
1. Termini
Apdrošināšanas līgums – apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja vieno-

šanās par apdrošināšanas nosacījumiem, kura sastāv no polises, vispārīga-

jiem un sevišķajiem noteikumiem, pieteikuma un pielikumiem; jebkurš pieli-

kums, kurš tiek parakstīts apdrošināšanas perioda laikā, tiek uzskatīts par 

apdrošināšanas līguma neatņemamu sastāvdaļu;

Apdrošinātais – juridiska vai fiziska persona, kurai ir apdrošināmā interese 

un kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums; noteikumos minētās sais-

tības attiecas gan uz apdrošināto, gan uz apdrošinājuma ņēmēju, turpmāk 

vispārīgo noteikumu tekstā, ērtības labad, gan apdrošinājuma ņēmējs, gan 

apdrošinātais tiek saukti kā „apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējs”;

Apdrošināšanas periods – apdrošināšanas līguma darbības laiks, kurā pu-

ses apņemas pildīt savas saistības;

apdrošinājuma ņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kura noslēdz apdroši-

nāšanas līgumu savā vai citas personas labā;

Apdrošinātais risks – apdrošināšanas līgumā paredzētais no apdrošinātā 

gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē;

Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku saistīts notikums, kuram 

iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, saskaņā ar apdro-

šināšanas līgumā atrunāto;

Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas līgumā noteikta naudas summa, 

par kuru apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem ir apdrošinātas 

mantiskas vērtības vai intereses, personu apdrošināšanā ir apdrošināta per-

sonas dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis un civiltiesiskās atbildības ap-

drošināšanā - atbildības limits;

Apdrošināšanas prēmija – apdrošināšanas līgumā noteiktais maksājums 

par apdrošināšanu; apdrošināšanas atlīdzība – apdrošinājuma summa, tās 

daļa vai cita par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā summa vai nodro-

šināmie pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam;

Pašrisks – apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēja līdzdalība katrā apdro-

šināšanas gadījumā, kas tiek atrēķināta no izmaksājamās apdrošināšanas 

atlīdzības summas;

Apdrošināšanas objekts – apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojāju-

miem – mantiskas vērtības vai intereses; civiltiesiskās atbildības apdrošinā-

šanā – personas civiltiesiskā atbildība; personu apdrošināšanā – personas 

dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis.

Apdrošināšanas pieteikums – apdrošinātāja noteikts dokuments, kuru ap-

drošināšanas pakalpojuma saņēmējs iesniedz apdrošinātājam, lai informētu 

par apdrošināšanas objektu, tā stāvokli, citiem faktiem un apstākļiem.

2. Informācija par apdrošināmo risku
2.1 Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas pakalpojuma saņē-
mēja pienākums ir sniegt visu informāciju, kas nepieciešama apdrošinātājam 
apdrošināmā riska izvērtēšanai.

2.2 Apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējs ir atbildīgs par sniegtās infor-
mācijas patiesīgumu un pilnīgumu. Jebkurš viltojums, nepareizs apgalvo-
jums un/vai noklusēšana var būt par iemeslu apdrošināšanas līguma pār-
traukšanai un/vai atteikumam izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, izņemot, 
ja likums “Par apdrošināšanas līgumu” to nepieļauj gadījumā, kad informā-
cija sniegta vieglas neuzmanības rezultātā.

2.3 Apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēja pienākums ir paziņot apdrošinā-
tājam par citiem, spēkā esošiem, apdrošināšanas līgumiem, kas attiecas uz 
to pašu apdrošināšanas objektu.

3.  Apdrošināšanas līguma vispārīgie un sevišķie 
noteikumi

3.1 Ja vienu un to pašu jautājumu regulē gan vispārīgie, gan sevišķie noteiku-
mi, tad noteicošie būs sevišķie noteikumi.

4.  Apdrošināšanas līguma noslēgšanas un spēkā 
stāšanās kārtība

4.1 Apdrošināšanas līgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc polisē noteiktās 
apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas saņemšanas apdrošinātāja 
kasē vai bankas kontā.

