KORPORATĪVĀ ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Produkts: Korporatīvā īpašuma apdrošināšana

Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par korporatīvā īpašuma apdrošināšanu, kā arī par šāda apdrošināšanas līguma nosacījumiem ir sniegta Apdrošināšanas polisē un Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Šī ir korporatīvā īpašuma apdrošināšana. Korporatīvā īpašuma apdrošināšanā ir pieejami vairāku līmeņu apdrošināšanas segumi un ir
iespējams apdrošināt uzņēmējdarbības nolūkiem izmantojamo nekustamo īpašumu, kustamos īpašumus, izejvielas un saražoto produkciju, pamatlīdzekļus, kā arī iekārtas.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Nekustamais īpašums (ja izvēlējāties to apdrošināt):

Neatlīdzina zaudējumus, kas radušies:

ēkas – ēku un būvju nesošās un nenesošās konstrukcijas, ieskaitot iekšējo apdari un ēkas ekspluatācijai vai
ražošanai nepieciešamās inženierkomunikācijas;
ēku un telpu iekšējās apdares izmaksas (sienu krāsojums, grīdas segums un tml.);
teritorijas labiekārtojums (laukumi, strūklakas, barjeras, reklāmas stendi, soliņi un tml.);
infrastruktūras un inženiertehniski objekti (ceļi, tilti,
pazemes un virszemes inženierkomunikācijas un tml.).
Iekārtas un aprīkojums (ja izvēlējāties to apdrošināt):
pamatlīdzekļi (mēbeles, elektroierīces u.c.);

nolietojuma rezultātā;
dažādu lēnu un ilgstošu procesu, piemēram, korozijas
vai būvju pamatu sēšanās, rezultātā;
mitruma un pelējuma rezultātā, izņemot, ja tie ir saistīti
ar cauruļvadu plīsumu;
atsavināšanas vai krāpniecības rezultātā;
Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā, to darbinieku vai
personas, kura lieto Apdrošināšanas objektu ar Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā atļauju uz līguma vai
citu tiesisku attiecību pamata, pretlikumīgas darbības,
ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā;
būvniecības vai montāžas darbu rezultātā, ja šiem darbiem ir nepieciešama būvatļauja vai tai pēc nozīmes pielīdzināma attiecīgo instanču izsniegta atļauja;

specializētas iekārtas un darbagaldi (CNC iekārtas,
darbagaldi, virpas un tml.);
pārvietojamas ēkās vai iekārtas (moduļu konteineri,
šķeldošanas iekārtas un tml.).

finansiāli zaudējumi, piemēram, sodi, procenti, negūtā
peļņa;

Papildu apdrošināšanas objekti (ja izvēlējāties to apdrošināt):

kara, invāzijas vai karam pielīdzinātu darbību rezultātā.
Pārējie gadījumi, kad neatlīdzina zaudējumus, ir uzskaitīti
Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

ražošanas izejvielas, pusgatavā produkcija, gatavā
produkcija;
krājumi un preces (piemēram, koksnes briketes, graudi
un tml.);

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?

ieguldījumi un plānotās investīcijas.
Ja izvēlaties īpašuma Nosaukto risku apdrošināšanu, tad
Apdrošināšanas objekts ir apdrošināts vai arī var tikt apdrošināts pret šādiem riskiem:
ugunsnelaimes (ja ir izvēlēts);

Attiecībā uz Apdrošināšanas objektu ir šādi ierobežojumi:
iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku;
ja Apdrošināšanas objekta nolietojums Apdrošināšanas
līguma slēgšanas brīdī pārsniedz 50%, tad Apdrošināšanas objekts ir apdrošināts Faktiskajā vērtībā;

vētra un krusa, tajā skaitā zibens spēriens (ja ir izvēlēts);

apdrošinājuma summas ierobežojums teritorijas labiekārtojumam, ja vien polisē nav minēts citādi;

noplūde no inženierkomunikācijām (ja ir izvēlēts);
vandālisms un sadursme (ja ir izvēlēts);

atlīdzināmo zaudējuma apmēra ierobežojums attiecībā
uz drupu aizvākšanu, ja vien polisē nav minēts citādi.

trešo personu prettiesiska darbība (ja ir izvēlēts);
pilotējama lidaparāta trieciens (ja ir izvēlēts);
zemestrīce un koku uzkrišana (ja ir izvēlēts);
sniega slodze (ja ir izvēlēts);
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stiklojuma saplīšana (ja ir izvēlēts);

plūdi (ja ir izvēlēts).
Ja izvēlaties Īpašuma visu risku apdrošināšanu, tad
Apdrošināšanas objekts ir apdrošināts vai arī var tikt
apdrošināts pret tam pēkšņi un neparedzēti nodarītiem
zaudējumiem vai bojājumiem jebkura no Apdrošinātā
gribas neatkarīgu notikumu rezultātā, piemēram:
ugunsnelaimes;
vētra un krusa, tajā skaitā zibens spēriens;
noplūde no inženierkomunikācijām;
vandālisms un sadursme;
trešo personu prettiesiska darbība;
pilotējama lidaparāta trieciens;
zemestrīce un koku uzkrišana;
sniega slodze;
grafiti;
transportlīdzekļa trieciens;
stiklojuma saplīšana;
plūdi (ja ir izvēlēts).

Papildu apdrošināšana
Izvēloties Nosaukto risku apdrošināšanu vai Visu risku
apdrošināšanu, Apdrošināšanas objektu var apdrošināt arī
pret šādiem riskiem (tie ir spēkā tikai tad, ja norādīti Apdrošināšanas polisē):
elektriskas dabas parādības;
iekšēja salūšana.

Kur apdrošināšana ir spēkā?
Var izvēlēties kādu no šiem Teritoriālajiem segumiem, kur apdrošināšana ir spēkā:
nekustamā īpašuma adrese/teritorija;
Latvija, Baltija, Eiropa;
teritorija, kas īpaši norādīta Apdrošināšanas polisē.

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 Apdrošināšanas līguma noslēgšanas.
Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas Apdrošināšanas pieteikumā 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 kompetentai 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.
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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 pirmais
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?
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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 sabiedrībai 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.

