Vispārējās civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informatīvais dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Seesam Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
Produkts: Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Pilna informācija par produktu ir sniegta Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē, Metodiskajos norādījumos, Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr. GLWL 19 un Seesam mājaslapā https://www.seesam.lv/juridiskas-personas/civiltiesiskas-atbildibasapdrosinasana/

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (VCTA). Ar apdrošināšanas veidu iespējams apdrošināt Būvdarbu veicēju atbildību, Ēku īpašnieku/
pārvaldnieku atbildību, Telpu nomnieku atbildību, Produkcijas ražotāju/ izplatītāju atbildību, Pasākumu organizētāju atbildību, Rentgena operatoru
atbildību, Apsardzes komersantu atbildību, Lombardu atbildību un citu Vispārējo atbildību saistībā ar Jūsu veikto saimniecisko darbību.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

 Nodarītais kaitējums trešās personas veselībai un

 N
 etiek apdrošināta tīša nolaidība, rupja neuzmanība,
soda naudas, dažādi līguma sodi, kavējuma naudas,
sev pašam nodarītais zaudējums, zaudējumi, kas rodas ilgstošas darbības rezultātā, nolietojuma rezultātā, zaudējumi saistībā ar masu nemieriem, kara darbību, radioaktīvo saindēšanos, terorismu.

dzīvībai, mantas sabojāšana vai pilnīga iznīcināšana,
izrietošie finansiālie zaudējumi, ekspertīzes,
glābšanas, tiesas un juridiskās palīdzības izdevumi
saistībā ar Jūsu veikto saimniecisko darbību.

 Maksimālais iespējamais atlīdzības apmērs trešajai
personai tiek norādīts apdrošināšanas līgumā kā
atbildības limits, ko Jūs nosakiet pēc savas iniciatīvas
vai saskaņā ar normatīviem aktiem, kuri regulē Jūsu
saimniecisko darbību.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
qq Apdrošināšanas gadījumu var pieteikt maksimāli 3 gadus pēc apdrošināšanas līguma darbības beigām.
qq Netiek atlīdzināti zaudējumi, par kuru rašanos nav atbildīgs apdrošinājuma ņēmējs/ apdrošinātais vai apdrošinājuma ņēmējs/ apdrošinātais rīkojušies ļaunā
nolūkā vai pieļāvuši rupju neuzmanību.
qq Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumu vairāk kā apdrošināšanas līgumā norādītais atbildības limits.
qq Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumu, kas radies teritorijā, kura ir ārpus apdrošināšanas līgumā norādītās.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā teritorijā, kas norādīta apdrošināšanas līgumā.

Kādas ir manas saistības?
•

Iesniegt precīzu informāciju par maniem kā apdrošinātās personas datiem un kontakta datiem, apdrošināšanas informāciju riska
izvērtēšanai.

•

Informēt apdrošinātāju par visiem apstākļiem, kas var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai iespējamo
zaudējuma apmēru.

•

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ir jāveic visas iespējamās darbības, lai ierobežotu un/ vai mazinātu zaudējuma apmēru.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa jāveic precīzi, savlaicīgi un pilnā apjomā kā tas paredzēts Seesam izrakstītajā rēķinā.

Kad sākas un beidzas segums?
•

 pdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta saskaņā ar
A
apdrošināšanas līguma nosacījumiem.

•

Apdrošināšanas segums beidzas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā vai brīdī, kad ir izmaksāts pilnā apmērā apdrošināšanas līgumā noteiktais atbildības limits.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu var atcelt (izbeigt) par to paziņojot apdrošinātājam rakstveidā 15 dienas iepriekš.

