


AgroBroker ir pirmā apdrošināšanas brokeru kompānija,
kas specializējas pakalpojumu sniegšanā Latvijas
lauksaimniekiem.

Sadarbība ar AgroBroker klientiem nodrošina ne tikai
piemērotākos un ekonomiski izdevīgākos
apdrošināšanas pakalpojumus, bet arī kvalificētu
konsultāciju un palīdzību, slēdzot apdrošināšanas
līgumus, kā arī reizēs, kad iestājies kāds apdrošināšanas
gadījums.



Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt klientiem būtisku laika
un finanšu resursu ietaupījumu, kā arī sniegt drošību,
risinot visus ar apdrošināšanu saistītos jautājumus.

Uzņēmuma vīzija ir kļūt par lielāko lauksaimniecības
apdrošināšanas brokeru kompāniju Latvijā.



 Sējumu apdrošināšana

 Lauksaimniecības mājlopu apdrošināšana

 Lauksaimniecības tehnikas apdrošināšana

 Mežizstrādes tehnikas apdrošināšana

 Transporta apdrošināšana

 Īpašuma apdrošināšana

 u.c. apdrošināšanas veidi

Specializācija



Sējumu 
apdrošināšana



(apdrošināmie riski)

• Krusa

• Krusa, lietus, vētra, veldre

• Krusa, lietus, vētra, veldre, 
izsalšana

Apdrošinot sējumus, tiek segti zaudējumi no
neiegūtās ražas, kuri radušies krusas, vētras vai
lietus rezultātā.
Tiek kompensēti ražas zaudējumi veldres gadījumā,
ko izraisījis lietus vai vētra. Tāpat apdrošinātajiem
ziemāju sējumiem izsalstot, tiek atlīdzināti izdevumi,
kas rodas, pavasarī apsējot laukus otrreiz.

Sējumu apdrošināšana

Valsts atbalsts, ko iespējams saņemt, apdrošinot sējumus, ir līdz 
65 % no apdrošināšanas prēmijas



Sējumu apdrošināšana

• Rapsis

• Kvieši

• Mieži

• Rudzi

• Tritikāle

• Auzas

• Pupas, Zirņi (tikai uz krusas risku)
Svarīgi!

Jāapdrošina visa viena veida, vienas sezonas kultūra. 

Piemēram, ziemas rapsis, vasaras kviesis u.t.t. 

Apdrošināmie kultūraugi



Sējumu apdrošināšana

 Apdrošinājuma summu nosaka klients
Hektāra apdrošinājuma summa (EUR) = aktuālā ražas cena
(EUR) x aktuālā raža (t/ha );

 Apdrošinājuma summai nav ierobežojumi, bet tā ir
jānosaka atbilstoši tirgus vērtībai.

Apdrošināšanas summa



Kultūraugs Platība Ražība
Tirgus cena 

EUR/t
Apdrošinājuma 

vērtība 1 ha
Apdrošinājuma 

vērtība kopā

Ziemas rapsis 300 ha 5 t/ha 340 EUR 1700 EUR 510 000 EUR

Apdrošināšanas piedāvājuma piemērs

Riski
Apdrošinājuma 

vērtība kopā
Apdrošinājuma prēmija Valsts atbalsts

Saimniecības 
apdrošināšanas 

izmaksas

Krusa

510 000 EUR

10 664 EUR 65%*
5 604 EUR

(18.68 EUR/ha)

Krusa
Lietus
Vētra

Veldre

16 249 EUR 65%*
8 125 EUR

(27.08 EUR/ha)

Sējumu apdrošināšana

*ja tiek ievēroti visi LAD noteikumos reglamentētie nosacījumi. 



Atlīdzības piemērs

Atlīdzība veldres gadījumā, ja ir 
gājuši bojā vismaz 8% no lauka
platības

Atlīdzina % no apdrošinājuma summas:
No 59-69 attīstības stadijai 15%,
No 70-77 attīstības stadijai 10% no 
apdrošinājuma summas bez pašriska

Rapsis 170.00 – 255.00 EUR/ha

Lietus, vētras un krusas gadījumā 
atlīdzina visu zaudējumu atskaitot
pašrisku

Zaudējumi tiek segti, ja gājuši bojā 
vismaz 8% no kopējās lauka 
apdrošinājuma summas

Pašrisks noteikts 8% no 
zaudējuma summas

Piemēri:
Rapšu lauks ir 100 ha, lauka apdrošinājuma summa ir 100 ha × 1700 EUR = 170 000 EUR
Apdrošināšanas izmaksas – 2 708 EUR pēc valsts atbalsta.

• Vasaras vidū, kad augam ir 59-69 attīstības stadija, 40 ha ir nokrituši veldrē. Apdrošināšana atlīdzinātu
15% no ha apdrošinājuma summas: 255 EUR × 40 =10 200 EUR.

