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1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Vīruss ir da-
torprogramma, kas spēj patstāvīgi sevi reproducēt un inficēt da-
toru. Vīruss var sabojāt vai iznīcināt datnes un informāciju datorā.

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. Finansiālie zaudējumi; 

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

2.2.1. ārstēšanās izdevumi;

2.2.2. zaudējumi saistībā ar pārejošu darbnespēju;

2.2.3. zaudējumi saistībā ar darbspējas zudumu;

2.2.4. zaudējumi saistībā ar nāvi;

2.3. Materiālie zaudējumi - Trešās personas īpašuma fizisks bojā-
jums vai tā pilnīga/daļēja bojāeja; 

2.4. Izrietošie finansiālie zaudējumi - Izdevumi, kas izriet no Tre-
šās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, vai no Trešās perso-
nas veselībai vai dzīvībai nodarīta kaitējuma;

2.5. Zaudējumi saistībā ar dokumentu nozaudēšanu;

2.6. Izdevumi saistībā ar vides piesārņojumu; 

2.7. Morālais kaitējums;

2.8. Juridiskie pakalpojumi;

2.9. Ekspertīzes izdevumi;

2.10. 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 no neatļautas piekļuves informācijai 
vai no aizsargātas informācijas izpaušanas, izplatīšanas vai atklāša-
nas, tai skaitā: personas vai organizācijas konfidenciālā vai personī-
gā informācija, informācija par patentiem, komercnoslēpumiem, 
apstrādes metodēm, par klientiem, finansēm, kredītkartēm, par 
veselības stāvokli vai jebkāda cita nepubliskā informācija, ka arī 
zaudējumi, kas radušies no elektronisko datu bojājuma, zuduma, 
nespējas izmantot, nespējas piekļūt elektroniskajiem datiem;

3.2. zaudējumi saistībā ar kredītlīniju,  izmaksu aprēķinu pārsnieg-
šanu, termiņu neievērošanu;

3.3. zaudējumi, kas radušies Vīrusa darbības rezultātā vai nesank-
cionētas izmantošanas vai piekļuves sistēmai vai tīkliem dēļ;

3.4. zaudējumi, kas radušies saistībā ar neizdošanos izveidot jeb-
kāda faila, programmatūras, datu vai dokumentu, kas glabājas 
elektroniskā formātā, rezerves kopijas, bet tiek atlīdzināti zaudē-
jumi saistībā ar esošas datubāzes atjaunošanas izdevumiem;

3.5. zaudējumi, kas izriet no vai kas saistīti ar pakalpojumu vai 
preču, ko pārdod internetā, apmaksas procesu vai kas saistīti ar 
vai kas izriet no sistēmas funkcionalitātes, kas nodrošina apmak-
sas procesu vai citas finanšu transakcijas;

3.6. zaudējumi, kas izriet no piedauzīgu, zaimojošu, pornogrāfis-
ka, politiska, reliģiska vai jebkāda diskriminējoša rakstura materiā-
lu nokļūšanas internetā;

3.7. zaudējumi, kas radušies vai kas izriet neizdošanās dēļ vai ne-
spējas pareizi atpazīt vai izmantot jebkurus datus, kas paredzēti 
datuma norādīšanai (kas ir kalendāra diena), vai sistēmas neizdo-
šanās vai nespējas strādāt sistēmā ieprogrammētās komandas dēļ, 
kas izmanto datumu; 

3.8. zaudējumi,  kas radušies saistībā ar jebkāda veida datu, apa-
ratūru, programmatūru zudumu, bojājumu vai bojāeju, iekārtu vai 
sistēmas mehāniskās vai elektriskās kļūmes, avārijas, bojājumu vai 
darbības traucējumu dēļ, kas nav saistīti vai neizriet no Apdroši-
nātā veiktās profesionālās darbības;

3.9. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Apdrošinātā lēmumu iz-
beigt, pārtraukt vai atcelt Apdrošinātā pakalpojumu sniegšanu vai 
produktu pārdošanu, piegādi un uzturēšanu;

3.10. zaudējumi,  kas radušies saistībā ar finanšu līdzekļu, naudas 
zudumu, kas ir nodoti Apdrošinātā pārziņā, uzraudzībā, kontrolē 
vai citā veidā uzticēti Apdrošinātajam;

3.11. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Apdrošinātā pakalpoju-
miem, kas sniegti vai kas ir saistīti ar: 

3.11.1. finanšu institūcijām;

3.11.2. medicīnas iestādēm;

3.11.3. gaisa, ūdens vai sauszemes transporta nozarei;

3.11.4. ugunsdrošības vai drošības sistēmām;

3.11.5. finanšu vai investīciju prognozēšanas, plānošanas 
programmatūru;

3.11.6. inženierijas programmatūru;

3.11.7. ražošanas līniju kontroles sistēmām;

3.11.18. 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 “IT SPECIĀLISTU PROFESIONĀLĀS 
CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR.IT20” 

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.


