BŪVNIECĪBAS/MONTĀŽAS VISU RISKU APDROŠINĀŠANA
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: Būvniecības un vai montāžas visu
risku apdrošināšana

Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par Būvniecības/montāžas visu risku 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 būvniecības/montāžas visu risku apdrošināšana. Šī apdrošināšana sniedz aizsardzību pret finansiālajām sekām, kas rodas, iestājoties
kādam no Apdrošinātajiem riskiem būvniecības/montāžas procesa gaitā.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Komplekss būvniecības/montāžas darbu process, ietverot:
būvniecības darbi un materiāli (ja izvēlēts);
būvniecības tehnika un instrumenti (ja izvēlēts);
drupu un gruvešu novākšana;

jebkura veida vai rakstura netieši zaudējumi, ietverot
soda naudas, zaudējumi būvdarbu aizkavēšanās rezultātā, nekvalitatīvu darbu izpildes dēļ, līguma laušanas
rezultātā;
zaudējumi vai bojājumi, kas radušies būvobjektam projektēšanas kļūdu rezultātā;

esošais īpašums (ja izvēlēts).

zaudējumi vai bojājumi nekvalitatīvu materiālu vai nekvalitatīvi veiktu darbu rezultātā;

Papildu apdrošināšana
Papildu izmaksu apdrošināšana par virsstundu darbu,
nakts maiņu darbu, darbu valsts svētku dienās un kurjeru kravu pārvadājumiem
Tehnikas un uzstādīto iekārtu pārbaudes apdrošināšana
Apakšzemes kabeļu un cauruļvadu apdrošināšana
Projektētāju kļūdas apdrošināšana
Citi, kas minēti Apdrošināšanas polisē
Ja izvēlaties Būvniecības visu risku apdrošināšanu vai
Montāžas 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 (Flexa);

zaudējumi vai bojājumi nolietošanās, korozijas, oksidēšanās, objekta stāvokļa pasliktināšanās nelietošanas dēļ
vai normālu laika apstākļu ietekmes rezultātā;
piesārņojuma un sanāciju izmaksas;
zaudējumi vai bojājumi būvniecības konstrukcijām un
iekārtām vai būvniecības mašīnām elektriskas vai mehāniskas salūšanas vai sabojāšanās, dzesēšanas vai cita
šķidruma sasalšanas, eļļas vai dzesēšanas šķidruma trūkuma vai eļļošanās defekta rezultātā; tomēr tiek atlīdzināti zaudējumi vai bojājumi, ja minētās salūšanas vai sabojāšanās rezultātā rodas citi ārēji bojājumi;
zaudējumi vai bojājumi lietvedības dokumentiem, rasējumiem, aprēķiniem, rēķiniem, naudai;
zaudējumi vai bojājumi, kas atklāti tikai inventarizācijas
laikā;
zaudējumi vai bojājumi vibrācijas, balstu novākšanas vai
vājināšanās rezultātā;

vētra un krusa, tajā skaitā zibens spēriens;
noplūde no inženierkomunikācijām;

Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā vai labuma guvēja
ļauns nolūks, rupja neuzmanība;

vandālisms un sadursme;

zaudējumi, kas radušies darbu pilnīgas vai daļējas pārtraukšanas dēļ.

trešo personu prettiesiska darbība;
pilnīga vai daļēja Apdrošināmā objekta sabrukšana;

zaudējumu iestāšanās saistīta ar tiešu vai netiešu kodolenerģijas iedarbību, sacelšanos, streiku, valsts iekšējiem
nemieriem, valsts varas institūciju rīkojumiem, terorismu, karadarbību;

Papildus iespējams apdrošināt:
garantijas perioda apdrošināšana (ja izvēlēta);
esošā īpašuma apdrošināšana (ja izvēlēta);
būvniecības/montāžas iekārtu apdrošināšana (ja izvēlēta);
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drupu novākšana.
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Netiek apdrošināti:

virsstundu un nakts stundu darbs (ja izvēlēts);

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

citi papildus izvēlēti un polisē norādīti segumi.

zaudējumi kara, invāzijas vai karam pielīdzinātu darbību
rezultātā;
zaudējumi citos gadījumos, kas uzskaitīti Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?
Attiecībā uz Apdrošināšanas objektu ir šādi ierobežojumi:
Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku
Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga samazināt Apdrošināšanas atlīdzību līdz 50% (piecdesmit procentiem), ja
nav ievērotas Apdrošināšanas līgumā noteiktās drošības
prasības un tas ir cēloņsakarīgi veicinājis zaudējumu vai
bojājumu iestāšanos un/vai palielinājis zaudējumu vai
bojājumu apmēru
Zaudējumi tiek atlīdzināti līdz polisē norādītajiem limitiem

Kur apdrošināšana ir spēkā?
Apdrošināšanas objekta adrese, teritorija

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
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?
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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, kad objekts ir nodots pasūtītājam vai ekspluatācijā, vai arī 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.

