Celtniecības darbu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informatīvais dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Seesam Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
Produkts: Celtniecības darbu apdrošināšana
Pilnīga informācija par produktu ir sniegta Celtniecības darbu apdrošināšanas polisē, Celtniecības darbu apdrošināšanas noteikumos Nr. CAR 01
un Seesam mājaslapā https://www.seesam.lv/juridiskas-personas/celtniecibas-risku-apdrosinasana/

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Celtniecības darbu apdrošināšana (CAR).

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Celtniecības darbu apdrošināšana pasargās Jūsu jaunbūvi no zaudējumiem, kas var rasties celtniecības darbu
laika ārējo faktoru ietekmē. Celtniecības darbu apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt celtniecības darbu
tāmi.

 Pakārtoti [finansiāli] zaudējumi, soda naudas, sankcijas;

Apdrošināt iespējams dažāda veida celtniecības darbus
– dzīvokļa pārbūvi, mājas vai palīgēkas celtniecību, kā arī
sabiedrisko būvju un ražošanas objektu būvniecību vai rekonstrukciju.
Papildus var apdrošināt arī celtniecības tehniku, būvlaukuma aprīkojumu un esošo īpašumu, kurā notiek celtniecības darbi.
Ar celtniecības visu risku polisi tiek apdrošināti “Visi riski”
- jebkurš pēkšņs un iepriekš apdrošināto līguma darbu vai
apdrošinātā īpašuma tiešs fizisks bojājums vai tiešs materiāls zaudējums, kuru izraisījis jebkurš cēlonis, kas radies
pēkšņa un iepriekš neparedzēta ārēja fiziska spēka iedarbības rezultātā, t.sk.

 uguns, zibens, eksplozija,
 lidaparātu un to daļu vai kravas uzkrišana,
 dabas stihijas, zemes vai grunts iegruvumi,
 priekšmetu, celtniecības mehānismu, transporta līdzekļu, kravas uzkrišana vai ietriekšanās,

 konstrukciju vai ēkas sagrūšana,
 zādzība, laupīšana, vandālisms,
 celtniecības kompānijas darbinieku nejauša darbība
 u. c. gadījumi, kas saskaņā ar apdrošināšanas polisi un
tās noteikumiem nav atrunāti kā izņēmums.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšana ir spēkā polisē norādītajā adresē.

 Defekti un trūkumi, par kuriem atbildīgs ir celtniecības
materiālu piegādātājs, izgatavotājs vai ražotājs;
 Inventarizācijas vai apkopes laikā atklāti bojājumi,
zaudējumi;
 Nodilums, nolietojums, korozija, rūsa, vērtības samazināšanās.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
qq Karš, invāzija, ārzemju ienaidnieka iebrukums, kara
darbība, terora akti vai to rezultāts
qq Kodolreakcija, radiācija vai radioaktīvs saindējums
qq Būvnieka, apdrošinājuma ņēmēja vai pārstāvju rupja
neuzmanība, tīša nolaidība;
qq Nekvalitatīva vai nepilnīga projekta dēļ;
qq Izsmeļošs izņēmumu un ierobežojumu uzskaitījums pieejams apdrošināšanas līguma noteikumos.

Kādas ir manas saistības?
•

Pirms apdrošināšanas līguma un līguma darbības laikā Jums jāsniedz apdrošinātājam pilnīga un patiesa informācija par apdrošināšanas objekta stāvokli un cita apdrošinātāja pieprasītā informācija.

•

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Jums jāpaziņo apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas
attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu.

•

Līguma darbības laikā Jums jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru.

•

Jāievēro arī apdrošinātāja noteiktās drošības prasības, ja tādas noteiktas līgumā.

•

Iestājoties apdrošinātajam riskam, Jums:
- Jāziņo atbildīgajam glābšanas dienestam, citai atbildīgai institūcijai par negadījumu;
- Jāfiksē negadījuma apstākļi, tai skaitā jāsaglabā attiecīga dokumentācija, kas pamato radīto zaudējumu apmēru;
- Jāpaziņo apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos un jāievēro tā norādījumi;
- Ja iespējams, jāveic darbi, lai samazinātu zaudējumus;

•

Jāsniedz apdrošinātājam tā pieprasītā informācija.

•

Saistības, piesakot apdrošināšanas atlīdzību:
- Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāsazinās ar apdrošinātāju un jāpaziņo par apdrošinātā riska iestāšanos;
- Jāaizpilda atlīdzības pieteikums;

•

Jāiesniedz apdrošinātāja pieprasītā informācija un dokumenti;

•

Bez apdrošinātāja piekrišanas un zaudējumu apmēra saskaņošanas aizliegts uzsākt bojātā īpašuma remontu vai atjaunošanas
darbus, izņemot tādus, kas nepieciešami, lai nekavējoties novērstu zaudējuma vai bojājuma cēloni un tālākus zaudējumus.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu Jums ir jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos, kārtībā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
•

Apdrošināšanas segums (aizsardzība) ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināšanas periodā.

•

Tā sākas perioda pirmajā dienā, bet ne ātrāk kad tiek uzsākti darbi būvlaukumā, un ne ātrāk kā ar apdrošināšanas prēmijas vai tās
pirmās daļas samaksu, izņemot, ja līgumā noteikts citādi.

•

Segums beidzas tiklīdz apdrošinātā projekta daļa (pabeigtie darbi) tiek nodoti ekspluatācijā vai uzsāk darbību, bet ne vēlāk kā
Apdrošināšanas līguma (polises) norādītajā apdrošināšanas perioda pēdējā dienā.

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

