PIELIKUMS NR. 6 “CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA BĒRNAM”

Apdrošināšanas noteikumiem „Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi Nr. NGA.1.1.19.” (Apstiprināti “Compensa
Vienna Insurance Group” ADB 2019. gada 16 .janvāra valdes sēdē).
I PIELIKUMA NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
1. Papildus Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas
noteikumos Nr. NGA.1.1.19. lietotiem terminiem šajos pielikuma
noteikumos tiek izmantoti sekojoši termini:
1.1. BĒRNS – Apdrošinātais, fiziska persona līdz 18 gadu
vecumam, kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums.
1.2. ZAUDĒJUMI – trešās personas tiešie materiālie zaudējumi,
kas tiek dokumentāli apliecināti.
1.3. TREŠĀ PERSONA – jebkura persona, kas piesaka
Apdrošinātajam, tā vecākiem vai aizbildņiem zaudējumus, izņemot
personas, kas sastāv ar bērnu radniecībā vai svainībā.
1.4. PAŠRISKS – apdrošināšanas līgumā norādītā, naudas
izteiksmē izteiktā zaudējumu daļa, ko atskaita no atlīdzināmajiem
zaudējumiem vai kuru sedz Apdrošinājuma ņēmējs vai
Apdrošinātais.
1.5. FAKTISKĀ VĒRTĪBA – mantas vai īpašuma atjaunošanas/
aizvietošanas vērtība, atskaitot nolietojumu. Atjaunošanas/
aizvietošanas vērtība ir mazākie nepieciešamie līdzekļi, lai cietušo
mantu vai īpašumu atjaunotu tādā pašā kvalitātē un apjomā kāds
tas bija apdrošināšana gadījuma iestāšanās brīdī vai iegādātos citu,
līdzvērtīga veida un kvalitātes mantu/ īpašumu, ja cietušo nav
iespējams atjaunot, Nolietojums ir lietas vērtības samazināšanās tās
lietošanas, vecuma, samazināto izmantošanas iespēju un citu līdzīgu
apstākļu dēļ.

tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība tās faktiskās vērtības
apmērā tieši pirms apdrošināšanas gadījuma. Ja nav iespējams
dokumentāli pierādīt mantas vai īpašuma faktisko vērtību tieši
pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, apdrošinātājs nosaka
faktisko vērtību tādas summas apmērā, par kādu attiecīgo zudušo
lietu ir iespējams iegādāties tieši pirms apdrošināšanas gadījuma,
piemērojot nolietojumu 15% (piecpadsmit procenti) gadā lietām,
kas vecākas par vienu gadu.
III IZŅĒMUMI
8. Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās,
apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta par sekojošo: morālo
kaitējumu, atrauto peļņu, negūtiem ienākumiem, goda un cieņas
aizskaršanu, psiholoģisko vai psihiatrisko palīdzību, līgumsodiem,
soda naudu, kavējuma naudu, kā arī citām līgumiskām vai
likumiskām sankcijām.
9. Papildus Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas
noteikumu Nr. NGA. 1.1.19. 57. punktā minētajiem izņēmumiem,
par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un apdrošināšanas
atlīdzības netiek izmaksāta:
9.1. ja gadījums ir saistīts ar motorizēta sauszemes, gaisa vai
ūdens transporta līdzekļa vai iekārtas vadīšanu;
9.2. ja zaudējumi ir nodarīti sporta treniņu vai sacensību laikā
savam komandas biedram vai pretiniekam/ sāncensim;
9.3. par zaudējumiem dzīvoklim vai privātmājai un tajā esošajam
kustamajam īpašumam, kurā pastāvīgi vai īslaicīgi dzīvo bērns;
9.4. par zaudējumiem, kas atkārtoti radušies viena un tā paša
iemesla dēļ, kas jau iepriekš radījis zaudējumus, kurus Apdrošinātājs
atlīdzinājis šī apdrošināšanas līguma darbības laikā;
9.5. par zaudējumiem, kas nodarīti mantai vai īpašumam, kas tika
īrēts, nomāts vai nodots bērnam lietošanā;
9.6. ja bērns apzināti rīkojas nolaidīgi, prettiesiski vai ar ļaunu
nolūku ir nodarījis kaitējumu trešajai personai;
9.7. par zaudējumiem, kas nodarīti infekcijas slimību pārnēsāšanas
rezultātā.

II APDROŠINĀTAIS RISKS
2. Apdrošinātā darbība vai bezdarbība apdrošināšanas periodā,
kuras rezultātā trešajai personai ir nodarīti miesas bojājumi vai
bojāta trešajai personai piederošā manta vai īpašums, ja trešās
personas prasība par zaudējumu atlīdzību rakstiski iesniegta
Apdrošinātājam ne vēlāk kā 30 dienas pēc apdrošināšanas perioda
pēdējās dienas.
3. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinātājs atlīdzina
trešajai personai Apdrošinātā nodarītos zaudējumus, piemērojot
kompensācijas principu.
4. Apdrošināšana ir spēkā tikai gadījumos, ja bērns nodara
zaudējumus trešajai personai, par ko ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīviem aktiem:
4.1. kā gājējs, velosipēdists, sabiedrisko pakalpojumu saņēmējs,
viesis, apmeklētājs vai, veicot citas ikdienas darbības;
4.2. nodarbojoties ar sportu vai aktivitāti, pie nosacījuma, ka
attiecīgā nodarbošanās iekļauta un norādīta nelaimes gadījumu
apdrošināšanas līgumā.
5. Ja trešajai personai ir nodarīti miesas bojājumi, tiek izmaksāta
apdrošināšanas atlīdzība par medicīniskiem izdevumiem saistībā ar
trešās personas ārstēšanos.
6. Atlīdzinot zaudējumus par mantas vai īpašuma bojājumiem,
Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību nepieciešamā
remonta izdevumu apmērā. Ja remonta izdevumi pārsniedz mantas
faktisko vērtību pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās vai
remonts nav iespējams, zaudējumu atlīdzināšanai tiek piemērots 7.
punktā minētais princips.
7. Atlīdzinot zaudējumus par mantas vai īpašuma bojāeju,

IV IESNIEDZAMIE DOKUMENTI ATLĪDZĪBAS
SAŅEMŠANAI
10. Dokumenti, kas ir jāiesniedz bērna vecākam vai aizbildnim
visos gadījumos, pretendējot uz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu:
10.1. pieteikums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai;
10.2. cietušās trešās personas pretenzija;
10.3. trešajai personai radušos zaudējumu apliecinoši dokumenti;
10.4. citi Apdrošinātāja pieprasīti dokumenti, kas nepieciešami
atlīdzības pieteikuma izskatīšanai un lēmuma par atlīdzības izmaksu
pieņemšanai.
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V CITI NOSACĪJUMI
11. Šim pielikumam ir saistoši visi nosacījumi, kas ir atrunāti
Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos Nr.
NGA. 1.1.19., t.sk. termini, izņēmumi, Apdrošinātā, Apdrošinājuma
ņēmēja un Apdrošinātāja pienākumi, apdrošināšanas atlīdzības
izmaksas principi u.c..

