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Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija ir sniegta
apdrošināšanas piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas noteikumos Nr. 14-01-02.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana aizsargā pret pēkšņiem un neparedzamiem būvobjekta, ieskaitot piegādātos materiālus, iekārtas un
būvlaukuma aprīkojumu, bojājumiem un zaudējumiem.

Kas tiek apdrošināts?
Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā):
būvobjekts — būvdarbu izmaksas, piegādātie materiāli;
būvlaukuma aprīkojums un iekārtas;
būvniecības tehnika;
būvlaukuma attīrīšanas izdevumi pēc negadījuma.
Riski:
apdrošinātā īpašuma neparedzēts un pēkšņs fiziska bojājuma
vai zuduma gadījums, ievērojot apdrošināšanas polisē un
noteikumos ietvertos izņēmumus un ierobežojumus.

Kas netiek apdrošināts?
Sauszemes, ūdens un gaisa transportlīdzekļi.
Dokumenti, vērtspapīri, čeki.
Soda naudas, zaudējumi darbu aizkavēšanās dēļ, ar
saistību neizpildi vai līguma laušanu saistīti
zaudējumi.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Nav apdrošināti bojājumi un zaudējumi, kas ir
radušies ārpus polisē norādītā līguma darbības
perioda vai ir atklāti tikai inventarizācijas laikā.
Atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem un
atlīdzināmajiem zaudējumiem var būt noteikti limiti.
Nav apdrošināti zaudējumi, kas ir radušies:
• apdrošinātā, apdrošinājuma ņēmēja, to
pārstāvju tīša nolūka vai rupjas neuzmanības
dēļ;
• darbu pilnīgas vai daļējas pārtraukšanas dēļ;
• nolietošanās, korozijas, nokrišņu iedarbības,
objekta nelietošanas dēļ;
• konstrukciju un iekārtu elektriskas vai
mehāniskas salūšanas, sabojāšanās,
dzesētājvielas vai citu vielu sasalšanas vai
iztrūkuma dēļ, tomēr ir apdrošināti citi šādu
cēloņu izraisīti ārēji bojājumi;
• datoru, iekārtu, vadības sistēmu izraisītu kļūdu,
bojājumu dēļ;
• projektēšanas kļūdu dēļ.
Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma
ierobežojumiem ir ietverta apdrošināšanas polisē un
noteikumos.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā apdrošināšanas objekta adresē.

Kādas ir manas saistības?
•
•
•
•
•
•

Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai.
Ievērot Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošos tiesību aktus, būvnormatīvus, tehniskās ekspluatācijas, darba drošības un
ugunsdrošības noteikumus.
Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tostarp pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un
pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās.
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, veikt visus iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus.
Nekavējoties, tiklīdz tas kļūst iespējams, paziņot AAS „BALTA” par apdrošināšanas gadījumu un rīkoties saskaņā ar AAS „BALTA”
norādījumiem.
Sniegt visu AAS „BALTA” pieprasīto informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus un
zaudējumu apjomu.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas segums stājas spēkā datumā, kad ir uzsākti darbi vai polisē norādītie materiāli ir izkrauti būvlaukumā, bet ne agrāk kā
apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līdz apdrošināšanas polisē norādītajam
datumam.
Apdrošināšanas segums attiecībā uz projekta darbu daļām beidzas līdz ar to nodošanu ekspluatācijā vai darbības uzsākšanu, bet ne
vēlāk kā apdrošināšanas polisē norādītajā datumā.

Kā es varu atcelt līgumu?
•
•

Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u. c.) palīdzību, jūs varat 14 dienu laikā no līguma
noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu AAS „BALTA” vai nosūtot to uz
e-pasta adresi polise@balta.lv.
Citos gadījumos apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar AAS „BALTA” un iesniedzot attiecīgu iesniegumu.

