Profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Produkts: Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Pilna informācija par produktu ir sniegta apdrošināšanas līgumā, Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos
Nr. PIW 19 un to pielikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargā profesionālo pakalpojumu sniedzējus no neparedzētiem izdevumiem, kas viņu
kļūdas, nolaidības darbības vai bezdarbības dēļ ir radušies viņu klientiem vai jebkuram citām trešajām personām.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

 Tiešie finansiālie zaudējumi
 Trešo personu mantai nodarītie zaudējumi
 Trešo personu dzīvībai un veselībai nodarītais

 Līgumsodi un cita veida sodošas sankcijas
 Pašam apdrošinātajam nodarītie zaudējumi
 Zaudējumi dēl nodiluma, nolietojuma, korozijas,

kaitējums











Izrietošie finansiālie zaudējumi
Pēkšņs un neparedzēts vides piesārņojums
Atrautā peļņa
Dokumentu nozaudēšana
Morālais kaitējums
Trešo personu tiesas izdevumi
Apdrošinātā juridiskie un tiesas izdevumi
Glābšanas izdevumi

mitruma

 Zaudējumi, kas radušies no kara invāzijas vai karam
līdzīgas darbības

 Zaudējumi, kas radušies no radioaktīvās
saindēšanās, radioaktīvā piesārņojuma

 Zaudējumi kas izriet no terorisma
!       Pilna informācija par apdrošināšanas
aizsardzības ierobežojumiem ir norādīta
apdrošināšanas līgumā.

Ekspertīzes izdevumi

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
!
!
!
!

Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumu vairāk kā apdrošināšanas līgumā norādītais atbildības limits.
Apdrošinātais pats atlīdzina pašriska apmēru, kas ir norādīts apdrošināšanas segumā.
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumu, kas radies teritorijā, kura ir ārpus apdrošināšanas līgumā norādītās.
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, ja apdrošinātajam sniedz profesionālus pakalpojumus bez atbilstošas kvalifikācijas,
sertifikācijas, licences vai atļaujas.

! Apdrošināšanas gadījumu var pieteikt maksimāli 3 gadus pēc apdrošināšanas līguma darbības beigām.

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

Kādas ir manas saistības?
•

Iesniegt precīzu informāciju par apdrošinātā datiem un 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 vai mazinātu zaudējuma apmēru.

•

Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, paziņot apdrošinātājam par apdrošināšanas gadījumu, vai notikumu kas var būt potenciāls cēlonis vai pamats pretenzijas izvirzīšanai pret apdrošināto.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa jāveic precīzi, savlaicīgi un pilnā apjomā kā tas paredzēts Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle izrakstītajā rēķinā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta saskaņā ar
apdrošināšanas līguma nosacījumiem.
Apdrošināšanas segums beidzas polisē norādītajā termiņā vai brīdī, kad ir izmaksāts pilnā apmērā apdrošināšanas līgumā noteiktais atbildības limits.

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

