Būvētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Vispārīgie noteikumi Nr. GCL 09
Spēkā no 2009. gada 1. septembra

1. Termini
1.1. Apdrošinātājs – AAS “Seesam Latvia”.
1.2. Apdrošinājuma ņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kura noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.
1.3. Apdrošinātais – juridiska vai fiziska persona, kurai ir apdrošināmā interese un kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums; apdrošināšanas
līguma saistības un pienākumi attiecas gan uz apdrošināto, gan uz apdrošinājuma ņēmēju.
1.4. Apdrošināšanas līgums – apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja vienošanās par apdrošināšanas nosacījumiem. Apdrošināšanas līgums sastāv
no pieteikuma apdrošināšanai, apdrošināšanas polises, apdrošināšanas polises pielikumiem, grozījumiem un apdrošināšanas noteikumiem.
1.5. Apdrošināšanas polise – dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu. Apdrošināšanas polise ir neatņemama apdrošināšanas
līguma sastāvdaļa.
1.6. Apdrošināšanas periods – apdrošināšanas līguma darbības laiks.
1.7. Apdrošinātais risks – apdrošināšanas līgumā paredzētais no apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē.
1.8. Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts
pēkšņs un iepriekš neparedzams, no apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā
gribas neatkarīgs notikums, kuram iestājoties, paredzēta apdrošināšanas
atlīdzības izmaksa saskaņā ar apdrošināšanas līgumā atrunāto.
1.9. Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas līgumā noteikta naudas
summa, par kuru apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem ir apdrošinātas mantiskas vērtības vai interese.
1.10. Apdrošināšanas prēmija – apdrošināšanas līgumā noteiktais maksājums par apdrošināšanu.
1.11. Apdrošināšanas atlīdzība – apdrošinājuma summa, tās daļa vai cita
par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā summa vai nodrošināmie pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
1.12. Pašrisks – apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā līdzdalība katrā
apdrošināšanas gadījumā, kas tiek atrēķināta no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summas.
1.13. Apdrošināšanas objekts – apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem – mantiskas vērtības vai intereses; civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā – personas civiltiesiskā atbildība; personu apdrošināšanā – personas dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis.
1.14.Pieteikums apdrošināšanai – apdrošinātāja noteiktas formas un satura dokuments, kuru apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais aizpilda
un iesniedz apdrošinātājam, lai informētu par apdrošināšanas objektu, tā
stāvokli, kā arī citiem faktiem un apstākļiem; pieteikums apdrošināšanai ir
neatņemama apdrošināšanas līguma sastāvdaļa.
1.15. Apdrošināšanas piedāvājums – piedāvājums, kuru apdrošinātājs
sagatavo, lai informētu apdrošinājuma ņēmēju par apdrošināšanas līguma
noteikumiem un/vai izmaiņām tajos.
1.16. Trešā persona – persona, kas nav apdrošināšanas līguma slēdzējs; nav
persona, kura likumiski vai līgumiski ir saistīta ar apdrošināšanas līguma slēdzēju; nav persona, kuras labā apdrošināšanas līgums ir noslēgts.
1.17. Distances saziņas līdzeklis – elektronisks saziņas līdzeklis ar kura palīdzību ir iespējams noslēgt apdrošināšanas līgumu, pusēm neatrodoties
klātienē.

2. Informācija par apdrošināmo risku
2.1. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā pienākums ir sniegt visu informāciju, kas nepieciešama apdrošinātājam apdrošināmā riska izvērtēšanai. Apdrošinātājs saņemto informāciju
apstrādās un glabās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

2.2. Apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais ir atbildīgs par sniegtās
informācijas patiesīgumu un pilnīgumu. Jebkurš viltojums, nepareizs apgalvojums un/vai noklusēšana var būt par iemeslu apdrošināšanas līguma
izbeigšanai un/vai atteikumam izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, izņemot,
ja likums “Par apdrošināšanas līgumu” to nepieļauj gadījumā, kad informācija sniegta vieglas neuzmanības rezultātā.
2.3. Apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā pienākums ir paziņot apdrošinātājam par citiem, spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas attiecas
uz to pašu apdrošināšanas objektu.