4.2 Ja puses rakstiski vienojas par to, ka apdrošināšanas prēmija vai tās 
pirmā daļa tiek samaksāta pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas, tad, 
gadījumā, ja apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa tiek samaksāta 
apdrošināšanas polisē noteiktajā termiņā un apmērā, tad tiek uzskatīts, ka 
apdrošināšanas līgums ir stājies spēkā ar polisē norādīto apdrošināšanas 
perioda sākuma datumu.

4.3 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, apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējam nosūtīts netiek.

4.4 Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksa pēc apdro-
šināšanas polisē norādītā apmaksas termiņa, neuzliek apdrošinātajam 
pienākumu uzņemties saistības atbilstoši noslēgtajam apdrošināšanas 
līgumam.

5.  Apdrošināšanas līguma darbības 
apturēšanas un izbeigšanas kārtība

5.1 Ja pretēji apdrošināšanas līguma noteikumiem, kārtējais apdrošināša-
nas prēmijas maksājums nav bijis pilnīgs, līdz tās pilnīgai samaksai apdro-
šinātājs aptur apdrošināšanas līguma darbību un līdz ar to arī jebkādas 
saistības pret apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēju, nosūtot apdroši-
nāšanas pakalpojuma saņēmējam rakstveida Paziņojumu par nepilnīgu 
apdrošināšanas prēmijas kārtējo maksājumu ar uzaicinājumu samaksāt 
apdrošināšanas prēmijas atlikušo daļu atbilstoši apdrošināšanas līguma 
noteikumiem.

5.2 Apdrošināšanas līguma darbība tiek apturēta nākamajā dienā plkst. 
0:00 pēc rakstveida Paziņojuma nosūtīšanas.

5.3 Apdrošināšanas līguma darbības apturēšana beidzas nākamajā dienā 
plkst. 0:00 pēc kārtējā maksājuma veikšanas norādītajā termiņā un apmērā.

5.4 Ja apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējs Paziņojumā noteiktajā ter-
miņā un/vai apmērā nesamaksā apdrošināšanas prēmijas kārtējo mak-
sājumu, apdrošinātājs, pēc Paziņojumā norādītā termiņa notecējuma, 
automātiski izbeidz apdrošināšanas līgumu un iemaksāto apdrošināšanas 
prēmiju apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējam neatmaksā. Atsevišķs 
paziņojums par to, ka apdrošināšanas līgums tiek izbeigts un iemaksātā 
prēmijas daļa netiek atmaksāta, apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējam 
nosūtīts netiek.

6. Apdrošināšanas līguma apturēšanas  sekas
6.1 Apdrošināšanas līguma darbības apturēšana neietekmē apdrošinātāja 
tiesības pieprasīt no apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēja nesamaksāto 
apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu.

6.2 Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja apdrošināšanas gadījums 
ir iestājies apdrošināšanas līguma darbības apturēšanas laikā.

7. Izmaiņas sākotnējā informācijā
7.1 Apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējam ir pienākums nekavējoties, 
rakstveidā, tiklīdz tas ir iespējams, paziņot apdrošinātājam par visiem aps-
tākļiem, kuri var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai ie-
spējamo zaudējumu apjomu.

7.2 Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, kā arī tā darbības laikā, ap-
drošinātājam ir tiesības pārbaudīt apdrošināto objektu, lai pārliecinātos, vai 
nav notikušas izmaiņas sākotnējā informācijā.
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8.  Apdrošināšanas pakalpojuma 
saņēmēja  pienākumi

8.1 Apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējs, parakstot apdrošināšanas līgu-
mu, apņemas ievērot un izpildīt visas prasības, kuras ir izvirzījis apdrošinā-
tājs, kā arī ievērot un izpildīt papildus prasības, kuras apdrošinātājs rakstiski 
izvirzīs pret apdrošināto objektu.

9.  Apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā 
savstarpējie pienākumi

9.1 Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir informēt apdrošināto par to, ka viņš 
tiek apdrošināts un ka viņš tiek apdrošināts saskaņā ar apdrošināšanas lī-
gumu, par kura nosacījumiem apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējs ir 
vienojies ar apdrošinātāju, kā arī par to, ka apdrošinātajam šie noteikumi 
ir saistoši, tie ir jāievēro un jāizpilda, kā arī jāizskaidro kādas sekas iestājas 
gadījumā, ja apdrošinātais neizpilda un/vai nepienācīgi izpilda kādu no ap-
drošināšanas līguma noteikumiem.

