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1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Trešā persona 
– Apdrošinātā klients, kuram Apdrošinātais sniedz farmaceitisko 
aprūpi.

2. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek ap-
drošināta Apdrošinātā profesionālā atbildība     par Trešajai per-
sonai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem, kas radušies veicot 
Apdrošināšanas līgumā norādīto Profesionālo darbību:

2.1. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas veselībai, dzīvībai, fi-
ziskajam stāvoklim nodarīto kaitējumu:

2.1.1. ārstēšanās izdevumi;

2.1.2.  zaudējumi saistībā ar pārejošu darbnespēju;

2.1.3. zaudējumi saistībā ar darbspējas zudumu;

2.1.4. zaudējumi saistībā ar nāvi;

2.2. Zaudējumi saistībā ar dokumentu nozaudēšanu;

2.3. Morālais kaitējums;

2.4. Juridiskie pakalpojumi;

2.5. Ekspertīzes izdevumi;

2.6. Glābšanas izdevumi.

3. Papildus “Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumos Nr. PIW 19” noteiktajiem izņēmumiem, ja Apdroši-
nāšanas polisē nepārprotami nav norādīts citādāk, Apdrošinātājs 
neatlīdzina sekojošus zaudējumus:

3.1. zaudējumi, kas radušies saistībā ar to, ka Klients darbojies 

pretēji Apdrošinātā padomiem, zāļu lietošanas vai uzglabāšanas 
norādījumiem;

3.2. zaudējumi, kas radušies zāļu blakņu rezultātā;

3.3. zaudējumi, kas radušies svara samazināšanas zāļu lietošanas 
rezultātā;

3.4. zaudējumi, kas radušies zāļu lietošanas rezultātā pēc derīgu-
ma termiņa beigām;

3.5. zaudējumi, kas radušies saistībā ar ģenētiskiem bojājumiem;

3.6. zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar klīniskiem pētījumiem;

3.7. zaudējumi, kas radušies saistībā ar tādu kaitējumu veselībai, 
kas radies pirms zāļu lietošanas un kas būtu turpinājies vai radies 
arī tajā gadījumā, ja Klients nebūtu lietojis zāles kas bija iegādātas 
pie Apdrošināta;

3.8. zaudējumi, kas radušies saistībā ar to, ka zāles nedod gaidīto 
efektu;

3.9. zaudējumi, kurus izraisa vai kuri radušies saistībā ar inficēša-
nos ar jebkuru vīrusu vai baktēriju vai to izplatību neatkarīgi no ār-
kārtas stāvokļa vai pandēmijas izsludināšanas vai neizsludināšanas;

3.10. Zaudējumi, kuri jāatlīdzina pamatojoties uz pretenziju vai 
prasību, kas tiek izskatīta vai būtu izskatāma ASV, Kanādas, to 
jurisdikcijā esošo teritoriju tiesās, vai ja prasības vai pretenzijas 
izskatīšanai piemērojamas tiesības ir ASV, Kanādas, to jurisdikcijā 
esošo teritoriju tiesības.
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PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
NOTEIKUMU PIELIKUMS “FARMACEITU PROFESIONĀLĀS 
CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI 
NR.FC20” 

Šie noteikumi ir “Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. PIW 19” neatņemama daļa un ir spēkā, ja par to ir 
īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja rodas pretrunas starp šiem noteikumiem un “Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumiem Nr. PIW 19”, prioritāte ir šiem noteikumiem.