3. Izmaiņas sākotnējā informācijā
3.1. Apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, rakstiski paziņot apdrošinātājam par visiem
apstākļiem, kuri var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai
iespējamo zaudējumu apjomu, kā arī paziņot par jebkādām izmaiņām pieteikumā apdrošināšanai sniegtajā informācijā.
3.2. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, kā arī tā darbības laikā, apdrošinātājam ir tiesības pārbaudīt apdrošināto objektu, lai pārliecinātos, vai
nav notikušas izmaiņas sākotnējā informācijā.

4. A
 pdrošināšanas līguma noslēgšanas
un spēkā stāšanās kārtība
4.1. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz informāciju, ko
Pieteikumā apdrošināšanai sniedzis apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais.
4.2. Apdrošinātājs pirms apdrošināšanas līguma var sagatavot apdrošināšanas piedāvājumu. Gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs, iemaksā apdrošinātāja bankas kontā apdrošināšanas piedāvājumā norādīto apdrošināšanas
prēmiju, apdrošināšanas līgums netiek uzskatīts par noslēgtu, ja Apdrošināšanas piedāvājumā nav norādīts savādāk.
4.3. Apdrošināšanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un stājas spēkā nākamajā dienā pēc polisē noteiktās apdrošināšanas prēmijas vai tās pilnā apjomā samaksātās pirmās daļas saņemšanas apdrošinātāja kasē vai bankas
kontā, bet ne ātrāk kā polisē norādītajā apdrošināšanas perioda pirmajā
dienā.
4.4. Ja puses rakstiski vienojas par to, ka apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa tiek samaksāta pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas datuma,
tad, gadījumā, ja apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa tiek samaksāta
apdrošinātāja noteiktajā termiņā un apmērā, tiek uzskatīts, ka apdrošināšanas līgums ir stājies spēkā ar polisē norādīto apdrošināšanas perioda sākuma datumu.
4.5. Ja pretēji apdrošināšanas polisē norādītajam, apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa netiek samaksāta noteiktajā termiņā un apmērā, tad
tiek uzskatīts, ka apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā no tā noslēgšanas
dienas. Atsevišķs paziņojums par to, ka apdrošināšanas līgums nav stājies
spēkā, apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam nosūtīts netiek.
4.6. Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksa pēc apdrošināšanas polisē norādītā apmaksas termiņa neuzliek apdrošinātājam pienākumu uzņemties jebkādas saistības.
4.7. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekli,
spēkā ir tāda pati apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās kārtība kā līgumu
noslēdzot apdrošinātāja birojā, izņemot gadījumu, kad apdrošinātājs ir paredzējis savādāk.

5. Apdrošināšanas līguma izbeigšana
5.1. Ja pretēji apdrošināšanas līguma noteikumiem, kārtējais apdrošināšanas prēmijas maksājums nav samaksāts norādītajā termiņā un apjomā,
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apdrošinātājs nosūta apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam
rakstveida Brīdinājumu par nesavlaicīgi un/vai nepilnīgi veikto apdrošināšanas prēmijas kārtējo maksājumu ar uzaicinājumu samaksāt apdrošināšanas
prēmijas atlikušo daļu atbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem.

esoša normatīvā akta prasības, kuras ir attiecināmas uz konkrēto apdrošināšanas gadījumu. Izņēmums ir, ja šāda apdrošināšanas līguma noteikumu
prasību neizpilde notikusi vieglas neuzmanības rezultātā – šādā gadījumā
apdrošinātājs rīkojas saskaņā ar likuma “Par apdrošināšanas līgumu” normu
noteikumiem.

5.2. Ja apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais nesamaksā apdrošināšanas prēmijas kārtējo maksājumu Brīdinājuma noteiktajā termiņā un
apmērā, apdrošinātājs, izbeidzoties Brīdinājumā norādītajam termiņam,
automātiski izbeidz apdrošināšanas līgumu, neatmaksājot apdrošinājuma
ņēmējam iepriekš iemaksāto apdrošināšanas prēmiju. Atsevišķs paziņojums
par to, ka apdrošināšanas līgums tiek izbeigts un iemaksātā prēmijas daļa
netiek atmaksāta, apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam nosūtīts netiek.