10.  Apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēja 
pienākumi pēc apdrošinātā  riska iestāšanās

10.1 Par apdrošinātā riska iestāšanos apdrošināšanas pakalpojuma saņē-
mējs nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņo apdrošinātājam un veic visu 
iespējamo, lai samazinātu zaudējumu apmēru.

10.2 Apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt ap-
drošinātāja prasību konstatēt un novērtēt zaudējumu apjomu un to rašanās 
apstākļus, kā arī apdrošinātāja piekļūšanu cietušajam objektam.

10.3 Apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējs iesniedz apdrošinātājam visus 
dokumentus, kas raksturo apdrošinātā riska iestāšanos un tā izraisītos zau-
dējumus, kā arī iesniedz jebkādu citu informāciju un/vai dokumentāciju, kuru 
pieprasa apdrošinātājs.

10.4 Ja to prasa riska specifika, par riska iestāšanos informēt policiju un/vai 
ugunsdzēsējus un/vai citas institūcijas.

10.5 Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās pierādīšanas pienākums gulstas 
uz apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēju.

11.  Apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēja  
pienākumu nepildīšanas sekas

11.1 Ja apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēja jebkāda darbība vai bezdar-
bība ir bijusi vai būs par iemeslu apdrošinātāja maldināšanai apdrošināša-
nas līgumu atzīst 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.

11.2 Apdrošinātājs, pēc saviem ieskatiem, var atteikties izmaksāt apdro-
šināšanas atlīdzību vai samazināt atlīdzības izmaksu par 50%, ja apdroši-
nāšanas pakalpojuma saņēmējs nav izpildījis vai ir izpildījis daļēji kādu no 
apdrošināšanas līgumā noteiktajām prasībām, kā arī, ja apdrošināšanas pa-
kalpojuma saņēmējs ir pārkāpis jebkāda Latvijas Republikā spēkā esoša liku-
ma normu, kura attiecas 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.

12. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtība
12.1 Apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējs iesniedz apdrošinātājam raks-
tisku iesniegumu par apdrošinātā riska iestāšanos.

12.2 Apdrošinātājs izvērtē no apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēja sa-
ņemto iesniegumu, lai konstatētu vai apdrošinātā riska iestāšanās gadījums 
ir apdrošināšanas gadījums.

12.3 Apdrošinātājam, apdrošināšanas gadījuma konstatēšanai, ir nepiecie-
šami papildus dokumenti, tad dokumenti tiek pieprasīti no apdrošināšanas 
pakalpojuma saņēmēja.

12.4 Ja, pēc visu dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas tiek konstatēts, ka 
riska iestāšanās gadījums ir apdrošināšanas gadījums, tad apdrošinātājs, 2 
(divu) nedēļu laikā, veic apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

12.5 Ja apdrošinātājam jebkādu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot 2 (divu) 
nedēļu termiņu, to pagarina uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēne-
šiem no dienas, kad saņemts iesniegums par apdrošinātā riska iestāšanos. 6 
(sešu) mēnešu termiņš nav attiecināms uz gadījumiem, kad, jebkādu iemeslu 
dēļ, apdrošinātājs nevar noteikt un/vai pušu starpā pastāv strīds par apdro-
šināšanas atlīdzības apmēru.

12.6 Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pēc kompensācijas principa.

12.7 Apdrošinātājs apdrošināšanas pakalpojuma saņēmējam kompensē tikai 
tos zaudējumus, kuri ir radušies saistībā ar apdrošināšanas gadījumu un kuri 
ir pierādīti ar maksājuma dokumentiem.

12.8 Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru puses savstarpēji vienojās.

12.9 No jebkuras izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības tiek atrēķināts 
pašrisks, ja puses nav vienojušās savādāk.

