Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Sabiedrība: AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams"
Produkts: Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana
Paziņojums , par pilnīgu informāciju: Šis dokuments ir informatīva rakstura. Pilna informācija par
apdrošināšanas aizsardzību un nosacījumiem ir atrodama apdrošināšanas piedāvājumā, apdrošināšanas
līgumā un Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas noteikumos Nr. 94.02.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana aizsargā pret būvobjekta neparedzētiem un pēkšņiem materiāliem
zaudējumiem, kurus apdrošinājuma ņēmējam jāatlīdzina, veicot remontu vai iegādājoties jaunus
priekšmetus.
Kas tiek apdrošināts?
Būvobjekts - celtniecības darbu izmaksas un materiāli;
Būvlaukuma iekārtas un aprīkojums;
Celtniecības mašīnas.
Kas netiek apdrošināts?
Celtniecības darbi, kas nav likumīgi un/vai nav saskaņoti ar visām valsts vai pašvaldības
institūcijām;
Mašīnu un/vai elektroiekārtu iekšējie bojājumi;
Dokumentu mapju, rasējumu, papīru, dokumentu bojāeja un bojājumi;
Zaudējumi un bojājumi, kas konstatēti tikai inventarizācijas gaitā;
Nokavējuma līgumsodi, zaudējumi līguma nokavējums, pārkāpšana, atcelšana.
Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošinājuma ņēmēja vai tā pārstāvju tīšas darbības vai rupjas neuzmanības;
Nolietojuma, korozijas, oksidēšanās, vērtības samazināšanās, neizmantošanas vai parasto
laika apstākļu iedarbības rezultātā radušies zaudējumi;
Zaudējumi, kas radušies pilnīga vai daļējas darba pārtraukšanas rezultātā;
Zaudējumi vai bojājumi kļūdainas projektēšanas rezultātā;
Visa informācija par izņēmumiem un seguma ierobežojumiem ir norādīta apdrošināšanas
polisē un noteikumos.
Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas polisē norādīta konkrēta adrese vai teritorija.
Kādas ir manas saistības?

— Sniegt Apdrošinātājam pilnīgu, precīzu un patiesu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju;
— Uz savu rēķinu veikt visus saprātīgos drošības pasākumus un ievērot visus apdrošinātāja
saprātīgos ieteikumus, lai novērstu zaudējumus, bojājumus un izslēgtu civiltiesisko atbildību kā
arī pildīt likuma normas un izgatavotāja ieteikumus;
— Nekavējoties pa elektroniskajiem sakaru līdzekļiem un ar vēstuli informēt apdrošinātāju par
katru būtisku riska izmaiņu;
— Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, par kuru šīs polises ietvaros varētu pamatot kaut kādu prasību, tad nekavējoties
paziņot apdrošinātājām pa elektroniskajiem sakaru līdzekļiem un ar vēstuli par zaudējuma raksturu un apmēru.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa ir jāveic Līgumā noteiktajā un Apdrošināšanas polisē norādītajā
termiņā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas polise stājas spēkā ar norādīto datumu, tomēr ne ātrāk kā darbu uzsākšanas brīža
vai pēc polisē uzrādīto priekšmetu izkraušanas būvlaukumā. Apdrošinātāja atbildība izbeidzas
attiecībā uz tām apdrošināto būvdarbu daļām, kuras ir pieņemtas vai nodotas ekspluatācijā.
Apdrošināšana izbeidzas ne vēlāk kā polises darbības laika beigas.

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un vienojoties par to ar AAS
„BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS”.
Apdrošināšanas līgums var tikt izbeigts arī apdrošināšanas noteikumos un Apdrošināšanas līguma
likumā paredzētajos gadījumos.

