PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS
NOTEIKUMU PIELIKUMS “ĢEODĒZISKO DARBU VEICĒJU
PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS
NOTEIKUMI NR.GD20”
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.
1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē par Trešo
personu tiek uzskatīti arī Būvniecības dalībnieki.
2. Šī apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Būvniecības
dalībnieki ir pasūtītājs, būvprojekta izstrādātājs, būvdarbu veicējs,
būvuzraugs un būveksperts.
3. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek apdrošināta Apdrošinātā profesionālā atbildība
par Trešajai personai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem, kas radušies veicot
Apdrošināšanas līgumā norādīto Profesionālo darbību:
3.1. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim nodarīto kaitējumu:
3.1.1. ārstēšanās izdevumi;
3.1.2. zaudējumi saistībā ar pārejošu darbnespēju;
3.1.3. zaudējumi saistībā ar darbspējas zudumu;
3.1.4. zaudējumi saistībā ar nāvi;
3.2. Materiālie zaudējumi - Trešās personas īpašuma fizisks bojājums vai tā pilnīga/daļēja bojāeja;
3.3. Izrietošie finansiālie zaudējumi - Izdevumi, kas izriet no Trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, vai no Trešās personas veselībai vai dzīvībai nodarīta kaitējuma;
3.4. Zaudējumi saistībā ar dokumentu nozaudēšanu;
3.5. Atrautā peļņa;

4.1. zaudējumi kas radušies objektā, kuru būvējis būvdarbu
veicējs kurš ir Apdrošinātā darba devējs profesionālās darbības
sniegšanas laikā;
4.2. zaudējumi, kas saistīti ar kļūdu būvniecības vai citu izmaksu,
tāmju sastādīšanā vai cita veida finanšu aprēķinos;
4.3. zaudējumi saistībā ar darbu pabeigšanas termiņu, izmaksu,
kredītlīniju pārsniegšanu;
4.4. zaudējumi saistībā ar rasējumu, projektu, plānu, specifikāciju,
tāmju, uzmērījuma datu, robežu plānu un citu dokumentu pārstrādāšanu vai uzlabošanu;
4.5. zaudējumi saistībā ar to, ka objektu nav iespējams izmantot
paredzētajam mērķim cita iemesla dēļ, nevis Apdrošinātā pieļautas kļūdas dēļ;
4.6. zaudējumi, kas radušies būvju pamatu pavājināšanas, balstu
noņemšanas vai pavājināšanas rezultātā, kā arī zemes gabalu vai
ēku pamatu nosēšanās, nogruvuma, nobrukuma vai noslīdēšanas
rezultātā;
4.7. zaudējumi, kas radušies mitruma, plūdu, salu, atkušņa ūdeņu, nokrišņu, paisumu, bēgumu rezultātā, gruntsūdeņu vai notekūdeņu līmeņa izmaiņu rezultātā, kanalizācijas, aku, notekcauruļu,
grāvju vai citu tamlīdzīgu objektu pārplūšanas vai pārpildīšanas
rezultātā;
4.8. zaudējumi saistībā ar vizuāliem defektiem, vai estētiskiem
trūkumiem objektā;

3.6. Izdevumi saistībā ar vides piesārņojumu;
3.7. Morālais kaitējums;

4.9. zaudējumi, kuru cēlonis ir darbības, kas veicinājušas vibrāciju
vai satricinājumus;

3.9. Ekspertīzes izdevumi;
3.10. Glābšanas izdevumi;
3.11. Būvniecības dalībniekiem nodarītie zaudējumi - Apdrošinātājs atlīdzina Būvniecības dalībniekiem nodarītus zaudējumus;
3.12. 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 profesionālā civiltiesiskā atbildība netiek apdrošināta. Attiecīgi
Apdrošinātājam ir subrogācijas tiesība pret Apdrošinātā apakšuzņēmēju pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas.

4.10. zaudējumi, kas radušies nodiluma, nolietojuma, korozijas,
mitruma, kondensāta uzkrāšanos, trūdēšanas vai citu līdzīgu procesu dēļ;
4.11. zaudējumi, kas radušies saistībā ar darbību šādos objektos:
a) lidostas, lidlauki un to perimetrs, kā arī skrejceļš;
b) ostas, doki, sausie doki, dambji, piestātnes, krastmalas;
c) sliežu objekti, funikuleri;
d) raktuves, lauztuves, karjeri, šahtas, tuneļi, tilti;
e) gāzes, naftas platformas;

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

4.12. 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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3.8. Juridiskie pakalpojumi;

