VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS
NOTEIKUMU NR. VCTA20 PIELIKUMS “PRODUKCIJAS ATBILDĪBAS
APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. PRO20.”
Šie noteikumi ir “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. VCTA20 neatņemama sastāvdaļa un ir spēkā, ja par to
ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja rodas pretrunas starp šiem noteikumiem un “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
noteikumu Nr. VCTA20”, prioritāte ir šiem noteikumiem.

2. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek apdrošināta Apdrošinātā vispārējā civiltiesiskā atbildība Trešajai
personai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem, kas radušies no
Apdrošinātā Nedrošas produkcijas:
2.1. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu;
2.2. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas mantai nodarītajiem
bojājumiem vai bojāeju;
2.3. Izrietošie finansiālie zaudējumi;
2.4. Juridiskie un tiesāšanās izdevumi;

Apdrošināšanas polisē nepārprotami nav norādīts citādāk, Apdrošinātājs neatlīdzina sekojošus zaudējumus:
4.1. zaudējumi saistībā ar gala produkcijas bojājumiem vai bojāeju, kurus izraisīja Apdrošinātā izgatavotā, piegādāta, labota produkcija, kas ir gala produkcijas sastāvdaļa, līdz ar to Apdrošinātā
produkcijas sastāvdaļu defektu vai neatbilstības dēļ tiek saražota
nedroša gala produkcija:
4.2. zaudējumi, kas radušies, ja Apdrošinātā produkcija nenodrošina vēlamo efektu vai iedarbību, neveic paredzētas funkcijas vai
nedarbojas;
4.3. ja zinātnes vai tehnikas attīstības līmenis laikā, kad Apdrošinātā produkciju laida apgrozībā, nebija tik augsts, lai atklātu tās
trūkumus vai nepilnības;

2.5. Ekspertīzes izdevumi;

4.4. zaudējumi, kurus izraisījusi šāda Apdrošinātā produkcija:

2.6. Glābšanas izdevumi;

4.4.1. kas tiek izgatavota vai piegādāta aviācijas, kosmosa nozarei,
vai gaisa, kosmosa kuģu vajadzībām;

2.7. Zaudējumi, ko nodarīja Apdrošinātā piesaistīts apakšuzņēmējs - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus,
kurus ir nodarījis Apdrošinātā piesaistīts apakšuzņēmējs, bet par
kuriem pret Trešo personu atbildīgs ir Apdrošinātais. Paša apakšuzņēmēja vispārējā civiltiesiskā atbildība netiek apdrošināta. Attiecīgi Apdrošinātājam ir subrogācijas tiesība pret Apdrošinātā
apakšuzņēmēju pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas;
2.8. Izdevumi, kas radušies saistībā ar pēkšņu un neparedzēto vides piesārņojumu - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai
personai neatliekamo pasākumu izdevumus, kas radušies saistībā
ar pēkšņu un neparedzēto vides (zemes, augsnes, atmosfēras,
ūdenstilpnes, gruntsūdeņu) piesārņojumu Apdrošinātā darbības
vai bezdarbības dēļ, ja vides piesārņojums var radīt kaitējumu
Trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai.
Trešajai personai tiek atlīdzināti visi nepieciešamie un praktiski iespējamie pasākumi situācijas pārvaldīšanai, vidē nonākušo piesārņojošo vielu norobežošanai un savākšanai un citu kaitējumu izraisošu faktoru novēršanai, lai ierobežotu vai nepieļautu turpmāku
kaitējumu videi un nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai ar
dabas resursu saistīto funkciju pasliktināšanos.
3. Zaudējumi tiek atlīdzināti, ja tie ir radušies Trešajai personai
Apdrošināšanas periodā, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Apdrošinātā produkcijas iegādes brīža.
4. Papildus “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr.VCTA20” noteiktajiem izņēmumiem, ja
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4.4.2. motorizētie transportlīdzekļi, to detaļas un sastāvdaļas tajā
skaitā riepas;
4.4.3. tabaka, tabakas produkcija;
4.4.4. farmaceitiskie produkti (tajā skaitā medikamenti, vakcīnas,
kontracepcijas līdzekļi, homeopātiskie preparāti), medicīniskais
aprīkojums, medicīniskie implanti;
4.4.5. uztura bagātinātāji, sporta barības vielas, vitamīni;
4.4.6. pirotehnika, eksplozīvi izstrādājumi;
4.4.7. gāze un naftas produkti;
4.4.8. ģenētiski modificētie organismi (ĢMO) vai produkcija,
kura satur ģenētiski modificētus organismus;
4.4.9. cilvēka asins produkti vai jebkāds cilvēka ķermeņa materiāls (piemērām audi, šūnas, orgāni, transplantāti, urīns, izdalījumi), atvasinātie vai biosintētiskie produkti;
4.4.10. mēslošanas līdzekļi, fungicīdi, insekticīdi, koksnes
konservanti;
4.4.11. pretkorozijas vielas.
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1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Nedroša produkcija - Apdrošinātā produkcija, kas ir kaitīga vai draud izraisīt
kaitējumu Trešās personas dzīvībai, veselībai, mantai, kā arī videi,
un neatbilst normatīvajos aktos noteiktām speciālām veselības un
drošuma prasībām un standartiem.

