VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS
NOTEIKUMU NR.VCTA20 PIELIKUMS “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
ĪPAŠNIEKU/NOMNIEKU/ĪRNIEKU VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS
ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. NĪ20.”
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. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek apdrošināta Apdrošinātā vispārējā civiltiesiskā atbildība par tā darbības vai bezdarbības rezultātā Trešajai personai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem uzturot, nomājot vai lietojot nekustamo
īpašumu, kas ir Apdrošinātā īpašumā, valdījumā vai lietojumā uz
tiesiskā pamata:
1.1. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu;
1.2. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas mantai nodarītajiem
bojājumiem vai bojāeju;
1.3. Izrietošie finansiālie zaudējumi;

2.1. Zaudējumi, kas radušies Apdrošinātā uzticētai kustamai mantai - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus, kas radušies saistībā ar Apdrošinātajam lietošanā, turējumā,
valdījumā, gādībā, uzraudzībā vai glabājumā nodotas mantas bojājumu vai bojāeju, izņemot zaudējumus saistībā ar:
a) kustamās mantas virspusējiem bojājumiem (skrāpējumi, buktes, nolupusi krāsa, smērējumi), vizuāliem defektiem;
b) Apdrošinātajam nodotā jebkura veida ūdens, gaisa, sauszemes
transportlīdzekļiem vai pašgājējas tehnikai, kā arī mantai, kas atrodas transportlīdzeklī, bojājumu vai bojāeju;
c) kas radušies saistībā ar kustamās mantas, ko Apdrošinātais pārvadā, bojājumu vai bojāeju;

1.5. Ekspertīzes izdevumi;
1.6. Glābšanas izdevumi;
1.7. Zaudējumi, kas radušies nomātajam nekustamajam
īpašumam ugunsgrēka, nopludināšanas vai eksplozijas rezultātā - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus
saistībā ar nomāta nekustama īpašuma bojājumu vai bojāeju, ja
to cēlonis ir ugunsgrēks, nopludināšana vai eksplozija, izņemot,
ja zaudējumi radušies dēļ notikuma, kuru Apdrošinātais nevarēja
paredzēt, ietekmēt un novērst sapratīgiem līdzekļiem.

d) kustamas mantas bojājumiem, bojāeju, uz kuru Apdrošinātais
tieši iedarbojies;
e) kustamas mantas bojājumiem, bojāeju, kas atrodas Apdrošinātā turējumā saskaņā ar īres, aizdevuma, līzinga, nomas līgumu vai
uz cita līdzīga juridiska pamata.

2. Ja apdrošināšanas polisē nepārprotami norādīts, tad apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā attiecībā uz Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par šādiem zaudējumiem:

2.2. Zaudējumi, kas radušies nomātajam nekustamajam
īpašumam - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus, saistībā ar nomāta nekustama īpašuma bojājumu vai bojāeju,
izņemot, ja zaudējumi radušies dēļ notikuma, kuru Apdrošinātais
nevarēja paredzēt, ietekmēt un novērst sapratīgiem līdzekļiem.
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1.4. Juridiskie un tiesāšanās izdevumi;

