BALTA īpašuma apdrošināšana —
Tava drošības garantija!
Apdrošinātie riski

Tavam optimismam jebkurā
dzīves situācijā BALTA iesaka:
Pamata riski

Paplašinātie riski

Visi riski

Mantas apdrošināšanu

Uguns risks
Dabas stihisko postu risks
Šķidruma vai tvaika noplūde

Bez ierobežojumiem

Bez ierobežojumiem

Trešo personu dēļ vienu reizi

Trešo personu ļaunprātīga rīcība, t. sk. zādzība bez ielaušanās
Sadursmes risks

Līdz 500 EUR
zādzībai bez ielaušanās

Līdz 5000 EUR
zādzībai bez ielaušanās

Bez ierobežojumiem

Bez ierobežojumiem

Tikai trešo personu dēļ

Tev mājās noteikti ir daudz mīļu un vērtīgu lietu, no kurām būtu žēl
šķirties. Apdrošinot mantu, Tu pasargāsi sevi no zaudējumiem
mantas zādzības gadījumā gan apdrošinātajā īpašumā, gan ārpus tā.
Mēs atlīdzināsim zaudējumus arī par licencēto datorprogrammu
atjaunošanu, pieņemto mantu (piemēram, darba datoru), dārza
mēbelēm un aprīkojumu.

Glābšanas un attīrīšanas darbu izdevumi
Plūdu risks

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Koku, mastu, stabu un citu tamlīdzīgu konstrukciju uzkrišana
Sala radīti bojājumi cauruļvadiem
Īres un pārcelšanās izdevumi

Arī noliktavas īre mantu
uzglabāšanai

Stiklojums bez pašriska pirmajam gadījumam

Arī īsteniem optimistiem var gadīties nejauši applūdināt kaimiņus
vai, braucot ar velosipēdu, aizskart ceļa malā novietotu auto.
Izvēloties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, Tu pasargāsi
sevi no zaudējumiem, kurus netīšām vari nodarīt citiem cilvēkiem
vai viņu īpašumam.

Inženierkomunikācijas līdz maģistrālajam pieslēgumam

Elektronisko risku apdrošināšanu

Dekoratīvie apstādījumi
Teritorijas labiekārtojums

Līdz 5000 EUR

Līdz 5000 EUR

Mantas ārpus mājokļa

Līdz 500 EUR

Līdz 1000 EUR visā pasaulē

Alkohols, tabaka, recepšu medikamenti

Līdz 100 EUR

Līdz 200 EUR

Līdz 100 EUR

Līdz 200 EUR

Līdz 500 EUR

Līdz 500 EUR

Dokumentu atjaunošana

Līdz 500 EUR

Līdz 700 EUR

Pieņemtais īpašums

Līdz 500 EUR

Līdz 700 EUR

Līdz 500 EUR

Līdz 700 EUR

Līdz 100 EUR

Līdz 200 EUR

Zaudējumi ēkas koplietošanas telpām vai konstrukcijām

Pārtika
Bojājumi mantai un ēkai, kas radušies zibens izraisīta pārsprieguma rezultātā
Vērtslietu apdrošināšana

Tava drošības garantija!

Cietais kurināmais (malka, briketes, granulas un siens)

FIZISKO PERSONU ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA

Kāpēc BALTA?

Higiēnas piederumu, kosmētikas bojājumi vai zudums
Īrnieku nodarītie bojājumi un negūtie īres ieņēmumi
Manta daudzdzīvokļu ēku pagrabos, mantu glabātavās

Līdz 5000 EUR

Sauszemes transportlīdzekļa rezerves daļas vai aprīkojums

Līdz 1000 EUR

Citi negadījumi

— īpašuma apdrošināšana
— mantas apdrošināšana
Šis ir tikai informatīvs materiāls. Slēdzot apdrošināšanas līgumu, saistošie ir attiecīgā apdrošināšanas līguma noteikumi.

Garantēta aizsardzība bez
slēptiem nosacījumiem

Cilvēcīga attieksme
jebkurā situācijā

• Plašākais risku segums tirgū —
atlīdzināsim zaudējumus, kurus
Tu pat nevari paredzēt!
• Skaidri noteikumi bez
slēptiem nosacījumiem —
katru gadu fizisko personu
īpašuma atlīdzībās izmaksājam
vidēji 3 miljonus eiro.
• Klientu izvēle Nr. 1, jo par
mums runā darbi, nevis vārdi —
klientu vērtējumā esam
godīgākais, mīlētākais un
cilvēcīgākais apdrošinātājs
Latvijā!

• Ātra atlīdzību izmaksa ir
mūsu prioritāte — lēmumu
par atlīdzību pieņemam jau
pirmās telefonsarunas laikā.
• Vienmēr sasniedzami, jo mēs
esam tur, kur esi Tu, —
iegādājies apdrošināšanu
kādā no 43 klientu
apkalpošanas centriem,
zvanot mums, balta.lv vai pie
sadarbības partneriem.
• Mēs saprotam — 9 no 10
klientiem ieteiktu BALTA
īpašuma apdrošināšanu
saviem draugiem.

Tavs optimisms būs drošībā arī tad, ja Tavu ledusskapi, televizoru,
signalizāciju vai jebkuru citu elektroniku sabojās zibens spēriens
vai nedienas ar strāvu.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanu
Tu vari pasargāt sevi un tuviniekus no neparedzētiem izdevumiem
gadījumos, ja gūtas traumas un izmežģījumi (piemēram, slēpojot,
snovojot, lēkājot pa batutu, braucot ar velosipēdu, piedaloties
ceļu satiksmē, krītot uz slidenas ietves, veicot saimniecības
darbus), apdegumi, apsaldējumi, notikusi saindēšanās u.c.
Esam zvana attālumā jebkurā diennakts laikā:
atlīdzību tālrunis 675 333 75

BALTA palīdzību mājās
Mūsu misija ir rūpēties par Tavu optimismu ik dienu — arī tad, ja
aizcirtušās mājokļa durvis, plīsis ūdensvads, sabojājusies durvju
slēdzene, izsists logs vai notikusi cita ķibele. Šādos gadījumos Tev
palīgā steigsies BALTA palīdzības mājās eksperti. Vēl vairāk —
apdrošinot īpašumu un izvēloties vismaz divas papildu
programmas, BALTA palīdzību mājās apdrošināšanas līgumā
iekļausim par brīvu!

Uzzini vairāk no sava konsultanta,
675 222 75 vai balta.lv