9.3. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā, ja apdrošinātā riska
iestāšanos ir izraisījis apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, labuma guvēja
ļauns nolūks vai rupja neuzmanība. Iemaksāto apdrošināšanas prēmiju apdrošinātājs neatmaksā.

10. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtība

5.3. Apdrošināšanas līguma darbības izbeigšana neietekmē apdrošinātāja
tiesības pieprasīt no apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu par periodu, kad apdrošināšanas līgums bijis
spēkā.

10.1. Apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais 3 (trīs) dienu laikā iesniedz
apdrošinātājam rakstisku iesniegumu par apdrošinātā riska iestāšanos.
10.2. Apdrošinātājs izvērtē no apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā saņemto iesniegumu un citus dokumentus, lai konstatētu vai apdrošinātā riska
iestāšanās gadījums ir apdrošināšanas gadījums un lai noteiktu apdrošināšanas atlīdzības apmēru:

5.4. Apdrošinātājam vai apdrošināšanas ņēmējam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Apdrošināšanas
līgums ir izbeigts 15 (piecpadsmitajā) dienā pēc rakstiskā paziņojuma par
apdrošināšanas līguma izbeigšanu nosūtīšanas.

10.2.1. apdrošināšanas atlīdzības apmēru nosaka pēc apdrošināšanas objekta tirgus vērtības (ja polisē nav atrunāts savādāk) apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā, piemērojot zemapdrošināšanu / virsapdrošināšanu

6. Apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā
pienākumi

10.2.2. ja tiek konstatēts apdrošināšanas gadījums un puses ir vienojušās par
apdrošināšanas atlīdzības apmēru, tad:
• apdrošinātājs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu;

Apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais, noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apņemas ievērot un izpildīt visas prasības, kuras ir izvirzījis apdrošinātājs, kā arī ievērot un izpildīt papildus prasības, kuras apdrošinātājs rakstiski
izvirzīs pret apdrošināto objektu.

• apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas;
• apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtība tiek atrunāta zaudējumu
noregulēšanas protokolā vai jebkādā citā veidā, pusēm savstarpēji vienojoties.

7. A
 pdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā
savstarpējie pienākumi

10.2.3. ja tiek konstatēts apdrošināšanas gadījums, bet puses nav vienojušās
par apdrošināšanas atlīdzības apmēru:
• apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus dokumentus apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai;

Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir informēt apdrošināto par to, ka apdrošinātais tiek apdrošināts saskaņā ar noteiktu apdrošināšanas līgumu, par
kura nosacījumiem apdrošinājuma ņēmējs ir vienojies ar apdrošinātāju un
apdrošinātajam šie nosacījumi ir saistoši, tie ir jāievēro un jāpilda, kā arī
jāizskaidro, kādas sekas iestājas gadījumā, ja apdrošinātais neizpilda un/vai
nepienācīgi izpilda kādu no apdrošināšanas līguma noteikumiem.

• apdrošinātājam ir tiesības vienpersoniski izlemt un pieaicināt ekspertu
apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai; eksperta slēdziens būs
saistošs gan apdrošinājuma ņēmējam, gan apdrošinātajam;
• izvērtējot eksperta atzinumu, apdrošinātājs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un citiem strīdīgajiem jautājumiem.

8. Apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā
pienākumi pēc apdrošinātā riska iestāšanās

• apdrošināšanas atlīdzības apmērs un izmaksas kārtība tiek fiksēta zaudējumu noregulēšanas protokolā, kuru paraksta gan apdrošinātājs, gan
apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais;

8.1. Par apdrošinātā riska iestāšanos apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņo apdrošinātājam un veic visu
iespējamo, lai samazinātu zaudējumu apmēru.

• apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc zaudējumu noregulēšanas protokola parakstīšanas;
10.2.4. ja apdrošināšanas gadījums netiek konstatēts:

8.2. Apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā pienākums ir nodrošināt apdrošinātāja prasību konstatēt un novērtēt zaudējumu apjomu un to rašanās
apstākļus, kā arī apdrošinātāja piekļūšanu cietušajam objektam.

• tad apdrošinātājs pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību;
• par pieņemto lēmumu apdrošinātājs paziņo apdrošinājuma ņēmējam vai
apdrošinātajam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

8.3. Apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais iesniedz apdrošinātājam
visus dokumentus, kas raksturo apdrošinātā riska iestāšanos un tā izraisītos
zaudējumus, kā arī iesniedz jebkādu citu informāciju un/vai dokumentāciju,
kuru pieprasa apdrošinātājs.

10.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pēc kompensācijas principa,
ja puses nav vienojušās savādāk
10.4. Apdrošinātājs apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam kompensē tikai tos zaudējumus, kuri ir radušies saistībā ar apdrošināšanas gadījumu un ir pierādīti ar attiecīgiem dokumentiem.

8.4. Ja to prasa apdrošinātā riska specifika, par riska iestāšanos informēt
policiju un/vai ugunsdzēsējus un/vai citas institūcijas.
8.5. Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās pierādīšanas pienākums gulstas
uz apdrošinājuma ņēmēju un/vai apdrošināto.

10.5. No jebkuras izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības tiek atrēķināts
pašrisks, ja puses nav vienojušās savādāk.
10.6. Gadījumā, ja apdrošināšanas prēmijai piemērots dalītais maksājums,
tad no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apdrošinātājam ir tiesības
ieturēt starpību starp samaksāto un pilno apdrošināšanas prēmiju.

9. Apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā
pienākumu nepildīšanas sekas
9.1. Ja apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā jebkāda darbība vai bezdarbība ir bijusi vai būs par iemeslu apdrošinātāja maldināšanai, apdrošināšanas līgums tiks atzīts par spēkā neesošu no tā noslēgšanas dienas,
izņemot, ja likums “Par apdrošināšanas līgumu” to aizliedz gadījumā, kad
maldināšana pieļauta vieglas neuzmanības rezultātā. Iemaksāto apdrošināšanas prēmiju apdrošinātājs neatmaksā.

11. Kompensācijas princips
11.1. Piemērojot kompensācijas principu gan izmaksājamā, gan izmaksātā
apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas gadījumā radītos
zaudējumus.
11.2. Kompensēti tiek tikai pierādītie zaudējumi.

9.2. Apdrošinātājs, pēc saviem ieskatiem, var atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai samazināt atlīdzības izmaksu par 50%, ja apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais nav izpildījis vai ir izpildījis daļēji kādu
no apdrošināšanas līgumā noteiktajām prasībām, kā arī, ja apdrošinājuma
ņēmējs un/vai apdrošinātais ir pārkāpis jebkāda Latvijas Republikā spēkā

11.3. Netiek kompensēti zaudējumi, kas radušies pirms apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datuma.
11.4. Netiek kompensēti zaudējumi, kas radušies pirms / pēc apdrošināšanas
perioda.
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12. Domstarpību atrisināšanas kārtība

13. Vispārīgie izņēmumi

12.1. Jebkuras domstarpības tiks risinātas pārrunu ceļā.

13.1. Apdrošinātāja atbildība kompensēt zaudējumus neiestājas tajā gadījumā, ja zaudējumi radušies izņēmumu rezultātā, kas paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai apdrošināšanas līgumā.

12.2. Ja domstarpības radušās, pamatojoties uz to, ka kāds jautājums netiek
regulēts apdrošināšanas noteikumos, tad šī jautājuma atrisināšanai puses
piemēros Latvijas Republikas likumus, tai skaitā Likumu „Par apdrošināšanas
līgumu” un „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”.

