PRIVĀTPERSONU VISPĀRĒJĀS
CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par Privātpersonu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī par šāda
apdrošināšanas līguma nosacījumiem ir sniegta Apdrošināšanas polisē un Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Privātpersonu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā tiek atlīdzināti zaudējumi par tiešajiem materiālajiem zaudējumiem, ko
Apdrošinātais ir nodarījis savas darbības vai bezdarbības rezultātā Trešās personas Veselībai un Mantai, par kuriem Apdrošinātais ir atbildīgs saskaņā ar tiesību aktiem un kas tiek atlīdzināti saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina šādus tiešos materiālos zaudējumus vai izdevumus:

Apdrošināšanas sabiedrībai nav jāatlīdzina šādi Trešajai
personai nodarītie zaudējumi vai izdevumi, kas radušies:

Trešās personas Veselībai nodarīto kaitējumu;

ja Apdrošinātais zaudējumus nodarījis sev pašam vai
saviem ģimenes locekļiem;

Trešās personas Mantas bojājumu vai bojāeju;
izdevumus par juridiskajiem pakalpojumiem un tiesāšanos.
Trešajām personām nodarītie zaudējumi vai izdevumi tiek
atlīdzināti atkarībā no izvēlētās Apdrošinātās darbības
(apdrošināšanas veida – Namīpašnieka un Dzīvokļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība, Īrnieka civiltiesiskā atbildība
vai Vispārējā civiltiesiskā atbildība), kas norādīti zemāk un
kas saistīti ar:
Namīpašnieka un Dzīvokļa īpašnieka atbildības apdrošināšanā:
Apdrošināšanas polisē norādīto Apdrošinātā īpašumā
esošo ēku, telpu un zemes uzturēšanu, lietošanu;
tādu remontdarbu, rekonstrukcijas, demontāžas darbu
veikšanu, kuriem nav nepieciešama tiesību aktos noteiktā būvatļauja;
mājdzīvnieku īpašnieka civiltiesisko atbildību;
mājās gatavotiem ēdieniem un dzērieniem, kas nav
paredzēti pārdošanai;
citām privātpersonas sadzīves aktivitātēm saskaņā ar
Apdrošināšanas līgumu.
Īrnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā:
Apdrošināšanas polisē norādīto ēku, telpu un zemes
nomāšanu;
Apdrošinātā valdījumā, lietojumā nodotu citas personas mantu (uzticēto īpašumu) ;
tādu remontdarbu, rekonstrukcijas, demontāžas darbu
veikšanu, kuriem nav nepieciešama tiesību aktos noteiktā būvatļauja;
mājdzīvnieku īpašnieka civiltiesisko atbildību;

ja Apdrošinātais rīkojies ar ļaunu nolūku, ar nodomu
(tīši) vai pieļāvis rupju neuzmanību;
ja Apdrošinātais nodarījis finansiālu zaudējumu, kas
neizriet no Trešās personas Mantai un Veselībai nodarītā kaitējuma, ieskaitot nesamaksātus nodokļus un soda
naudas;
īpaši uzņemto papildu saistību rezultātā (ar līgumu,
solījumiem, garantijām);
profesionālās darbības rezultātā;
saistībā ar morālo kaitējumu;
saistībā ar AIDS/HIV, hepatītu u.tml.;
saistībā ar vides piesārņojumu;
saistībā ar to, ka Apdrošinātais ir sauszemes, ūdens,
dzelzceļa un gaisa mehānisko transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs un šos transportlīdzekļus ir nepieciešams reģistrēt saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;
tādu remontdarbu, rekonstrukcijas, demontāžas darbu
rezultātā, kuru veikšanai tiesību aktos paredzētajā kārtībā nepieciešams saņemt būvatļauju;
alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo
vielu ietekmē;
kara, invāzijas, terorisma vai karam pielīdzinātu darbību
rezultātā.
Pārējie gadījumi, kad neatlīdzina zaudējumus vai izdevumus, ir uzskaitīti Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?

mājās gatavotiem ēdieniem un dzērieniem, kas nav
paredzēti pārdošanai;

Apdrošināšana atlīdzība tiek izmaksāta Apdrošināšanas
polisē norādītā Atbildības limita robežās
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citām privātpersonas sadzīves aktivitātēm saskaņā ar
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Apdrošināšanas līgumu.

Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā:
Apdrošināšanas polisē norādīto Apdrošinātā īpašumā
esošo ēku, telpu un zemes uzturēšanu, lietošanu;
visu Apdrošinātā īpašumā esošo ēku, telpu un zemes
uzturēšanu, lietošanu;
Apdrošināšanas polisē norādīto ēku, telpu un zemes
nomāšanu;
tādu remontdarbu, rekonstrukcijas, demontāžas darbu
veikšanu, kuriem nav nepieciešama tiesību aktos noteiktā būvatļauja;
Apdrošinātā valdījumā, lietojumā nodotu citas personas mantu (uzticēto īpašumu) ;
mājdzīvnieku īpašnieka civiltiesisko atbildību;
mājās gatavotiem ēdieniem un dzērieniem, kas nav
paredzēti pārdošanai;
gājēja un velosipēdista civiltiesisko atbildību;
tāda transportlīdzekļa vai citas pašgājējas tehnikas,
kuru saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem nav
nepieciešams reģistrēt, īpašnieka vai vadītāja civiltiesisko atbildību;
sporta aktivitātēm, izņemot sporta sacensības, medības, autosportu, motosportu un profesionālo sportu;
citām privātpersonas sadzīves aktivitātēm saskaņā ar
Apdrošināšanas līgumu.

Papildu apdrošināšana
Papildus iespējams apdrošināt (ja Apdrošinātais to īpaši
izvēlējies):
suņa īpašnieka atbildību (atšķirībā no citiem mājdzīvniekiem suns ir īpaši jānorāda).

Kur apdrošināšana ir spēkā?
Teritoriālais segums ir norādīts Apdrošināšanas polisē.

Kādas ir manas saistības?
Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem.
Sniegt Apdrošinātājam precīzu, patiesu un pilnīgu riska informāciju pirms Apdrošināšanas līguma noslēgšanas.
Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas Apdrošināšanas polisē
norādītajā informācijā.
Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku. Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi.
Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par jebkuriem atklātiem apstākļiem, kas var radīt kaitējumu Trešajām personām, un veikt
visus iespējamos pasākumus, lai novērstu iespējamā kaitējuma rašanos, kā arī paziņot par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu kopā ar cietušās Trešās personas rakstisku Pretenziju, paskaidrojumu par negadījuma apstākļiem un visiem dokumentiem, kas apliecina Apdrošinātā riska iestāšanos.
Iestājoties Apdrošinātajam riskam, pieņemt Pretenziju, neatzīt savu vainu bez konsultēšanās ar Apdrošināšanas sabiedrību, kā arī
neveikt nekādus maksājumus bez Apdrošināšanas sabiedrības rakstveida piekrišanas.
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Veikt Apdrošināšanas polisē norādītā 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 neesiet 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 Apdrošināšanas sabiedrībai uz šādu e-pasta
adresi – info@if.lv, ja pieteikums sagatavots kā elektroniskais dokuments ar drošu elektronisko parakstu.

