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Lapa 1 no 7

VISPĀRĒJIE IZŅĒMUMI
1. Apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzina Apdrošinātā
zaudējumus, bojājumus vai iestājušos civiltiesisko atbildību, kuri cēlušies vai kurus tieši vai netieši izraisījuši
jeb pastiprinājuši šādi apstākļi:
a) karš, iebrukums, jebkāda ārzemju ienaidnieka spēku
darbība, karadarbība (neatkarīgi no tā, vai karš ir vai nav
bijis pieteikts), pilsoņu karš, sacelšanās, revolūcija, masu
nemieri, streiks, lokauts, militāra vai nelikumīgi sagrābta vara, ļaunprātīgu personu vai grupu rīcība, kuras
darbojas kādā politiskā organizācijā, tās vārdā vai uzdevumā, sazvērestība, konfiskācija, īpašuma rekvizēšana
(atsavināšana), iznīcināšana vai bojāšana pēc jebkuras
likumīgas (formālas) vai faktiskas valdības organizācijas
vai valsts iestādes rīkojuma;
b) terorisms;
c) kodolsprādziens, atomenerģija, radiācija, radioaktīvs
piesārņojums, jonizējošs starojums;

d) Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā, būvnieka vai
viņu pārstāvju ļauns nolūks vai rupja neuzmanība;
e) pilnīga vai daļēja darbu pārtraukšana.
Jebkuras sūdzības vai tiesas procesa gadījumā, kad Apdrošināšanas sabiedrība apgalvo, ka saskaņā ar šo izņēmumu a) punktu jebkura bojāeja, zaudējumi, bojājums
vai atbildība neattiecas uz šo apdrošināšanu, pierādījumu, ka šāda bojāeja, zaudējums, bojājums vai atbildība
neattiecas uz šo apdrošināšanu, sniegšana ir Apdrošināšanas sabiedrības pienākums.

APDROŠINĀŠANAS PERIODS
2. Apdrošināšanas sabiedrības atbildība iestājas, neskatoties uz jebkādu Apdrošināšanas polisē norādīto datumu, tieši darbu uzsākšanas datumā vai pēc Apdrošināšanas polisē norādīto priekšmetu vai materiālu izkraušanas būvlaukumā.
3. Apdrošināšanas sabiedrības atbildība izbeidzas attiecībā uz tām Apdrošināto projekta darbu sastāvdaļām,
kas tiek nodotas ekspluatācijā vai uzsāk darbību (pakalpojumu sniegšanu). Visos pārējos gadījumos apdrošināšanas aizsardzība beidzas Apdrošināšanas polisē norādītajā datumā. Apdrošināšanas perioda pagarināšanai ir
jāsaņem iepriekšējs rakstisks saskaņojums no Apdrošināšanas sabiedrības.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
4. Apdrošināšanas sabiedrības atbildība ir spēkā ar nosacījumu, ka Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais ievēro un pilda visus Apdrošināšanas polisē paredzētos noteikumus, un ka Apdrošināšanas pieteikumā iekļautā un
cita Apdrošinājuma ņēmēja sniegtā informācija ir patiesa.
5. Termins “Apdrošināšanas polise” šī apdrošināšanas
līguma izpratnē ietver arī apdrošināšanas noteikumus
un to sadaļas. Jebkurš vārds vai jēdziens, kuram šajā Apdrošināšanas polisē piešķirta īpaša nozīme, saglabā šo
nozīmi visā Apdrošināšanas polises tekstā.

6. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam par
saviem līdzekļiem jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi un jāizpilda Apdrošināšanas sabiedrības
rekomendācijas, lai novērstu zaudējumu, bojājumu vai
atbildības iestāšanos, kā arī jāievēro normatīvajos aktos
noteiktās prasības un ražotāju rekomendācijas.
7. a) Apdrošināšanas sabiedrības pārstāvji ir tiesīgi jebkurā laikā pārbaudīt Apdrošināto objektu ar nolūku izvērtēt riska pakāpi. Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajam ir jāsniedz Apdrošināšanas sabiedrības pārstāvjiem visa riska novērtēšanai nepieciešamā informācija.
b) Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam nekavējoties jānosūta Apdrošināšanas sabiedrībai rakstisks paziņojums un jāinformē par jebkuru būtisku riska izmaiņu, kā
arī jāveic attiecīgi papildus drošības pasākumi par saviem
līdzekļiem. Apdrošināšanas sabiedrība, atbilstoši riska līmeņa izmaiņām, ir tiesīgs koriģēt atsevišķus punktus apdrošināšanas līguma nosacījumos un/vai Apdrošināšanas
prēmijas apjomu. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais nedrīkst izdarīt vai akceptēt kādas būtiskas izmaiņas,
kas palielinātu risku Apdrošinātajā objektā, ja Apdrošināšanas sabiedrība nav devusi rakstisku piekrišanu.
8. Notiekot jebkuram gadījumam, kura rezultātā var
tikt pieteikta prasība, saskaņā ar šīs Apdrošināšanas polises nosacījumiem, Apdrošinātā pienākumi ir:
a) nekavējoties (zvanot pa tālruni, rakstiski vai kādā citā
veidā) paziņot par notikušo Apdrošināšanas sabiedrībai,
norādot bojājuma vai zaudējuma raksturu un apmēru,
b) veikt visus iespējamos pasākumus turpmāko zaudējumu novēršanai vai samazināšanai,
c) saglabāt objekta bojātās daļas un priekšmetus un nodrošināt Apdrošināšanas sabiedrības pārstāvim vai novērtētājam iespēju tos apskatīt,
d) sagatavot un sniegt visu informāciju un dokumentāciju kā to prasa Apdrošināšanas sabiedrības,
e) ja zaudējums vai bojājums ir noticis zādzības vai laupīšanas rezultātā, nekavējoties informēt par to policiju.

