VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS
NOTEIKUMU NR.VCTA20” PIELIKUMS IZMITINĀŠANAS
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS
APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR.VIE 20.”
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
noteikumiem Nr.VCTA20 ”, prioritāte ir šiem noteikumiem.
1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Klients – Trešā persona, kas ar Apdrošināto noslēgusi rakstveida līgumu par
izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu un kura saņem, izmanto izmitināšanas pakalpojumu, vai arī persona, kura saņem un izmanto
izmitināšanas pakalpojumu, bet par kuras izmitināšanu rakstveida
līgumu noslēgusi cita persona.
2. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek apdrošināta Apdrošinātā vispārējā civiltiesiskā atbildība par Trešajai
personai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem, kas radušies izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas rezultātā:
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;

kaitējumu vai zaudējumus saistībā ar Klienta mantai nodarīto bojājumu vai bojāeju, kas radušies Klientam Apdrošinātā organizētā
ekskursijā vai pasākumā;
2.11. Zaudējumi, kas radušies Klienta pārvadāšanas laikā
- Apdrošinātājs atlīdzina Klienta zaudējumus saistībā ar dzīvībai,
veselībai nodarīto kaitējumu vai zaudējumus saistībā ar Klienta
mantai nodarīto bojājumu vai bojāeju, kas radušies Klientam pārvadāšanas laikā, tajā skaitā no un līdz lidostai.
3. Papildus “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
noteikumos Nr. VCTA20” noteiktajiem izņēmumiem, ja Apdrošināšanas polisē nepaprotami nav norādīts citādāk, Apdrošinātājs
neatlīdzina sekojošus zaudējumus:
3.1. zaudējumi, kas radušies Klienta juvelierizstrādājumu vai
skaidras naudas, kas neatrodas Apdrošinātajam piederošajos seifos nolaupīšanas rezultātā;
3.2. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Klienta transportlīdzekļu,
to sastāvdaļu, aprīkojumu vai tajos esošo mantu nolaupīšanu;

2.5. Ekspertīzes izdevumi;
2.6. Glābšanas izdevumi;
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. Zaudējumi, kas radušies saistībā ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu - tiek apdrošināta Apdrošinātā vispārējā
civiltiesiskā atbildība par Klientiem nodarītiem zaudējumiem saistībā ar dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu, sniedzot ēdināšanas
pakalpojumus;
2.9. Zaudējumi, kas radušies saistībā ar SPA, fitnesa un
konferenču pakalpojumu sniegšanu - Apdrošinātājs atlīdzina
Klienta zaudējumus saistībā ar dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu vai zaudējumus saistībā ar Klienta mantai nodarīto bojājumu
vai bojāeju, kas radušies sniedzot SPA, fitnesa, konferenču pakalpojumus izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā;

3.3. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Klienta transportlīdzekļa
lietošanu bez tā piekrišanas;
3.4. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Klienta transportlīdzekļa
pārvietošanu ārpus izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas;
3.5. zaudējumi, kas radušies Apdrošinātajam izmantojot paaugstinātas bīstamības avotus vai pirotehniku;
3.6. zaudējumi, kas radušies personām, kuras atrodas alkohola,
narkotisko, psihotoksisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu
ietekmē, ja tas ir cēloniski saistīts vai tiešā veidā veicinājis zaudējumu rašanos.
4. Ja Apdrošināšanas polisē nepārprotami norādīts, tad apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā attiecībā uz Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par šādiem zaudējumiem:
4.1. Zaudējumi, kas radušies Klienta mantas nolaupīšanas
rezultātā - Apdrošinātājs atlīdzina Klienta zaudējumus, kas radušies saistībā ar Klienta mantas nolaupīšanu. Apdrošinātajam ir
pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, informēt tiesībaizsardzības iestādes par Klienta mantas nolaupīšanu.

2.10. Zaudējumi, kas radušies saistībā ar ekskursiju, privāto pasākumu pakalpojumu sniegšanu - Apdrošinātājs atlīdzina Klienta zaudējumus saistībā ar dzīvībai, veselībai nodarīto

4.2. Zaudējumi, kas radušies Klienta juvelierizstrādājumu,
vērtspapīru vai skaidras naudas nolaupīšanas rezultātā Apdrošinātājs atlīdzina Klienta zaudējumus, kas radušies saistībā
ar Klienta juvelierizstrādājumu, vērtspapīru vai skaidras naudas,
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2.4. Juridiskie un tiesāšanās izdevumi;

kas atrodas Apdrošinātajam piederošajos seifos nolaupīšanu. Apdrošinātajam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, informēt tiesībaizsardzības iestādes par par Klienta mantas
nolaupīšanu.
4.3. Zaudējumi, kas radušies sniedzot Klienta mantas tīrīšanas pakalpojumus - Apdrošinātājs atlīdzina Klienta zaudējumus, kas radušies Klienta mantas bojājuma vai bojāejas rezultātā

to tīrīšanas vai gludināšanas laikā.
4.4. Zaudējumi, kas radušies veicot Klienta transportlīdzekļa novietošanas pakalpojumus - Apdrošinātājs atlīdzina
Klienta zaudējumus, kas radušies Klienta transportlīdzekļa bojājuma vai bojāejās rezultātā, veicot Klienta transportlīdzekļa novietošanu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā.
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