Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība:
AAS „BTA Baltic Insurance Company“

Produkts:
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija par apdrošināšanas līguma
noslēgšanu un apdrošināšanas produktu ir pieejama apdrošināšanas noteikumos. Apdrošināšanas noteikumi ir publicēti 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?
Šis apdrošināšanas veids apdrošina Jūsu kā juridiskas personas vispārējo civiltiesisko atbildību par zaudējumiem ko Jūs, savas darbības vai
bezdarbības rezultātā varētu nodarīt trešajām personām, veicot apdrošināšanas polisē norādīto apdrošināto saimniecisko darbību.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Atkarībā no Jūsu izvēlētās apdrošināšanas aizsardzības,
tiek apdrošināta Jūsu vispārējā civiltiesiskā atbildība:
 Apsaimniekojot Jūsu īpašumā vai nomā esošo
nekustamo īpašumu, kas paredzēts Jūsu
saimnieciskās darbības veikšanai;
 Veicot būvniecības darbus savā vai citu
personu labā;
 Veicot apsardzes pakalpojumus;
 Kā produkcijas ražotājam vai izplatītājam
(produkcijas atbildība);
 Sniedzot autoservisa pakalpojumus;
 Organizējot publiskus vai privātus pasākumus;
 Pārvaldot/ apsaimniekojot dzīvojamās mājas,
vai citas ēkas/ telpas;
 Kā darba devējam, par darbinieka dzīvībai vai
veselībai nodarīto kaitējumu;
 Veicot citu apdrošināšanas polisē norādītu
saimniecisko darbību.



Apdrošināšanas
gadījuma
iestāšanās
rezultātā
Trešajām personām tiks atlīdzināti zaudējumi, kas
saistīti ar:
Dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu;
Mantas bojājumu vai bojāeju;
Glābšanas izdevumiem;
Tiesāšanās izdevumiem.
Savstarpēji vienojoties apdrošināšanas aizsardzībā var
tikt iekļauti tie trešajām personām nodarītie zaudējumi,
kas atspoguļoti sadaļā “Vai ir kādi seguma
ierobežojumi?”

Šī apdrošināšanas veida ietvaros netiek atlīdzināti
zemāk minētie zaudējumi:
 Zaudējumi, kas nav radušies Jūsu kā
apdrošinātā
darbības
vai
bezdarbības
rezultātā;
 Zaudējumi, kas nav radušies trešajām
personām;
 Zaudējumi, kas radušies ļauna nolūka vai
rupjas neuzmanības rezultātā;
 Zaudējumi, kas radušies kara darbības,
terorakta vai citas no Jūsu kā apdrošinātā
gribas neatkarīgu notikumu rezultātā;
 Zaudējumi, kas radušies pirms apdrošināšanas
perioda sākuma;
 Zaudējumi, kas nav radušies pēkšņu un
neparedzētu apstākļu rezultātā;
 Zaudējumi,
kas
radušies
profesionālas
darbības rezultātā.
 Soda naudas, līgumsodi u.c. sankcijas;
 Zaudējumi, kurus Jūs kā apdrošinātais
nodarīto atrodoties alkohola vai citu
apreibinošu vielu iespaidā;
 Zaudējumi, kas saistīti ar mantas zādzību,
zudumu, pazušanu.

Piezīme! Visi gadījumi, kas netiek apdrošināti ir norādīti
apdrošināšanas līgumā.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Šī apdrošināšanas veida ietvaros netiek atlīdzināti
zemāk minētie zaudējumi:
!
Morālais kaitējums;
!
Zaudējumi, kas radušies īpašumam, kas
nodots Jūsu gādībā (pārziņā), uzraudzībā,
kontrolē vai glabājumā;
!
Zaudējumi, kas cēlušies apkārtējās vides
(gaisa, ūdens vai augsnes) piesārņošanas vai
saindēšanās rezultātā;
!
Zaudējumi, kas neizriet no dzīvībai vai
veselībai nodarīta kaitējuma, vai mantai
nodarīta bojājuma, bojāejas;
!
No mantas bojājuma izrietošie finansiālie
zaudējumi (tai skaitā trešo personu negūtā
peļņa);
!
Zaudējumi,
kas
radušies
mehānisko
transportlīdzekļu darbības rezultātā.
Piezīme! Visi seguma ierobežojumi ir norādīti noslēgtajā
apdrošināšanas līgumā

Kur es esmu apdrošināts?


Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā adresē vai teritorijā

Kādas ir manas saistības?
—
—
—
—
—

Jūs apņematies sniegt pilnīgu un patiesu, Apdrošinātāja pieprasīto informāciju, saistībā ar civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas risku novērtēšanu
Jūs apņematies apmaksāt apdrošināšanas līgumā norādīto prēmiju noteiktajā apmērā un termiņā
Jūs apņematies informēt apdrošinātāju par izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā, kā arī par izmaiņām sākotnēji iesniegtajā
risku novērtēšanas informācijā
Jūs apņemieties nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, paziņot apdrošinātājam par jebkuru notikumu, kas varētu būt
potenciāls cēlonis pretenzijas izvirzīšanai pret Jums un precīzi izpildīt norādītās norādes
Jūs apņematies veikt visus iespējamos un sapratīgos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamos zaudējumus, kas
radušies trešajām personām Jūsu darbības vai bezdarbības rezultātā

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.

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

