Saimnieciskās darbības pārtraukšanas
apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība:
AAS “BTA Baltic Insurance Company“

Produkts:
Finansiālo zaudējumu apdrošināšana

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija, kas sniedzama pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, un informācija par apdrošināšanas produktu ir sniegta citos dokumentos. Pilnīga informācija, tostarp
apdrošināšanas noteikumi, kas satur izsmeļošu informāciju par apdrošināšanas produktu, ir publicēta www.bta.lv.
Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma noteikumus. Noslēgta apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp
apdrošinātie pamata riski un apdrošinātie papildriski, ir norādīti apdrošināšanas līgumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Saimnieciskās darbības pārtraukšanas apdrošināšana īpašuma bojāejas vai iekārtu salūšanas rezultātā sedz uzņēmuma fiksētās izmaksas
un neto peļņu gadījumā, ja uzņēmuma pamatlīdzekļi tiek bojāti vai iet bojā apdrošināto risku rezultātā (apdrošināšanas veids: dažādu
finansiālo zaudējumu apdrošināšana). Šis apdrošināšanas produkts ir īpaši svarīgs, ja kāda negadījuma rezultātā uzņēmumam rodas
ilgstoša dīkstāve, turklāt uzņēmumu nav iespējams pārvietot uz citu vietu.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Tiek apdrošināta uzņēmuma negūtā peļņa, pastāvīgās
izmaksas un citas papildus izmaksas (ja tās ir
norādītas apdrošināšanas līguma) pēc apdrošināšanas
negadījuma.





Var apdrošināt pret šādiem pamata riskiem:
 Uguns nelaime;
 Dabas stihijas;
 Trešo personu prettiesiska rīcība;
 Ūdens noplūde no inženierkomunikācijām;
Var apdrošināt pret šādiem papildu riskiem:
 virsskaņas lidmašīnas triecienvilnis;

plūdi-pali;

virszemes inženiertehnisko komunikāciju
apledojums;

zemestrīce;

zemes noslīdējums;

iegruvums;

kodīgas gāzes;

elektroniskie riski;

iekārtu salūšana.
Papildus var apdrošināties pret šādām papildu
apdrošināšanas aizsardzībām:
 īrnieku, klientu un viesu nodarītais kaitējums;
 darbinieku radītie zaudējumi.
Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma summa
ir maksimālā naudas summa, kas var tikt izmaksāta,
iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Apdrošināšanas
līgumā var būt paredzēti limiti, kas izteikti naudas
summas vai procentu veidā, kas ir maksimālā atlīdzības
summa, kas var tikt izmaksāta noteiktos apdrošināšanas
līgumā paredzētos gadījumos, piemēram, iestājoties
noteiktam riskam vai rodoties noteikta veida
zaudējumiem.




izdevumi un peļņa, kas nav tieši saistīti ar
apdrošinātā pamatdarbību;
zaudējumi, kas radušies masu nekārtību, iekšējo
nemieru, kara, streiku un terora aktu rezultātā;
zaudējumi, kas saistīti ar amortizācijas
atskaitījumiem;
izdevumi,
kas
saistīti
ar
uzņēmuma
maksātnespēju vai likvidāciju;
izdevumi, kas saistīti ar soda naudām.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
!
!
!
!

Zaudējumi, kas nav apdrošināti saskaņā ar
saistīto Komercīpašuma apdrošināšanas līgumu.
Zaudējumi, kas radušies apdrošinātā vai ar to
saistīto persona ļauna nolūka vai rupjas
neuzmanības rezultātā.
Zaudējumi apdrošināšanas līgumā norādītā
pašriska apmērā.
Apdrošinātā nepieciešamo līdzekļu trūkumu
īpašuma iegādei vai remontam, kā rezultātā tiek
kavēta uzņēmējdarbības atjaunošana.

!

Kur es esmu apdrošināts?


Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā nekustamā īpašuma adresē un teritorijā.

Kādas ir manas saistības?
— Pirms apdrošināšanas līguma un līguma darbības laikā jāsniedz apdrošinātājam pilnīga un patiesa informācija par
apdrošināšanas objekta stāvokli un cita apdrošinātāja pieprasītā informācija.

— Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas jāpaziņo apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem,
kas attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu

— Līguma darbības laikā jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska
iestāšanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru

— Jāievēro apdrošinātāja noteiktās drošības prasības.
— Iestājoties apdrošinātājam riskam, Jums:
— Jāpaziņo atbildīgajiem dienestiem - līgumā paredzētos gadījumos Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam, Namu apsaimniekotājam;

— Jāfiksē negadījuma apstākļi, veicot negadījuma vietas un negadījuma seku fotografēšanu;
— Jāpaziņo apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos un jāievēro tā norādījumi;
— Ja iespējams, jāveic darbi, lai samazinātu zaudējumus.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu Jums ir jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos, kārtībā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmiju var samaksāt,
izmantojot bankas pārskaitījumu, klātienē klientu darījumu centros vai zvanot uz 26121212.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš rakstiski paziņojot apdrošinātājam.