• Vasarā vētra izposta 70 ha. Apdrošināšana atlīdzinātu:
70 × 1700 EUR= 119 000 EUR – pašrisks 8 % = 109 480 EUR.

Sējumu apdrošināšana



Sējumu apdrošināšana

Neatlīdzināmo zaudējumu līmenis ir 8% no lauka apdrošinājuma summas.

Piemērs:

Ja novērtētais zaudējuma līmenis apdrošināšanas gadījumā ir 9% no

lauka apdrošinājuma summas, tad atlīdzība tiek izmaksāta 9% apjomā,

atskaitot pašrisku – 8%;

Ja novērtētais zaudējuma līmenis apdrošināšanas gadījumā ir 7% no

lauka apdrošinājuma summas, tad atlīdzība netiek izmaksāta;

Neatlīdzināmo zaudējumu līmenis veldres gadījumā ir 8% no lauka

platības, atlīdzība tiek izmaksāta, ja veldres bojājumi vētras, lietus

gadījumā no lauka platības pārsniedz 8%.

Neatlīdzināmo zaudējumu līmenis



Sējumu apdrošināšana

 Ja zaudējumi radušies nepienācīgas saimniekošanas
rezultātā, kuru tieši vai netieši ietekmēja apdrošinātais
risks;

Piemēram: sabiezināti sējumi, paaugstinātas mēslošanas 
devas, augšanas regulatoru nelietošana atbilstoši ražas 
līmenim, kuru rezultātā radusies veldre.

 Kultūraugu slimību, kaitēkļu, putnu un zvēru bojājumi;

 Lietus un vētras riska iestāšanās pēc grauda pilnīgas
nobriešanas; (krusas aizsardzība darbojas)

 Nepiemēroti laika apstākļi, kuri traucē novākt ražu.

Izņēmumi, kad zaudējumi
netiek atlīdzināti



Tehnikas
pagarinātā
garantija



Tehniku, kurai ir beigusies garantija, bet kura nav vecāka par
7 gadiem, ir iespējams apdrošināt ar pagarinātās garantijas
segumu, kas segtu bojājums ne tikai ārēju spēku rezultātā,
bet arī radušies iekšēju mehānisku vai elektrisku bojājumu
vai pārtraukumu gadījumā.

Piemēram: kārbas lūzums, motora defekts, dažādu
mehānisko mezglu lūzums, īssavienojums, pārspriegums,
dzesēšanas vai citu šķidrumu sasalšanas dēļ, nekvalitatīvas
ieeļļošanas vai degvielas dēļ, kā arī eļļas vai dzesēšanas
šķidruma nepietiekama daudzuma dēļ u.c. Gadījumi, kas
radušies tehnikas iekšējiem mezgliem.

Tehnikas pagarinātā garantija



 Tehnikas visi risku apdrošināšana (standarta kasko)

 + dalību ceļu satiksmē

 + iegrimšana

 + pārvadāšanu uz treilera vai piekabes

 + Iekšējās salūšanas risks (pagarinātā garantija)

 + Iekšējā aizdegšanās

 + tehnikas noma

 + produkcijas apdrošināšana

 + nelaimes gadījumu apdrošināšana

 + grauzēju radītie bojājumi

 + bojājumi riepām

Tehnikas pagarinātā garantija

Apdrošināšana sedz



Kompleksais risinājums

AgroBroker piedāvā komplekso apdrošināšanas
risinājumu - visu saimniecību apdrošināt ar vienu polisi.

Šis risinājums lauksaimniekiem ļauj ietaupīt līdz pat 30%
no gada apdrošināšanas prēmijām, kā arī ļauj
maksājumus pielīdzina subsīdiju maksājumiem un graudu
nodošanas laikam.



 Apdrošināšanas brokeris ir profesionāls konsultants
jebkāda veida apdrošināšanas jautājumos, kurš pārstāv
tikai Klienta intereses.

 Cilvēkam, kurš ikdienā nesaskaras ar apdrošināšanas
jautājumiem, atrast izdevīgāko apdrošināšanas variantu
būtu ļoti sarežģīti un darbietilpīgi. Viņa vietā to paveic
brokeris.

Brokeris?



Apdrošināšanas brokera sniegtie pakalpojumi ir
neatņemama apdrošināšanas pakalpojuma sastāvdaļa,
tādēļ brokeru pakalpojumus apmaksā pats apdrošinātājs,
pārskaitot tam nelielu daļu no Klienta samaksātās
apdrošināšanas prēmijas.

Klients nepārmaksā!



 Laika ietaupījums

 Naudas ietaupījums

 Viegla administrēšana

 Viena kontaktpersona

Ieguvumi, strādājot ar mums



AgroBroker SIA
Kārļa Ulmaņa gatve 119,

Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. +371 28350187
www.AgroBroker.lv

birojs@agrobroker.lv

mailto:birojs@agrocredit.lv