13. Izņēmumi
13.1 Apdrošinātāja atbildība kompensēt apdrošinātā zaudējumus neiestājās 
tajā gadījumā, ja zaudējumi radušies jebkādu apdrošinātāja paredzēto izņē-
mumu rezultātā. Izņēmumi ir paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā un/
vai apdrošināšanas līgumā.

14. Kompensācijas princips
14.1 Izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas 
gadījumā radītos zaudējumus.

14.2 Kompensēti tiek tikai pierādītie zaudējumi.

14.3 Pirms apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās radušies zaudējumi netiek 
kompensēti.

14.4 Pēc apdrošināšanas perioda notecējuma radušies zaudējumi netiek 
kompensēti.

15. Strīdu izskatīšanas kārtība
15.1 Jebkuras domstarpības, kuras radušas pušu

starpā, tiks atrisinātas pārrunu ceļā.

15.2 Ja domstarpības pusēm nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, tad lieta tiks 
nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas 
likumdošanu.

15.3 Pusēm ir tiesības vienoties par lietas izskatīšanu šķīrējtiesā.

16. Dalījums
16.1 Apdrošināšanas līguma, tai skaitā vispārīgo un sevišķo noteikumu, dalī-
jums punktos un apakšpunktos neietekmē dokumentu teksta juridisko skai-
drojumu.

17. Likuma izvēle
17.1 No apdrošināšanas līguma izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai pu-
ses piemēros Latvijas Republikas likumus un speciālos likumus, kuri regulē 
apdrošinātāja un apdrošināšanas pakalpojuma saņēmēja savstarpējās at-
tiecības, tai skaitā, likumu „Par apdrošināšanas līgumu”.

17.2 Gadījumā, ja kādu no jautājumiem neregulē vispārīgie vai sevišķie notei-
kumi, tad šis jautājums tiek regulēts 



Šī apdrošināšanas polise apliecina, ka apdrošinātājs atlīdzina apdroši-
nājuma ņēmējam zaudējumus, kas radušies saskaņā ar šīs polises nosacī-
jumiem, 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 pielikums.

1. Vispārējie izņēmumi
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, postījumus, bojājumus vai apdrošinā-
juma ņēmēja civiltiesisko atbildību, ko tieši vai netieši izraisījuši vai kas cēlu-
šies, vai ko pastiprinājuši sekojoši apstākļi:

1.1.1 karš, invāzija, ārzemju ienaidnieka iebrukums, kara darbība (neatkarīgi 
no tā, vai karš pieteikts vai nē), pilsoņu karš, sacelšanās, revolūcija, sabied-
riskās kārtības traucēšana, streiks, aplenkums, pilsoņu sacelšanās, militārs 
apvērsums, ļaunprātīgu personu vai grupu rīcība, kas ietilpst vai uzstājas po-
litisko organizāciju vai sazvērnieku grupas vārdā vai uzdevumā; konfiskācija, 
piespiedu pārņemšana vai īpašuma rekvizēšana (atsavināšana), postījumu 
vai bojājumu gadījumos, ko izraisījusi valdības rīcība neatkarīgi no tā, vai šī 
valdība pastāv de jure vai de fakto, vai arī ja šos postījumus vai bojājumus 
izraisījusi kādas citas valsts institūcijas rīcība,

1.1.2 kodolreakcija, radiācija vai radioaktīvs saindējums,

1.1.3 apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā vai labuma guvēja ļauns nolūks vai 
rupja neuzmanība,

1.1.4 darbu pilnīga vai daļēja pārtraukšana,

1.1.5 terora akti vai to rezultāts, neatkarīgi no jebkādiem citiem cēloņiem, kas 
sagadīšanās dēļ vai kā citādi ir veicinājuši zaudējumus, bojājumus vai izde-
vumu 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.

1.1.6 jebkādu datu, kodu, programmu vai programmatūru iznīcināšanos, 
samaitāšanos, sabojāšanos vai sagrozīšanos, kā arī jebkādas aparatūras, 
programmatūras vai iegultās mikroshēmas nepareizu darbību, ja vien tā re-
zultātā līgumā apdrošinātajam īpašumam nav nodarīti fiziski bojājumi vai 
materiāli zaudējumi, kā arī netiek atlīdzināti iepriekšminētā rezultātā radu-
šies saimnieciskās darbības pārtraukuma zaudējumi.

