BANKAS CITADELE PRASĪBAS
KREDĪTA NODROŠINĀJUMU APDROŠINĀŠANAI
Apdrošināšanas sabiedrības, kuru polises tiek akceptētas:
AAS „Gjensidige Baltic”
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
AAS “Balta”
ERGO Insurance SE, Latvijas ﬁliāle
IF P&C Insurance AS Latvijas ﬁliāle

Seesam Insurance AS Latvijas ﬁliāle
Compensa T.U.S.A. Vienna Insurance Group Latvijas ﬁliāle
Swedbank P&C Insurance AS Latvijas ﬁliāle
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams

Apdrošinājuma ņēmējs: ķīlas priekšmeta (apdrošināšanas objekta) īpašnieks vai trešā persona
Apdrošinātais: ķīlas priekšmeta (apdrošināšanas objekta) īpašnieks
Apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs: AS „Citadele banka” (vien.reģ.nr.40103303559) tās prasījumu apmērā

Maksimālais pašriska
apmērs
Dzīvojamie objekti:
dzīvoklis, privātmāja
500 EUR

Komerciālie objekti:
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ražošanas
ēkas, biroja ēkas u.c.

10%

Paaugstinātas
bīstamības
komercobjekti
kokapstrāde,
Naftas termināļi

20%

Apdrošināšanas summa

Banka neakceptē
zemapdrošināšanas polises

1. Atjaunošanas vērtība
vai
2. Tirgus vērtība, ja tā nav
zemāka kā objekta
atjaunošanas vērtība
3.Faktiskā vērtība ja
nolietojums lielāks par 40 %
un nolietojums ir norādīts uz
polises

Pamatlīdzekļi
(t.sk. iekārtas)

1. Atjaunošanas vērtība
2. Iegādes vērtība

Krājumi

1. Bilances vērtība (min. 90%)
2. Iegādes vērtība

Meža audze

10%

Meža apsaimniekošanas
projektā/plānā norādītā
vērtība

Apdrošināmie riski
• Uguns risks
• Dabas stihisko postu risks
• Šķidruma vai tvaika
noplūdes risks
• Trešo personu prettiesiskas
rīcības risks, tai skaitā zādzība
ar ielaušanos, vandālisms,
laupīšana
• Transportlīdzekļa trieciena
vai sadursmes risks

• Ugunsgrēkam, kas radies
eksplozijas, dedzināšanas,
degšanas vai citu iemeslu
rezultātā,
• Zibens spēriena gadījumam;
• Lidaparāta vai no tā krītošu
priekšmetu nokrišanas
gadījumam;
• Eksplozijas gadījumam.
• Vētras risks

Maksimālais pašriska
apmērs
Būvniecības visu risku
apdrošināšana (CAR)

Apdrošināšanas summa
Būvniecības tāmes
Summa ar/bez PVN

• Uguns risks
• Dabas stihisko postu risks
• Šķidruma vai tvaika
noplūdes risks
• Trešo personu prettiesiskas
rīcības risks, tai skaitā zādzība
ar ielaušanos, vandālisms,
laupīšana
• Būvobjektu (būvniecības un
montāžas darbi)
• Konstrukciju sagrūšana
nekvalitatīvu materiālu un
kļūdaina projekta dēļ kvalitatīvi
būvētam objektam, izņemot
piemēroto nekvalitatīvo
materiālu izmaksas

Tirgus vērtība

• Bojājumu risks
• Pilnīgas bojāejas risks
• Zādzības risks

Tirgus vērtība

• Bojājumu risks
• Pilnīgas bojāejas risks
• Zādzības risks

Tirgus vērtība

• Uguns risks
• Dabas stihisko postu risks
• Trešo personu ļaunprātīgas
rīcības risks
• Slimības risks
• Negadījuma vai Traumas
risks

10%

Transportlīdzeklis
Bojājumu pašrisks - 5%
Speciālā tehnika
(transportlīdzekļiem)

Citi riski - līdz 20%, bet
ne lielāks par pirmo
iemaksu

Ganāmpulku
apdrošināšana

300 EUR uz vienību vai
5 % uz visu
apdrošināšanas līgumu

Apdrošināmie riski

Banka neakceptē
zemapdrošināšanas polises

**Minimālās atjaunošanas vērtības, EUR/m2
mūra/jaukta tipa

koka

koka guļbūve

metāls

Dzīvoklis

850

750

750

-

Māja (t.sk.vasaras/dārza māja ar
komunikācijām, pirts ēka)

850

750

750

700

Vasaras/dārza māja
(bez komunikācijām)

450

400

400

400

Palīgēkas ar komunikācijām

430

350

350

350

Palīgēkas bez komunikācijām

350

250

250

250

Biroju ēka, Daudzdzīvokļu ēka

800

700

-

700

700

650

-

650

600

500

-

500

Būves veids

Tirdzniecības ēka, Ražošanas ēka
ar apkuri un inženierkomunikācijām
Ražošanas ēka
(bez inženierkomunikācijām)

