Būvniecības galvojumu
apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informatīvais dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Seesam Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
Produkts: Būvniecības galvojumu apdrošināšana
Šis dokuments ir svarīgas informācijas kopsavilkums par Būvniecības galvojumu apdrošināšanu. Pilna informācija par produktu ir sniegta
Būvniecības galvojumu apdrošināšanas noteikumos Nr. BGW 19, Būvniecības galvojumu apdrošināšanas polisē un tās pielikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Ar Būvniecības galvojumu apdrošināšanu tiek apdrošinātas saistības, kas izriet no būvniecības līguma vai būvniecības
konkursa dokumentiem.
Šis apdrošināšanas veids var būt piemērots uz sekojošiem galvojumu veidiem:
• Konkursa dalības galvojumiem,
• Avansa maksājuma galvojumiem,
• Darbu izpildes galvojumiem,
• Garantijas laika (perioda) galvojumiem.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

 Konkursa dalības galvojums.

 Netiek apdrošināti zaudējumi saistībā ar:

Ar konkursa dalības galvojumu tiek apdrošinātas
apdrošinājuma ņēmēja saistības neatsaukt savu
piedāvājumu tā spēka esamības periodā un/vai
noslēgt līgumu ar pasūtītāju.
 Avansa maksājuma galvojums
Ar avansa maksājuma galvojumu tiek apdrošinātas
apdrošinājuma ņēmējs saistības izpildīt darbus,
ko tas ar būvniecības līgumu ir uzņēmies, saņemot
priekšapmaksu.
 Darbu izpildes galvojums
Ar darbu izpildes galvojumu tiek apdrošināts
Apdrošinājuma ņēmēja pienākums izpildīt un nodot
pasūtītajam būvniecības līgumā noteiktus darbus.

•

masu nemieriem,

•

kara darbību,

•

terorismu,

•

nepārvaramo varu,

•

sankcijām,

•

soda naudām,

•

ļaunu nolūku, rupju neuzmanību.

 Citi apdrošināšanas aizsardzības izņēmumi
ir norādīti apdrošināšanas noteikumos
izņēmumu sadaļā.

 Garantijas laika (perioda) galvojums
Ar garantijas laika galvojumu tiek apdrošināts
apdrošinājuma ņēmēja pienākums novērst
būvniecības līgumā noteiktā garantijas perioda laikā
veikto darbu defektus.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
qq Visas prasības saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu ir iesniedzamas tikai līdz apdrošināšanas līguma perioda
beigām.
qq Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumu vairāk kā apdrošināšanas līgumā norādīta apdrošinājuma summa.
qq Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus par jebkādām citām saistībām, kuras pārsniedz līgumā ar pasūtītāju atrunātās.
qq Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus par jebkādām citām summām un/vai prasībām, kuras izriet vai varētu izrietēt no
līguma ar pasūtītāju, bet par kurām apdrošinātājs nav galvojis.
qq Citi apdrošināšanas aizsardzības ierobežojumi ir norādīti apdrošināšanas noteikumos.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā Latvijas teritorijā, ja apdrošināšanas līgumā nav norādīts citādi.

Kādas ir manas saistības?
•

Iesniegt precīzu informāciju riska izvērtēšanai.

•

Informēt apdrošinātāju par visiem apstākļiem, kas var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību
vai iespējamo zaudējuma apmēru.

•

Nekavējoties, rakstveidā jāpaziņo apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos.

•

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ir jāveic visas iespējamās darbības,
lai ierobežotu un/vai mazinātu zaudējuma apmēru.

•

Bez apdrošinātāja rakstveida piekrišanas apdrošinājuma ņēmējam nav tiesības izteikt atzīšanos,
piedāvājumu vai solījumu par atlīdzības izmaksas veikšanu.

•

Sniegt apdrošinātājam visus dokumentus, kas raksturo apdrošinātā riska iestāšanos un tā izraisītos zaudējumus.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa jāveic precīzi, savlaicīgi un pilnā apjomā kā tas paredzēts apdrošinātāja izrakstītajā rēķinā.

Kad sākas un beidzas segums?
 pdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta saskaņā
A
ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem.
Apdrošināšanas segums beidzas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā.

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

