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Produkts: Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana
Šis dokuments ir informatīva rakstura. Pilna informācija par apdrošināšanas aizsardzību un nosacījumiem ir
atrodama apdrošināšanas piedāvājumā, apdrošināšanas līgumā un Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr.21.04.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Vispārējā civiltiesiskā atbildība par Apdrošinātā darbības vai bezdarbības rezultātā Trešās personas dzīvībai,
veselībai un ﬁziskajam stāvoklim nodarīto kaitējumu un/vai īpašumam radītajiem bojājumiem vai tā zudumu,
veicot apdrošināto komercdarbību.
Kas tiek apdrošināts?
Zaudējumi, kas saistīti ar Trešajai personai piederoša īpašuma (ķermeniskas lietas) bojājumu;
Zaudējumi, kas saistīti ar Trešās personas ārstēšanos;
Zaudējumi, kas saistīti ar Trešās personas pārejošu darbnespēju;
Zaudējumi, kas saistīti ar Trešās personas nāvi;
Saskaņotie, pierādāmie un saprātīgie Trešās personas tiesāšanās izdevumi, ja Trešās personas
prasība ir apmierināta;
Izdevumi prasības vai Pretenzijas nokārtošanai, tai skaitā juridiskos izdevumus attiecībā uz
prasību pret Apdrošināto, ja Apdrošinātājs ir rakstiski akceptēis tiesvedības veikšanu pirms tās
uzsākšanas.
Kas netiek apdrošināts?
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus:
— par Apdrošinātā darbības vai bezdarbības izraisītu morālo kaitējumu;
— ko Apdrošinātais, Apdrošinājuma ņēmējs vai to darbinieks nodarījis Trešajai personai tīši,
apzināti, ar ļaunu nolūku un/vai rupjas neuzmanības dēļ, tajā skaitā rupji pārkāpjot normatīvo
aktu prasības;
— kas radušies Trešajai personas, Apdrošinātā krimināli sodāmas darbības vai bezdarbības
rezultātā;
— kas radušies nolietojuma, korozijas, nodiluma, trūdēšanas vai tamlīdzīgu procesu rezultātā,
kā arī sausās un mitrās puves, mūra baciļi, pelējuma, sēnīšu vai baktēriju, insektu, tārpu,
grauzēju u.tml. iedarbības rezultātā;
— kas radušies sakarā ar juvelierizstrādājumu, dārgmetālu, kolekciju, modeļu, gleznu, unikālu,
antīku priekšmetu, paraugu, izstāžu eksemplāru, skaidras naudas, arhīvu krājumu,
datorprogrammu, informācijas nesēju, orģinālu rasējumu bojājumu vai bojāeju;
— kas radušies jebkāda veida mikroprocesoru aparatūras – datoru, vadības sistēmu,
tehnoloģisko iekārtu u.tml. iekārtu un to programmatūras izraisītu kļūdu vai bojājumu
rezultātā;
— par bezķermenisku lietu, tajā skaitā intelektuālā īpašuma bojājumu vai bojāeju;
Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies Trešajai personai tādu notikumu rezultātā, kuriem
nav saistības ar Apdrošinātā un/vai tā darbinieku darbību vai bezdarbību un Apdrošinātais nav
civiltiesiski atbildīgs par to rašanos.
Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus:
— par Apdrošinātā darbības vai bezdarbības izraisītu morālo kaitējumu;
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antīku priekšmetu, paraugu, izstāžu eksemplāru, skaidras naudas, arhīvu krājumu,
datorprogrammu, informācijas nesēju, orģinālu rasējumu bojājumu vai bojāeju;
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rezultātā;
— par bezķermenisku lietu, tajā skaitā intelektuālā īpašuma bojājumu vai bojāeju;
— kas tieši vai netieši radušies pārvaldot vai apsaimniekojot tādu nekustamo īpašumu, kas ir
avārijas stāvoklī vai netiek izmantots komercdarbībā vai netiek apdzīvots vairāk kā 60 dienas (
par avārijas stāvoklī esošu nekustamo īpašumu tiek uzskatīts tāds īpašums, kura ﬁziskais
nolietojums ir vairāk kā 70%);
— ko Apdrošinātā darbinieks nodarījis Trešajai personai, izmantojot Ceļu satiksmes drošības
direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamu mehānisko transportlīdzekli
vai pašgājēju tehniku;

Visa informācija par izņēmumiem un seguma ierobežojumiem ir norādīta apdrošināšanas
polisē un noteikumos.
Kur es esmu apdrošināts?
Līgumā norādītā teritorija, kurā ir spēkā Līgums un, kurā Apdrošinātais veic komercdarbību vai,
kur atrodas nekustamais īpašums kuru Apdrošinātais pārvalda, apsaimnieko vai lieto. Ja
Apdrošināšanas polisē nav norādīts citādi, par apdrošināšanas teritoriju tiek uzskatīta Latvijas
Republikas teritorija.
Kādas ir manas saistības?

— Sniegt Apdrošinātājam pilnīgu, precīzu un patiesu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju;
— Par saviem līdzekļiem veikt visus iespējamos pasākumus, lai nepieļautu zaudējuma rašanos;
— Pēc Apdrošinātā riska iestāšanās veikt visus iespējamos saprātīgos pasākumus, lai samazinātu
zaudējumus;
— Nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, rakstveidā paziņot Apdrošinātājam par Apdrošinātā
riska iestāšanās iespējamību vai par jebkuru notikumu, kas potenciāli varētu būt pamats
Pretenzijas izvirzīšanas pret Apdrošināto saistībā ar zaudējumiem, kuru atlīdzināšana paredz
Līgums;
— Ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē Apdrošinātā
komercdarbību, ugunsdrošības prasības reglamentējošos u.c. normatīvos aktus, kā arī
Apdrošinātāja izteiktas rekomendācijas un prasības.
Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa ir jāveic Līgumā noteiktajā un Apdrošināšanas polisē norādītajā
termiņā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Līgums stājas spēkā attiecīgā Apdrošināšanas polisē norādītā datuma plkst. 00:00 un beidzas
attiecīgā Apdrošināšanas polisē norādītā datuma plkst. 24:00 pēc Latvijas laika, ja Līgumā nav
noteikts citādi.

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un vienojoties par to ar AAS
„BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS”.
Apdrošināšanas līgums var tikt izbeigts arī apdrošināšanas noteikumos un Apdrošināšanas līguma
likumā paredzētajos gadījumos.

