
 

 

 

 

Klientam sniedzamā informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību un 

apdrošināšanas līguma nosacījumiem saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 

starpnieku darbības likuma 24.pantu un 2.5.panta 2.daļu. 

 
Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība - sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību „IIZI Brokers" SIA, reģistrācijas nurnurs 40003349492, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, 

Rīga, tālruņa numurs: 67500063, faksa numurs: 67500062, elektroniskā pasta adrese: birojs@iizibrokers.lv (turpmāk 

tekstā Sabiedrība). 

Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un 

pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība. Pārliecināties 

par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas Interneta mājas lapā www.fktk.gov.lv. 

Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts 

apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas 

komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli 

Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā. 

Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī mutiski 

Sabiedrības atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedzējam vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu ir pienākums nodot 

Sabiedrībai, vai mutiskas sūdzības gadījumā Sabiedrības atbildīgajai personai visu viņam zināmo informāciju un 

dokumentus, kas pamato sūdzībā norādītās pretenzijas cēloņus, faktus un apstākļus. Saņemto sūdzību Sabiedrība 

izskata un atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk ka viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas, 

bet, ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Sabiedrība sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības 

iesniedzējam sniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, informējot sūdzības 

iesniedzēju par termiņa pagarināšanu. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt Sabiedrības atbildi uz viņa 

iesniegto sūdzību likuma noteiktajā kārtībā. 

Sabiedrība ir sagatavojusi apdrošināšanas piedāvājumus un iesaka Klientam izdevīgākos apdrošināšanas 

piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi. 

Sabiedrība kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas 

starpniecību tikai Klienta vārdā un interesēs. 

Sabiedrības saņemamās apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmērs ir norādīts pielikumā pievienotajā 

tabulā. 

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta apdrošinātā objekta vērtības daļa vai laika periods 

(apdrošinātā objekta lietošanas pārtraukšanas gadījumā), kuru apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos 

apdrošinātājs atskaitīs no apdrošināšanas atlīdzības un Klientam būs jāsedz pašam. 

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem 

apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību 

(virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu apdrošināšanas līgumu 

noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā 

objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana 

virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā to būtu 

jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību. 

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem 

apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību 

(zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp 

apdrošinājuma summu un šo zemapdrošināšanas vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi. 
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