Profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Sabiedrība: Compensa VIG ADB Latvijas filiāle Produkts: Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pilna informācija par produktu un
nosacījumiem ir atrodama profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē un Compensa profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas noteikumos Nr. PCTA 1.1.17.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargā profesionālo pakalpojumu sniedzējus no neparedzētiem izdevumiem, kas
viņu kļūdas, nevērības un neuzmanības dēļ ir radušies pakalpojuma sniedzēja klientiem vai citām personām.
Ar šo apdrošināšanas veidu tiek apdrošināta profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība tādās profesijās kā arhitekts, būvinženieris,
mērnieks, grāmatvedis, darba drošības speciālists u.c..

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Compensa piedāvā apdrošināt profesionālo civiltiesisko
atbildību, veicot profesionālo darbību dažādās sfērās.

Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus
vienošanās, tad netiek apdrošināti:

Noslēdzot Profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līgumu, Compensa apņemas atlīdzināt
kļūdas vai vieglas neuzmanības rezultātā trešajai personai
nodarītus zaudējumus, kas radīti profesionālo pienākumu
veikšanas rezultātā un saistīti ar:

Zaudējumi, kas radušies sakarā ar
profesionālās darbības veikšanu bez atļaujas,
ja saskaņā ar tiesību aktiem šāda atļauja ir
nepieciešama;

trešo personu mantai nodarītiem zaudējumiem;
trešo personu dzīvībai un veselībai nodarītu kaitējumu;
tiešiem pierādāmiem finansiāliem zaudējumiem, kas
izriet no trešās personas dzīvībai un veselībai nodarītā
kaitējuma vai mantai nodarītiem zaudējumiem;
cietušās trešās personas finansiālajiem izdevumiem, kuri
neizriet no trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarītā
kaitējuma vai īpašumā esošas ķermeniskas lietas bojājuma
vai bojāejas;
pamatotiem trešo personu tiesas izdevumiem, ja tiesa
trešās personas prasību ir apmierinājusi un spriedums ir
stājies likumīgā spēkā.
Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu Apdrošinātājs atlīdzina
Apdrošinātajam ar Apdrošinātāju rakstveidā saskaņotos
un pierādāmos pamatotos izdevumus, kas radušies sakarā
ar pretenziju, ar zaudējumiem cēloniski saistīta notikuma
izmeklēšanu, juridisko palīdzību, neatliekamo zaudējumu
novēršanas un samazināšanas pasākumiem (glābšanas
izdevumi). Šajā punktā minētie izdevumi, izņemot
izdevumus par neatliekamo zaudējumu novēršanas un
samazināšanas pasākumiem, tiek atlīdzināti arī tādā
gadījumā, ja tiesa prasību pret Apdrošināto atzīst par
nepamatotu un spriedums par to ir stājies likumīgā spēkā.

Zaudējumi, kas tieši vai netieši radušies
Apdrošinātā, Apdrošinājuma ņēmēja vai paša
cietušā nolaidības, ļauna nolūka vai rupjas
neuzmanības dēļ;
Līgumsodi un jebkura veida soda naudas
vai citas līdzīgas sankcijas, kā arī nesamaksātie
nodokļi un citi maksājumi, kuru samaksas
pienākums izriet no likuma, līguma vai cita veida
vienošanās;
Zaudējumi, ko Apdrošinātā darbinieks ir
nodarījis alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu
toksisko/psihotropo vielu iedarbībā;
Zaudējumi, kas radušies no jebkādas
neslavas celšanas, goda un cieņas aizskaršanas,
konfidencialitātes pārkāpšanas, fizisko personu
datu publicēšanas un izplatīšanas;
Zaudējumi, kas nodarīti Apdrošinātā
darbiniekiem;
Zaudējumi, kas izriet no prasībām par saistību
izpildi vai to pienācīgu izpildi.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās, tad netiek atlīdzināti sekojošie zaudējumi:
kas radušies Apdrošinātā maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai bankrota procedūras rezultātā;
kas radušies autortiesību, blakustiesību, patenttiesību, preču zīmju, dizainparaugu, ģeogrāfiska rakstura norāžu, rūpnīcas
apzīmējumu vai nosaukumu pārkāpumu rezultātā;
kas tieši vai netieši radušies saistībā ar to, ka Apdrošinātais, veicot profesionālo darbību, nav nodrošinājis jebkāda veida
apdrošināšanas līgumu noslēgšanu vai to spēkā esamības uzturēšanu;
kas atkārtoti radušies vienas un tās pašas kļūdas dēļ, kas jau iepriekš radījusi zaudējumus trešajai personai, un ko
Apdrošinātājs iepriekš jau ir atlīdzinājis.

Kur es esmu apdrošināts?
Latvijas Republikas teritorijā, ja vien nav citas vienošanās.

Kādas ir manas saistības?
— Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniegt Apdrošinātājam visu pieprasīto un nepieciešamo informāciju,
kas nepieciešama riska izvērtēšanai, kā arī nodrošināt Apdrošinātājam vai tā noteiktajam ekspertam iespēju veikt
pārbaudes saistībā ar veikto apdrošināto profesionālo darbību. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais ir atbildīgs par
Apdrošinātājam sniegtās informācijas patiesumu;
— Nekavējoties rakstiski paziņot Apdrošinātājam par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz apdrošināšanas līgumu;
— Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties, tiklīdz tas ir kļuvis iespējams, rakstiski paziņot
Apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos vai par jebkuru notikumu, kas varētu būt iespējamais cēlonis vai pamats
pretenzijas vai prasības izvirzīšanai nākotnē;
— 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.