Šā nosacījuma kontekstā jebkādu datu, kodu, programmu vai programmatū-
ras iznīcināšanās, samaitāšanās, sabojāšanās vai sagrozīšanās, un apara-
tūras, programmatūras vai iegultās mikroshēmas nepareiza darbība netiek 
uzskatīta kā fizisks bojājums vai materiāls zaudējums īpašumam kā tādam.

1.2 Apdrošināšanas polises darbības laiks

Neskatoties uz to, ka polisē var būt norādīts cits laiks, apdrošinātāja atbil-
dība stājas spēkā ar brīdi, kad tiek uzsākti darbi būvlaukumā, vai arī pēc 
tam, kad būvlaukumā tiek izkrauti polisē norādītie materiāli vai tehnika. Vis-
vēlākais, kad beidzas apdrošināšanas segums, ir datums, kas norādīts polisē. 
Jebkuri apdrošināšanas perioda pagarinājumi iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar 
apdrošināšanas sabiedrību.

2. Speciālie noteikumi
2.1 Materiālie zaudējumi

Ar šo tiek noslēgta vienošanās starp apdrošinātāju un apdrošinājuma ņē-
mēju par to, ka gadījumā, ja apdrošināšanas perioda laikā, apdrošinātajam 
objektam vai tā daļām tiek nodarīti pēkšņi un iepriekš neparedzēti tieši fiziski 
bojājumi vai tieši materiāli zaudējumi, kurus izraisījis jebkurš cēlonis pēkšņa 
un iepriekš neparedzēta ārēja fiziska spēka iedarbības rezultātā, kas saskaņā 
ar apdrošināšanas līgumu nav izņēmuma cēlonis, un, ja bojājumi ir tik lieli, 
ka nepieciešama labošana vai bojāto objektu aizstāšana, apdrošinātājs sa-
skaņā ar šo polisi atlīdzina apdrošinājuma ņēmējam par šiem zaudējumiem 
vai postījumiem. Atlīdzība var būt skaidras naudas formā, bojātā/nopostītā 
objekta aizstāšanā vai labošanā (pēc apdrošinātāja ieskatiem). Atlīdzības 
lielums nedrīkst pārsniegt katras atsevišķas pozīcijas polisē norādīto vērtību 
vai viena negadījuma kopējo atlīdzības lielumu, ja tāds tiek piemērots. Kopē-
jā izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst pārsniegt kopējo apdroši-
nājuma summu, kas norādīta polisē.

Papildus augšminētajam, apdrošinātājs atlīdzina apdrošinājuma ņēmējam 
izdevumus par drupu novākšanu, kas ir sekas šīs polises ietvaros atlīdzinā-
mam zaudējuma gadījumam, pie nosacījuma, - ka tabulā norādīta speciāli 
šim gadījumam paredzēta apdrošināšanas summa.

2.2 Īpašie izņēmumi, kas attiecas uz Nodaļu 2.1

Apdrošinātājs nenes atbildību:

2.2.1 par polisē norādīto pašrisku, kas jāsedz apdrošinājuma ņēmējam, katrā 
zaudējuma gadījumā;

2.2.2 par jebkura veida vai rakstura tiešiem vai pakārtotiem zaudējumiem, 
ieskaitot soda naudas, zaudējumus, kas radušies termiņu nokavēšanas rezul-
tātā, materiālu savlaicīgas nepiegādes rezultātā, nekvalitatīva darba izpildī-
juma dēļ vai līguma attiecību zaudējuma gadījumā;

2.2.3 par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nekvalitatīva vai nepil-
nīga projekta dēļ;

2.2.4 par izmaksām, kas nepieciešamas nekvalitatīvu materiālu vai nekvali-
tatīva darba defektu aizstāšanai, salabošanai vai izlabošanai.

Šis izņēmums attiecas tikai uz tieši skartajām vienībām/objektiem.

