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Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par būvniecības visu risku apdrošināšanu. Pilna informācija par produktu un nosacījumiem ir 
atrodama būvniecības visu risku apdrošināšanas polisē un Compensa Būvniecības visu risku apdrošināšanas noteikumos Nr. CAR 1.1.15.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Būvniecības visu risku apdrošināšana ir būvniecības objektu un to aprīkojuma apdrošināšana pret zaudējumiem vai bojājumiem, kas 
radušies  pēkšņu un neparedzētu gadījumu rezultātā.
Ar šo apdrošināšanas veidu tiek apdrošināti būvobjekti, būvlaukuma aprīkojums, būvniecības tehnika, apdrošināšanas gadījuma seku 
likvidācijas izdevumi un citi apdrošināšanas līgumā minētie objekti.

Kas tiek apdrošināts?
Compensa piedāvā būvniecības visu risku 
apdrošināšanu sekojošiem objektiem: ēkas, būves, 
celtnes, ceļi, tilti u.c. būves, ka arī papildus, iekārtas, 
aprīkojums un instrumenti un cits apdrošināšanas 
līgumā minētais īpašums, kas tieši vai netieši ir 
iesaistīts konkrētā būvniecības objekta celtniecībā 
vai montāžā.

Noslēdzot īpašuma visu risku apdrošināšanas 
līgumu, tiek apdrošināti sekojoši riski:

 Apdrošināšanas segums ir spēkā jebkuriem 
pēkšņiem un neparedzamiem apdrošinātiem 
riskiem, kuri iestājušies apdrošināšanas līguma 
darbības laikā, izņemot apdrošināšanas noteikumos 
minētos vai apdrošināšanas polisē atrunātos 
izņēmumus.

 Zaudējumi apdrošināšanas vietā jau esošajām 
konstrukcijām un īpašumam tiek segti tikai ar 
nosacījumu, ka tie radušies tiešā cēloniskā sakarībā 
ar veiktajiem celtniecības darbiem apdrošinātajā 
objektā saskaņā ar uz šo polisi attiecināmo 
būvniecības līgumu

 Apdrošinātājs sedz arī apdrošināšanas 
objekta glābšanas izdevumus, kas radušies pēc 
apdrošināšanas gadījuma, veicot neatliekamās 
darbības, lai novērstu zaudējuma seku vai apjoma 
palielināšanos. 

Papildus Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs 
rakstiski var vienoties un norādīt apdrošināšanas 
polisē papildu izdevumu segšanu:

 par virsstundu darbu, nakts darbu, darbu valsts 
svētku dienās, kā arī neparedzētiem steidzamiem 
kravu pārvadājumiem vai citiem paplašinājumiem;

 par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu  
zaudējumu segšanai, kas nodarīti trešajām 
personām veicot būvniecības darbus.

Kas netiek apdrošināts?
Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās, 
tad netiek apdrošināti:

  Finansiālie zaudējumi – soda naudas, sankcijas; 

  Defekti, trūkumi un bojājumi, par kuriem ir 
atbildīgs celtniecības materiālu ražotājs, piegādātājs 
vai izgatavotājs;

  Inventarizācijas laikā atklātie iztrūkumi;

  Zaudējumi vai bojājumi, kas radušies 
projektēšanas kļūdu dēļ;

  Zaudējumi, kas radušies nolietošanās, korozijas, 
oksidācijas vai apdrošinātā objekta stāvokļa 
pasliktināšanās nelietošanas dēļ un normālu 
atmosfēras nokrišņu iedarbības rezultātā;

  Zaudējumi vai bojājumi lietvedības 
dokumentiem, aprēķiniem, rēķiniem, valūtai, 
markām, juridiskiem dokumentiem, parādzīmēm, 
banknotēm, vērtspapīriem, čekiem;



Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās, tad netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies šādu apstākļu vai 
notikumu dēļ:

  Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā, Būvuzņēmēja, Atlīdzības saņēmēja vai viņu pārstāvju ļauns nolūks vai rupja 
neuzmanība;

  Karš, invāzija, ārzemju ienaidnieka iebrukums, kara darbība (neatkarīgi no tā, vai karš pieteikts vai nē), pilsoņu karš, 
sacelšanās, revolūcija, sabiedriskās kārtības traucēšana, streiks, aplenkums, pilsoņu sacelšanās, militārs apvērsums, 
ļaunprātīgu personu vai grupu rīcība, kas ietilpst vai uzstājas politisko organizāciju vai sazvērnieku grupas vārdā vai 
uzdevumā;

  Terora akti vai to rezultāts, neatkarīgi no jebkādiem citiem cēloņiem, kas sagadīšanās dēļ vai kā citādi ir veicinājuši 
zaudējumus, bojājumus vai izdevumu rašanos. Šā nosacījuma kontekstā ar terorismu saprotama vardarbība vai bīstama 
darbība, kas apdraud cilvēka dzīvību, materiālu vai nemateriālu īpašumu vai infrastruktūru, ar nolūku ietekmēt jebkuru 
valdību vai turēt sabiedrību vai kādu tās daļu baiļu varā;

  Kodolsprādziens, atomenerģijas, radiācijas, radioaktīvais piesārņojums, jonizējošais starojums;

  Videi nodarītie zaudējumi vai piesārņojums;

  Jebkura veida netieša vai finansiāla rakstura zaudējumi, tai skaitā, bet ne tikai, sodi, procenti un zaudējumi, ko rada 
kavēšanās, nepareiza izpilde, līguma zaudējums, neiegūtā peļņa;

  Zaudējumi vai bojājumi, ja tos izraisījušas vai pastiprinājušas nodarbinātās personas, kas nav pilnvarotas veikt 
profesionālo darbību vai arī nav spēkā atbilstoša licence.

Kur es esmu apdrošināts?

 Polisē norādītajā adresē – apdrošinātajā vietā.

Kādas ir manas saistības?
— Apdrošinātajam, tiklīdz tas ir iespējams, jāveic visi iespējamie un saprātīgie pasākumi, lai samazinātu zaudējumus;

— Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, informēt Apdrošinātāju par negadījuma 
iestāšanos un pildīt visus Apdrošinātāja sniegtos norādījumus;

— Iesniegt Apdrošinātājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanos.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic polisē norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā. 

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas aizsardzība sākas un beidzas polisē norādītajā datumā un laikā, ja ir veikta prēmijas samaksa noteiktajā 
kārtībā, termiņā un apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu 
Apdrošinātājam un ievērojot apdrošināšanas līgumā/Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību.
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā.
Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekli, Jums ir tiesības atteikties no apdrošināšanas 
līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, rakstiski informējot Apdrošinātāju.


