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Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošinātie riski ir Apdrošināšanas polisē norādītie Ap-
drošinātie riski, kā rezultātā var iestāties Apdrošinātā ko-
mercarbības pārtraukums: 

 Negūtā bruto peļņa (ja izvēlēts) 

 Negūtie nomas ieņēmumi (ja izvēlēts) 

 Pārvākšanās izdevumi (ja izvēlēts) 

 Izdevumi par pagaidu telpu nomu (ja izvēlēts) 

 Papildu izdevumi norādīti polisē (ja izvēlēts) 

 Administrācijas darbinieku atalgojums (ja izvēlēts) 

 Ražošanas un tehniskā personāla atalgojums (ja izvē-
lēts) 

 Citi izdevumi un izmaksas, kuri uzskaitīti Apdrošināša-
nas polisē vai īpašajos noteikumos. 

 

 
Kas netiek apdrošināts? 

 Mainīgās izmaksas; 

 Līgumsodi, kavējuma naudas; 

 Zaudējumi, kas radušies valūtas kursu svārstību rezul-
tātā; 

 Ja Apdrošinājuma ņēmējs sniedzis nepatiesu informā-
ciju par Apdrošināmo objektu; 

 ja Īpašumā nav noticis apdrošināšanas gadījums, kuram 
iestājoties Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā apdroši-
nāšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto Īpašuma apdroši-
nāšanas līgumu; 

 ja tie nav tieši un cēloņsakarīgi saistīti ar komercdarbī-
bas pārtraukumu Īpašumā 

 kas radušies Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošināta-
jam nepieciešamo līdzekļu, tai skaitā finanšu trūkuma 
dēļ, lai iegādātos jaunu Īpašumu bojātā Īpašuma vietā 
vai atjaunotu esošo, kā rezultātā tiek kavēta Apdrošinātā 
komercdarbības atjaunošana 

 kas radušies normatīvajos aktos neatbilstošas finanšu 
uzskaites un grāmatvedības uzturēšanas rezultātā 

 Zaudējumi par morālo kaitējumu; 

Pārējie gadījumi, kad neatlīdzina zaudējumus, ir uzskaitīti 
Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteiku-
mos. 

   
 

 
Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi? 

Attiecībā uz Apdrošināšanas segumu ir šādi ierobežojumi: 
 Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdro-

šināšanas polisē norādīto Pašrisku; 

 Zaudējumi tiek atlīdzināti līdz tiek atjaunots NĪ, tomēr 
ne ilgāk par polisē norādīto saistību periodu; 

 Pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Apdrošinājuma 
summa tiek samazināta par izmaksāto Apdrošināšanas 
atlīdzības apmēru; 

 Papildus izmaksu ierobežojums (ja vien polisē nav atru-
nāts savādāk.) 

     

KOMERCDARBĪBAS PĀRTRAUKUMA APDROŠINĀŠANA 
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS 

Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Produkts: Komercdarbības pārtraukuma  
apdrošināšana 

 

 

 

Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par komercdarbības pārtraukuma apdrošināšanu, kā arī par šāda apdrošināšanas lī-
guma nosacījumiem ir sniegta Apdrošināšanas polisē un Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Šī ir komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana.  Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana pasargā no zaudējumiem, kas rodas, 
iestājoties kādam no Korporatīvā īpašuma apdrošināšanas polisē apdrošinātājiem riskiem īpašumā. 
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Kur apdrošināšana ir spēkā? 

Apdrošināšanas teritorija, kura norādīta saistītajā Īpašuma apdrošināšanas polisē, piemēram 

 Nekustā īpašuma adrese/ teritorija 

 Latvija, Baltija, Eiropa 

     

 
Kādas ir manas saistības? 

Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem 

Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un Apdrošināšanas objektu pirms apdrošināša-
nas līguma noslēgšanas 

Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas Apdrošināšanas pietei-
kumā un Apdrošināšanas polisē norādītajā informācijā par Apdrošināšanas objektu 

Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku 

Ievērot drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos 

Atkarībā no negadījuma rakstura nekavējoties paziņot par to policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai citai kom-
petentai iestādei 

Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi 

Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu 

Neuzsākt Apdrošināšanas objekta atjaunošanu vai norakstīšanu bez Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanas 

Veikt attiecīgā Pašriska apmaksu 

     

 
Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā 

Apdrošināšanas prēmiju var maksāt vienā vai arī vairākos maksājumos 

Apdrošināšanas prēmiju maksājumu var veikt ar bankas pārskatījumu vai bankas maksājumu karti 

     

 
Kad sākas un beidzas apdrošināšana? 

Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai arī pir-
mais maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā. 

Apdrošināšana beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas kārtējais maksājums ir veikts 
Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā un ja apdrošināšanas līgumu pirms šī datuma vienpusēji neesat izbeidzis ne 
Jūs, ne Apdrošināšanas sabiedrība. 

     

 
Kā es varu atcelt līgumu? 

Apdrošināšanas līgumu varat vienpusēji izbeigt, iesniedzot rakstveida pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai vismaz 15 dienas 
pirms vēlamā apdrošināšanas līguma izbeigšanas datuma. Pieteikumu var iesniegt, tā oriģinālu nododot Apdrošināšanas sabiedrī-
bai klātienē vai ar pasta starpniecību tās klientu apkalpošanas centros vai arī nosūtot to elektroniski Apdrošināšanas sabiedrībai 
uz šādu e-pasta adresi – info@if.lv, ja pieteikums sagatavots kā elektroniskais dokuments ar drošu elektronisko parakstu. 
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