13.2. Vispārīgie izņēmumi ir:
13.2.1. terorisms – terora akti vai to rezultāts, neatkarīgi no jebkādiem citiem
cēloņiem, kas sagadīšanās dēļ vai kā citādi ir veicinājuši zaudējumus, bojājumus vai izdevumu rašanos; šā nosacījuma kontekstā ar terorismu saprotama
vardarbība vai bīstama darbība, kas apdraud cilvēka dzīvību, materiālu vai
nemateriālu īpašumu vai infrastruktūru, ar nolūku ietekmēt jebkuru valdību
vai turēt sabiedrību vai kādu tās daļu baiļu varā;

12.3. Ja pusēm neizdosies atrisināt domstarpības pārrunu ceļā, tad lieta tiks
nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
likumiem.
12.4. Apdrošināšanas līguma dalījums punktos, apakšpunktos un to nosaukumos neietekmē teksta juridisko skaidrojumu.

13.2.2. karš, militārs iebrukums, pilsoņu karš, sacelšanās, revolūcija, dumpis
militāras vai citādas varas uzurpācijas gadījumā.

Sevišķie noteikumi Nr. BCTA 05/2
Spēkā no 2005. gada 21. septembra
1. Apdrošināšanas segums

d) darbu pārtraukšana,
e) terora akti vai to rezultāts, neatkarīgi no jebkādiem citiem cēloņiem, kas
sagadīšanās dēļ vai kā citādi ir veicinājuši zaudējumus, bojājumus vai izdevumu rašanos.

Šī apdrošināšanas polise apliecina, ka apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus,
kas radušies saskaņā ar šīs polises nosacījumiem, tādā veidā un apmērā, kā
norādīts šajā polisē un apdrošinājuma ņēmējs piekrīt visiem nosacījumiem,
izņēmumiem un arī papildinājumiem, ko satur šī polise un/vai tās pielikumi.

Šā nosacījuma kontekstā ar terorismu saprotama vardarbība vai bīstama
darbība, kas apdraud cilvēka dzīvību, materiālu vai nemateriālu īpašumu vai
infrastruktūru, ar nolūku ietekmēt jebkuru valdību vai turēt sabiedrību vai
kādu tās daļu baiļu varā,

Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus polisē norādītās summas apmērā, ko
apdrošinājuma ņēmējs radījis trešajai pusei un par ko apdrošinājuma ņēmējs
ir atbildīgs saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, ar noteikumu, ka atbildība
rodas no darbības vai bezdarbības, kas veikta apdrošināšanas perioda laikā,
veicot polisē norādītā objekta būvniecību un ir sekas šādiem gadījumiem:

f) īpašuma, zemes, gruntsgabalu vai ēku bojājums, kuru cēlonis ir vibrācija
vai balstošo konstrukciju attālināšana, noņemšana vai balstu daļēja atsvabināšana kā arī netiek segti miesas bojājumi vai zaudējumi personām
vai īpašumam, kuriem par cēloni ir augšminētie apstākļi,

a) nelaimes gadījuma rezultātā izraisīti miesas bojājumi vai slimība trešajām
personām (neatkarīgi no tā vai šiem bojājumiem/slimībai ir nāvējošas sekas, vai nav),

2.2. par slimībām, miesas bojājumiem vai materiālajiem zaudējumiem, kas
radušies būvuzņēmēja, būvētāja, būvobjekta īpašnieka vai kādas citas ar
būvobjektu vai projektu saistītas firmas strādniekiem vai darbiniekiem vai
augšminēto ģimenes locekļiem,

b) nelaimes gadījuma rezultātā izraisīts īpašuma zaudējums vai bojājums, ja
īpašums pieder trešajām personām,
ja apdrošināšanas gadījums notiek tiešā sakarā ar apdrošināto objektu un,
ja apdrošināšanas gadījums noticis darbu veikšanas vietā vai tā tiešā tuvumā apdrošināšanas perioda laikā.