2.2.5 par pakāpenisku nolietošanos, koroziju, oksidēšanos vai kvalitātes pa-
sliktināšanos, ko izraisījusi nolietošanās vai atmosfēriskie apstākļi;

2.2.6 par zaudējumiem vai bojājumiem, kurus tieši ir izraisījis sals, lietus, 
sniegs, atkusnis, plūdi, gruntsūdens vai putekļi, izņemot gadījumus, ja šādi 
zaudējumi vai bojājumi ir radušies kā sekas cita apdrošinātā gadījuma rezul-
tātā, kas nav atrunāts polisē kā izņēmums;

2.2.7 par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies tehnoloģiskām iekār-
tām, ierīcēm, iekārtām, mašīnām, instrumentiem vai mehānismiem:

• elektriskās vai mehāniskās iekšējas salūšanas vai salaušanas rezultātā,

• darbības atteices rezultātā,

• nepietiekamas strāvas gadījumā,

• dzesināšanas vai citu šķīdumu sasalšanas gadījumā,

• lubrikācijas defekta gadījumā vai eļļas, vai dzesēšanas šķīduma nepie-
tiekamības gadījumā, taču, ja šo bojājumu sekas ir nelaimes gadījums, 
kas izraisa ārējus bojājumus pārējam apdrošinātajam īpašumam, šāds 
pakārtots zaudējums tiek atlīdzināts;

2.2.8 par zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies dokumentētām lietām, 
rasējumiem, atskaitēm, rēķiniem, skaidrai naudai, markām, aktiem, doku-
mentiem, parādzīmēm, piezīmēm, vērtspapīriem, čekiem;

2.2.9 par zaudējumiem vai bojājumiem, kas tiek atklāti tikai inventarizācijas 
laikā, kā arī par neizskaidrojama rakstura zaudējumiem, neizprotamu īpašu-
ma pazušanu vai iztrūkumu;

2.2.10 par zādzību kustamajam īpašumam, kas glabājas zem klajas debess 
ārpus slēgtām telpām vai konstruktīvi norobežotas un apsargātas teritorijas.

2.3 Noteikumi, kas attiecas uz Nodaļu 2.1

Pants 1 - apdrošināšanas summa. Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu, 
apdrošināšanas summas, kas norādītas polisē nav mazākas par pilnu līgum-
darbu izpildes vērtību pie pabeigtas celtniecības, ieskaitot materiālu vērtību, 
algas, transporta un muitas izdevumus, nodokļus, kā arī par pasūtītāja pie-
gādāto materiālu vai vienības/objektu izmaksām. Apdrošināšanas segumā 
iespējams iekļaut arī esošā īpašuma vērtību, par to veicot atzīmi polisē.

Pants 2 - atlīdzības noteikšana zaudējumu gadījumos.

Saskaņā ar šo polisi, atlīdzība par zaudējumiem tiek noteikta sekojoši:

2.3.1 par postījumu, ko iespējams salabot - labošanas darbu izmaksas, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu objektu tādā stāvoklī, kādā tas bija pirms ap-
drošināšanas gadījuma notikšanas, neskaitot izglābto/atlikušo vērtību;

2.3.2 pilnīga zaudējuma gadījumā - objekta atjaunošana pēc to patiesās 
vērtības, neskaitot izglābto/atlikušo vērtību.

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmantota tādā apmērā, kā tas norādīts ap-
drošināšanas summās, pie nosacījuma, ka tiek ievēroti visi polises noteikumi.

Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tikai pēc tam, kad tiek 
iesniegti visi nepieciešamie rēķini un dokumenti, kas apliecina, ka notikuši 
nepieciešamie labošanas un remontdarbi vai, ja nepieciešamības gadījumā 
bojātais, nopostītais objekts ticis aizstāts ar jaunu. Visi bojājumi, kurus iespē-
jams salabot ir jāsalabo, bet, ja labošanas maksa ir vienlīdzīga vai pārsniedz 
bojātā objekta vērtību, tūlīt pēc bojājuma notikšanas, zaudējumu atlīdzinā-
šana notiek saskaņā ar punktu b).

Apdrošinātājs sedz izmaksas par provizoriskiem labošanas darbiem, ja šie 
remontdarbi ir galīgo labošanas darbu sastāvdaļa un kopējās labošanas 
darbu izmaksas nepaaugstinās.

Saskaņā ar šo polisi izmaksas, kas radušās papildinot vai uzlabojot objektu, 
netiek segtas.
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