Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās
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Sabiedrība:
apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija

Produkts:
Civiltiesiskās atbildības 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 Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
noteikumos Nr. 5202.03.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pasargā no pēkšņiem un neparedzamiem zaudējumiem, kurus jūs, jūsu nepilngadīgie bērni, laulātais vai
mājdzīvnieki varat nejauši radīt trešajām personām.

Kas tiek apdrošināts?
Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā)
Civiltiesiskā atbildība par trešajai personai nodarītajiem
zaudējumiem, kas ir saistīti ar trešās personas:
īpašumā esošas ķermeniskas lietas bojājumu vai bojāeju;
no īpašuma bojājuma vai bojāejas izrietošiem, dokumentāli
pierādāmiem, finansiāliem zaudējumiem, ieskaitot atrauto
peļņu;
ārstēšanu;
pārejošu darbnespēju;
darbspējas zudumu;
nāvi;
prasību par morālo kaitējumu.
Ja par to ir atzīme polisē, tiek apdrošināta apdrošinātā
atbildība:
kā gājējam;
kā tādu transportlīdzekļu vai citas pašgājējtehnikas, kas
nav reģistrējama Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktajā kārtībā, īpašniekam;
saistībā ar sporta nodarbībām, izņemot auto, moto sportu
un profesionālo sportu;
kā zemes, ēku vai telpu īpašniekam vai īrniekam attiecībā
pret trešajām personām;
par mājdzīvnieka, mājlopa nodarītiem zaudējumiem, par
kuriem ir atbildīgs apdrošinātais;
kā būvdarbu veicējam saimnieciskā kārtā savām
vajadzībām.
Papildus atlīdzināmie zaudējumi:
apdrošinātājs atlīdzina apdrošinātajam juridisko pakalpojumu
(tiesas un ārpustiesas) izdevumus pēc pretenzijas
saņemšanas, saistībā ar pretenzijas izskatīšanu, prasības
noregulēšanu.

Kas netiek apdrošināts?
Atbildība, kas izriet no jebkādas saimnieciskās
darbības, algota darba, darbojoties jebkādā
profesijā vai ieņemot amatus biedrībās,
nodibinājumos vai izpildot jebkuru darbu par
atlīdzību.
Atbildība, ko apdrošinātais ir uzņēmies ar jebkādiem
līgumiem.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt polisē
norādīto apdrošinājuma summu.
Nav apdrošināti zaudējumi, kas ir radušies ārpus
polisē norādītā līguma darbības perioda.
Atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem un
atlīdzināmajiem zaudējumiem var būt noteikti limiti.
Netiek apdrošināti zaudējumi, kas ir radušies:
• apdrošinātā, apdrošinājuma ņēmēja vai saistīto
personu ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības
dēļ;
• pašam apdrošinātajam;
• trešajai personai, ja tos izraisījuši nepārvaramas
varas apstākļi;
• vadot transportlīdzekli, kas ir reģistrējams tiesību
aktos noteiktajā kārtībā;
• vadot gaisa vai ūdens transportlīdzekli;
• medībās;
• no avārijas stāvoklī esoša nekustamā īpašuma;
• no infekcijas slimības pārnēsāšanas.
Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma
ierobežojumiem ir ietverta apdrošināšanas polisē un
noteikumos.

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

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.
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.
Tiklīdz 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 līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līdz
apdrošināšanas polisē norādītajam datumam.
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā.

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.

