Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Sabiedrība: AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams"
Produkts: Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana
Šis dokuments ir informatīva rakstura. Pilna informācija par apdrošināšanas aizsardzību un nosacījumiem ir
atrodama apdrošināšanas piedāvājumā, apdrošināšanas līgumā un Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr.21.03.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Vispārējā civiltiesiskā atbildība par Apdrošinātā darbības vai bezdarbības rezultātā Trešās personas dzīvībai,
veselībai vai ﬁziskajam stāvoklim radīto materiālo kaitējumu un/vai īpašumam radītajiem bojājumiem vai tā
zudumu.
Kas tiek apdrošināts?
Apdrošinātājs atlīdzina šādus tiešos materiālos zaudējumus Trešajai personai, ka saistīti ar :
— • Trešo personu mantai nodarītajiem bojājumiem vai bojāeju;
— • Trešo personu dzīvībai, veselībai vai ﬁziskajam stāvoklim radīto kaitējumu;
— • Tiesāšanas izdevumiem un zaudējumu noregulēšanas izdevumiem.
Kas netiek apdrošināts?
Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies Trešajai personai tādu notikumu rezultātā, kuriem
nav saistības ar Apdrošinātā darbību vai bezdarbību.
Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus:
— par Apdrošinātā darbības vai bezdarbības izraisītu morālo kaitējumu;
— kas radušies, Apdrošinātajam veicot jebkura veida profesionālu darbību vai uzņēmējdarbību;
— ko Apdrošinātais nodarījis Trešajai personai tīši, apzināti, ar ļaunu nolūku un/ vai rupjas
neuzmanības dēļ;
— kas radušies Trešajai personas, Apdrošinātā krimināli sodāmas darbības vai bezdarbības
rezultātā;
— ko Apdrošinātais nodarījis Trešajai personai, esot alkoholisku, narkotisku vai citu psihotropu
vielu izraisīta reibuma stāvoklī;
— ko Apdrošinātais nodarījis Trešajai personai, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamu mehānisko transportlīdzekli vai pašgājēju
tehniku;
— kas radušies tādu būvdarbu un remontdarbu rezultātā, kuru veikšanai Apdrošinātajam bija
jāsaņem būvatļauja, taču tā netika saņemta;
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;
— Par saviem līdzekļiem veikt visus iespējamos pasākumus, lai nepieļautu zaudējuma rašanos un
samazinātu zaudējumu apmēru;

— Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no fakta konstatācijas
brīža, iesniegts Apdrošinātājam rakstisku paziņojumu par jebkuru pret Apdrošināto vērstu
pretenziju vai tiesā iesniegto prasību pret Apdrošināto par Trešās personas veselībai, dzīvībai,
ﬁziskajam stāvoklim radīto kaitējumu un/ vai Trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju,
kā rezultātā Trešajai personai ir radušies materiālie zaudējumi;
— Ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, Līguma noteikumus un nosacījumus, kā
arī Apdrošinātāja izteiktas rekomendācijas un prasības.
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?
Līgums stājas spēkā attiecīgā Apdrošināšanas polisē norādītā datuma plkst. 00:00 un beidzas
attiecīgā Apdrošināšanas polisē norādītā datuma plkst. 24:00 pēc Latvijas laika, ja Līgumā nav
noteikts citādi.

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.

