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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārējo pārskatu par apdrošināšanas produktu. Informācijas dokuments 
neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus. 
Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Tā mērķis ir sniegt klientam svarīgāko informāciju par produktu. Pilnīga  informācija par 
produktu un ar to saistītām izmaksām, sniegta citos dokumentos, kā piemēram, apdrošināšanas noteikumos un  līgumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Uzņēmējdarbībā izmantojamā īpašuma apdrošināšana ir brīvprātīgs apdrošināšanas veids. Ar šo apdrošināšanas produktu tiek 
apdrošinātas ēkas, telpas, iekārtas, aprīkojums, prece, tehnoloģiskās iekārtas (t.sk. to iekšējas salūšanas dēļ), kā arī uzņēmuma 
fiksētās izmaksas un/vai neto peļņa, civiltiesiskā atbildība.

Kas tiek apdrošināts?
Nekustamajam un kustamajam īpašumam tiek 
atlīdzināti:

Pēkšņi un neparedzēti zaudējumi vai bojājumi.

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanā tiek 
apdrošinātas uzņēmuma:

Fiksētās izmaksas (piem., darbinieku algas, nodokļi, 
īres maksājumi, kredīta procentu maksājumi);

Neto peļņa.

Finansiālie zaudējumi tiek atlīdzināti gadījumos, 
kad iestājas kāds no īpašuma apdrošināšanas 
polisē un uzņēmējdarbības pārtraukuma 
apdošināšanas polisē minētajiem riskiem, kā 
rezultātā noticis uzņēmējdarbības pārtraukums.

Tehnoloģisko iekārtu salūšanas risks sedz 
zaudējumus, ko izraisījusi:

Iekārtas nepareiza ekspluatācija, prasmju trūkums;

Defekti vai kļūdas projektā, materiālos vai 
ražošanā un uzstādīšanas kļūdas;

Nejaušs darba negadījums, svešķermeņa 
piejaukšanās;

Salūšana centrifugējošo spēku dēļ.

Ar vispārīgo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 
tiek segta:

Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība par tā darbības 
vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem 
citai (trešai personai).

Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma 
summa ir naudas summa par kādu ir apdrošināts 
apdrošināšanas objekts. 

CTA apdrošināšanā atbildības limits ir līgumā 
norādītā naudas summa, kuras robežās tiek 
atlīdzināts zaudējums.

Kas netiek apdrošināts?
Īpašuma apdrošināšanā 

Avārijas stāvoklī esošas ēkas un telpas, kā arī 
pagaidu vai patvaļīgi uzbūvētas ēkas;

Motorizēti transportlīdzekļi, skaidra nauda;

 Ilgtermiņa pakāpenisku procesu radīti zaudējumi.

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanā

Netiek atlīdzināti finansiālie zaudējumi, kas 
izraisīti citu, ar apdrošinātā īpašuma bojāšanu 
vai zaudēšanu nesaistītu iemeslu dēļ (piemēram, 
nepārvaramas varas apstākļi, likumdošanas 
izmaiņas); 

Finanšu līdzekļu nepietiekamība, kas traucē   
uzņēmējdarbības atjaunošanu.

Tehnoloģisko iekārtu salūšanas apdrošināšanā

Netiek apdrošinātas visu veidu nomaināmās 
detaļas;

Konveijeru lentas;

 Dzesēšanas līdzekļi, uzpildes eļļas, ķimikālijas.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

Nav iestājusies ERGO klienta atbildība;

Zaudējums nodarīts apzināti, ar ļaunu nolūku;

Notikums nav pieteikts noslēgtā apdrošināšanas 
līgumā noteiktajā termiņā.

Pilnīga  informācija par to, kas netiek apdrošināts, 
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā 
(polisē).

Pilnīga  informācija par produktu ir norādīta 
apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē).

Produkts: Uzņēmējdarbībā izmantojamā īpašuma apdrošināšanas polise
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Kur es esmu apdrošināts?
• Nekustamais īpašuma ir apdrošināts 

apdrošināšanas līgumā minētajā adresē. 

• Kustamajais īpašums ir apdrošināts 
apdrošināšanas līgumā minētajā adresē un, pusēm 
vienojoties, apdrošināšanas aizsardzība var būt 
spēkā arī visā pasaulē.

• Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas aizsardzība 
ir spēkā Latvijas teritorijā.

Kādas ir manas saistības?
• Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju un 

līguma darbības laikā rakstiski informēt par 
izmaiņām sniegtajā informācijā un/vai citiem risku 
paaugstinošiem apstākļiem;

• Ievērot saistošos, LR normatīvajos aktos 
noteiktos, apdrošināšanas līgumā pušu atrunātos 
noteikumus;

• Nekavējoties rakstiski informēt apdrošinātāju 
par apdrošināšanas gadījumu vai notikumu, 
kura rezultātā varētu tikt izvirzīta prasība par 
zaudējuma atlīdzināšanu;

• Pildīt apdrošinātāja norādījumus, veikt pasākumus 
zaudējuma rašanās apstākļu noskaidrošanai un 
zaudējuma samazināšanai.

Kad un kā man jāveic samaksa?
• Samaksa par apdrošināšanas līgumu jāveic 

saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto 
apmēru un termiņu.

Kad sākas un beidzas segums?
• Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas 

līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu, 
ka ir samaksāta apdrošināšanas prēmija 
apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā 
un apmērā.

• Apdrošināšanas segums beidzas pēc 
apdrošināšanas perioda termiņa beigām.

• Apdrošināšanas segums var beigties pirms 
apdrošināšanas perioda termiņa beigām, 
piemēram, apdrošināšanas līgumu pārtraucot.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa, 

iesniedzot rakstisku pieteikumu apdrošinātājam.

Vai ir kādi seguma

ierobežojumi?
Īpašuma apdrošināšanā 
 Pastāvīgi neapsaimniekotiem objektiem ir 

ierobežots apdrošināšanas risku segums;

 Apdrošinot kustamo īpašumu, ēkai vai telpai, kurā 
tas atrodas, jābūt aprīkotai ar apsardzes firmai 
pieslēgtu pretielaušanās signalizāciju.

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanā
 Apdrošinot uzņēmējdarbības pārtraukumu, 

vienlaicīgi jābūt apdrošinātam uzņēmuma 
kustamajam un nekustamajam īpašumam;

 Uzņēmuma kustamais un nekustamais īpašums 
jāapdrošina jaunvērtībā.

Tehnoloģisko iekārtu salūšanas apdrošināšanā
 Iekārtas nav apdrošinātas montēšanas, testēšanas 

laikā;

 Lai apdrošinātu iekārtas, kuru vecums pārsniedz 10 
gadus, nepieciešama īpaša vienošanās.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā
 Zaudējums izraisīts alkahola vai narkotiku vai citu 

apreibinošu vielu ietekmē;

 Zaudējums, kas radies ilglaicīgas vai pakāpeniskas 
iedarbības rezultātā.

Pilnīga  informācija par seguma ierobežojumiem 
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā 
(polisē).
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