2.3. par zaudējumiem vai bojājumiem īpašumam, kas pieder vai ir nodots pārvaldījumā, uzraudzībā vai kontrolē būvuzņēmējam, būvētājam, būvobjekta
īpašniekam (vai tā ģimenes locekļiem) vai jebkurai citai ar projektu saistītai firmai, augšminēto darbiniekiem jeb strādniekiem, kuri nodarbināti būvdarbos,

Attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu un kompensācijas izmaksu, uz kuru
attiecas zemāk minētā atlīdzība, apdrošinātājs papildus atlīdzina sekojošus
zaudējumus –

2.4. par nelaimes gadījumiem, ko izraisījuši transporta līdzekļi, kas paredzēti
un licencēti, lai pārvietotos pa ceļu(sauszemi), ūdeni vai gaisu,

a) visus tiesas izdevumus un izmaksas, kurus prasītājam, saskaņā ar tiesas
lēmums, ir jāsaņem no apdrošinājuma ņēmēja,

2.5. par jebkuru vienošanos no apdrošinājuma ņēmēja puses, kas paredz noteiktas summas kā atlīdzības izmaksu, izņemot gadījumus, ja šādas saistības
iestātos arī tad, ja nepastāvētu iepriekšēja vienošanās,

b) citas izmaksas un izdevumi, kurus apdrošinātājs ir rakstiski apstiprinājis,
ar nosacījumu, ka apdrošinātāja atbildība šīs polises ietvaros nepārsniedz
attiecīgajā polisē norādītās apdrošinājuma summas apmēru.

2.6. par jebkura veida vai rakstura finansiāliem zaudējumiem, kas nav saistīti
ar nelaimes gadījumu vai mantas bojājumu,

Apdrošināšanas polises darbības laiks.

2.7. par soda naudām un/vai līgumsodiem un citiem līdzīgiem maksājumiem,

Neskatoties uz to, ka polisē var būt norādīts cits laiks, apdrošinātāja atbildība stājas spēkā ar brīdi, kad tiek uzsākti būvniecības darbi, bet ne ātrāk
kā polisē norādītajā sākuma datumā, un izbeidzas polisē norādītajā beigu
datumā. Jebkuri apdrošināšanas perioda pagarinājumi iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar apdrošinātāju.

2.8. par bojājumiem, kas radušies no azbestozes vai jebkuras radniecīgas
slimības rezultātā, kas cēlusies no azbesta, azbesta produktu vai azbestu
saturošu produktu klātbūtnes vai izmantošanas,
2.9. par zaudējumiem apdrošinājuma ņēmējam un kopā ar to vienā mājsaimniecībā pastāvīgi dzīvojošajām personām.

2. Izņēmumi

3. Īpašie noteikumi

Saskaņā ar šiem noteikumiem tiek izslēgta jebkāda tiesiskā atbildība,

3.1. Par apdrošināšanas gadījumu ir jāpaziņo Apdrošinātājam tiklīdz tas ir
iespējams, bet ne vēlāk kā 3 gadu laikā pēc apdrošināšanas perioda, kas
norādīts polisē, izbeigšanās.

2.1. ko tiešā vai netiešā veidā radījis, veicinājis vai kam par cēloni bijis:
a) karš, kara darbība (neatkarīgi no tā, vai karš pieteikts vai nē), ļaunprātīgu
personu vai grupu rīcība, kas ietilpst vai uzstājas politisko organizāciju vai
sazvērnieku grupas vārdā vai uzdevumā; postījumu vai bojājumu gadījumos, ko izraisījusi valdības rīcība, vai arī ja šos postījumus vai bojājumus
izraisījusi kādas citas valsts institūcijas rīcība,

3.2. Bez apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas, apdrošinājuma ņēmējam vai
kādai citai personai nav tiesības, viņa vārdā vai pārstāvot to, - izteikt atzīšanos, izteikt piedāvājumus vai dot solījumus, pieņemt vai izmaksāt atlīdzību
vai atzīt civiltiesiskās atbildības iestāšanos. Apdrošināšanas sabiedrībai, ir
tiesības, bet nav pienākums, apdrošinājuma ņēmēja vārdā pārņemt un vadīt
aizstāvību vai prasības apmierināšanu, lai turpinātu savā labā apdrošinājuma ņēmēja vārdā apmierināt prasību par atlīdzību vai zaudējumiem.

b) kodolreakcija, radiācija vai radioaktīvs saindējums,
c) apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā vai labuma guvēja ļauns nolūks vai
rupja neuzmanība,
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