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Kāds ir šis apdrošināšanas veids?  
Privātpersonas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CTA). 

Kas tiek apdrošināts?
�� Nodarītais kaitējums trešās personas veselībai un 

dzīvībai, mantas sabojāšana vai pilnīga iznīcināšana, 
izrietošie finansiālie zaudējumi, ekspertīzes, 
glābšanas, tiesas un juridiskās palīdzības izdevumi, ko 
Jūs kā fiziskā persona variet nodarīt, apsaimniekojot 
savu vai īrēto nekustamo īpašumu, veicot savus 
ikdienas darbus, hobijus.

�� Maksimālais iespējamais atlīdzības apmērs trešajai 
personai tiek norādīts apdrošināšanas līgumā kā 
atbildības limits, ko Jūs nosakiet pēc savas iniciatīvas.

Kas netiek apdrošināts?
 �  Netiek apdrošināta tīša nolaidība, rupja neuzmanība, 

soda naudas, dažādi līguma sodi, kavējuma naudas, 
sev pašam nodarītais zaudējums, zaudējumi, kas ro-
das ilgstošas darbības rezultātā, nolietojuma rezultā-
tā, zaudējumi saistībā ar masu nemieriem, kara darbī-
bu, radioaktīvo saindēšanos, terorismu.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
 q Apdrošināšanas gadījumu var pieteikt maksimāli 3 ga-

dus pēc apdrošināšanas līguma darbības beigām.

 q Netiek atlīdzināti zaudējumi, par kuru rašanos nav at-
bildīgs apdrošinājuma ņēmējs/ apdrošinātais vai ap-
drošinājuma ņēmējs/ apdrošinātais rīkojušies ļaunā 
nolūkā vai pieļāvuši rupju neuzmanību. 

 q Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumu vairāk kā apdro-
šināšanas līgumā norādītais atbildības limits.

 q Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumu, kas radies teri-
torijā, kura ir ārpus apdrošināšanas līgumā norādītās.

Kur es esmu apdrošināts?
 Apdrošināšanas līgums ir spēkā teritorijā, kas norādīta apdrošināšanas līgumā. 

Kādas ir manas saistības?
• Iesniegt precīzu informāciju par maniem kā apdrošinātās personas datiem un kontakta datiem, apdrošināšanas informāciju riska 

izvērtēšanai.

• Informēt apdrošinātāju par visiem apstākļiem, kas var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai iespējamo 
zaudējuma apmēru.

• Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ir jāveic visas iespējamās darbības, lai ierobežotu un/ vai mazinātu zaudējuma apmēru.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa jāveic precīzi, savlaicīgi un pilnā apjomā kā tas paredzēts Seesam izrakstītajā rēķinā.



Kad sākas un beidzas segums?
•  Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta saskaņā ar 

apdrošināšanas līguma nosacījumiem.

• Apdrošināšanas segums beidzas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā vai brīdī, kad ir izmaksāts pilnā apmērā apdrošināša-
nas līgumā noteiktais atbildības limits.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu var izbeigt par to paziņojot apdrošinātājam rakstveidā 15 dienas iepriekš.


