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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? 
Būvniecības visu risku apdrošināšana paredzēta būvniecības projektu attīstītājiem, pasūtītājiem un būvdarbu veicējiem, (apdrošināšanas 
veids: īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi). 
Būvniecības procesus var apdrošināt jebkurā no stadijām, tai skaitā nepieciešamo būvatļauju saņemšanas laikā un būvdarbu veikšanas laikā, 
lai pasargātu no finansiāliem zaudējumiem, kas varētu rasties dažādu risku rezultātā. 

 

 Kas tiek apdrošināts?  
 

Kas netiek apdrošināts? 

 Apdrošināšanas aizsardzībā iekļauj būvobjektu, 
t.i., būvniecības darbus un materiālus saskaņā ar 
tāmi. 

 

Papildus var apdrošināt: 

 Esošo īpašumu (ja notiek rekonstrukcijas 
vai pārbūves būvdarbi esošajā īpašumā); 

 Būvgružu novākšanu pēc apdrošināšanas 
gadījuma iestāšanās; 

 Būvlaukuma aprīkojumu (sastatnes, 
strādnieku, celtnieku, sanitārie, sarga 
moduļi, pagaidu inženiertīkli, būvlaukuma 
nožogojums, pārvietojamās tualetes, 
būvlaukuma tāfele) 

 Apdrošināšanas aizsardzību garantijas 
perioda laikā pēc būvobjekta nodošanas 
ekspluatācijā; 

 Citas mantiskas vērtības vai intereses. 

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. 

 
 

 

Netiek atlīdzināti zaudējumi: 
 kas ir netieši; 
 tādi zaudējumi kā līgumsodu, soda naudas u.c. 

sankcijas; 
 par nekvalitatīvu darbu un nekvalitatīviem 

materiāliem; 
 kas radušies projektēšanas kļūdu rezultātā; 
 kas radušies nolietojuma un pakāpenisku, dabisku 

procesu rezultātā (korozija, oksidācija, sēnīte, 
brants, pelēšana, trūdēšana, gaismas iedarbība, 
krāsas izmaiņas, iztvaikošana, izgarošana); 

 kas tieši vai netieši radušies saistībā ar dokumentu, 

rasējumu, rēķinu, pavadzīmju, naudas, 
parādzīmju, pierakstu vai vērtspapīru bojāeju, 
bojājumiem vai zudumu; 

 saistībā ar apdrošināšanas objekta bojāeju, 
bojājumiem vai zudumu, kas atklāti vienīgi 
inventarizācijas laika; 

 saistībā ar apdrošināšanas objekta zudumu citu 
iemeslu dēļ, kas nav zādzība ar ielaušanos vai 
laupīšana. 

  

 Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 
 

Apdrošināšanas aizsardzība:  
! nav spēkā attiecībā uz pašriska apmēru; 
! nav spēkā attiecībā uz papildus darbiem līguma 

darbības laikā, ja par tiem nav veikta papildus 
apdrošināšana; 

! paredz atlīdzināt glābšanas izdevumus 10% no 
būvobjekta apdrošinājuma summas, bet ne vairāk 
kā 100 000 EUR. 

 

 Kur es esmu apdrošināts? 

 Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā būvobjekta būvlaukumā. 

 

 Kādas ir manas saistības? 

— Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniegt apdrošinātājam patiesu un pilnīgu informāciju par apdrošināšanas 
objektu; 

— Nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, paziņot apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos; 

— Nekavējoties jāpaziņo apdrošinātājam par visām izmaiņām un apstākļiem, kas iestājušies apdrošināšanas līguma 
darbības laikā un var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību un iespējamo zaudējumu apmēru; 

— Samaksāt apdrošināšanas prēmiju noteiktajā termiņā un apmērā. 
 

 



 Kad un kā man jāveic samaksa? 

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. 

 
 

 Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas aizsardzība sākas ar apdrošināšanas polisē norādīta apdrošināšanas perioda sākuma datumu, ar 
nosacījumu, ka apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai apdrošināšanas prēmijas pirmais maksājums, ir 
samaksāts apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un termiņā.  

Apdrošināšanas aizsardzība beidzas:  

- beidzoties apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas periodam; 
- izbeidzot apdrošināšanas līguma darbību pirms termiņa; 
- ar būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. 

 
 

 Kā es varu atcelt līgumu? 

Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš rakstiski paziņojot apdrošinātājam. 

 
 