Apdrošināšanas sabiedrība neatbild par Apdrošinātā zaudējumiem, bojājumiem un civiltiesisko atbildību, par kuru
iestāšanos Apdrošināšanas sabiedrība nav bijusi informēta
14 dienu laikā no Apdrošināšanas gadījuma datuma.
Ja Apdrošināšanas sabiedrībai ir paziņots par Apdrošināšanas gadījumu saskaņā ar šiem nosacījumiem Apdrošinātais ir tiesīgs uzsākt mazsvarīgu bojājumu novēršanu, visos
pārējos gadījumos ir jānodrošina iespēja Apdrošināšanas
sabiedrības pārstāvim novērtēt un pārbaudīt zaudējumus
vai bojājumus pirms jebkuras izmainīšanas vai remonta. Ja
Apdrošināšanas sabiedrības pārstāvis neveic zaudējumu vai
bojājumu apskati konkrētajiem apstākļiem atbilstošā pieņemamā laika periodā ne vairāk kā 7 darba dienu laikā, Apdrošinātajam ir tiesības uzsākt to atjaunošanu vai nomaiņu.
Saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi Apdrošināšanas
sabiedrība neatbild par bojātiem objektiem/ priekšmetiem vai to daļām, ja tās netiek atjaunotas, pienācīgi saremontētas, lai nepieļautu tālākus bojājumus.
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9. Ar Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanu Apdroši-

nātais par Apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem drīkst
veikt, piekrist veikt un pilnvarot veikt visas nepieciešamās vai Apdrošināšanas sabiedrības pieprasītās darbības,
lai nodrošinātu tiesības saņemt kompensāciju no trešās
personas (izņemot Apdrošinājuma ņēmējus saskaņā ar
šo Apdrošināšanas polisi), uz kuru Apdrošināšanas sabiedrībai ir vai varētu būt tiesības pēc Apdrošināšanas
atlīdzības izmaksas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi,
neatkarīgi no tā vai šādas darbības ir vai kļūst nepieciešamas, vai tiek pieprasītas pirms vai pēc Apdrošināšanas
atlīdzības izmaksas.

10. Domstarpību gadījumā par izmaksājamās Apdroši-

nāšanas atlīdzības apjomu saskaņā ar šīs Apdrošināšanas
polises nosacījumiem (ja Apdrošināšanas sabiedrība ir
uzņēmusies atbildību par notikušo gadījumu), tās risina arbitrs, ko ieceļ Apdrošināšanas sabiedrība un Apdrošinājuma ņēmējs, savstarpēji rakstiski vienojoties,
vai, ja puses nespēj vienoties par vienu arbitru, lēmumu
pieņem divi arbitri, no kuriem katra puse rakstiski ieceļ
vienu kalendārā mēneša laikā no datuma, kad pretējā
puse lūgusi to veikt. Ja arbitri nespēj vienoties, lēmumu
pieņem viņu rakstiski iecelts šķīrējtiesnesis, kurš piedalās sēdēs kopā ar arbitriem un vada tās. Nosacījums ir
spēkā, ja iesaistīto arbitru vai šķīrējtiesneša lēmums tiek
pieņemts pirms jebkādas darbības vai procesu uzsākšanas pret Apdrošināšanas sabiedrību.

11. Ja Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā iesniegtā
prasība ir nepatiesa vai krāpnieciska vai ir sniegtas nepatiesas ziņas, vai arī ja Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai viņa pārstāvis izmanto negodīgus līdzekļus
vai metodes ar mērķi gūt labumu no šīs Apdrošināšanas
polises, vai arī ja iesniegtā prasība ir noraidīta un jebkādas darbības vai procesi netiek uzsākti trīs mēnešu laikā
pēc šādas noraidīšanas, jeb ja notikusi iepriekš aprakstītā arbitrāža, trīs mēnešu laikā pēc iesaistīto arbitru vai
šķīrējtiesneša lēmuma pieņemšanas dienas, visi no Apdrošināšanas sabiedrības saņemtie pabalsti tiek atgriezti
atpakaļ.
12. Ja Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī saskaņā ar šīs Apdrošināšanas polises nosacījumiem, ir bijis
spēkā cits apdrošināšanas līgums, kas sedz šos pašus bojājumus, zaudējumus vai iestājušos atbildību, Apdrošināšanas sabiedrības atbildība tiek ierobežota proporcionāli apdrošinājuma summām, lai kopējā apdrošināšanas
atlīdzība nepārsniegtu faktiskos Apdrošinātā zaudējumus.

drošināšanas polisē norādīto katra priekšmeta vērtību,
attiecīgo Atbildības limitu vienam Apdrošināšanas gadījumam (ja tāds tiek piemērots) un kopējo Apdrošināšanas polisē norādīto Apdrošinājuma summu.

14. Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina Apdrošinātajam arī izmaksas, kas radušās sakarā ar drupu novākšanu pēc jebkura gadījuma, kas kļuvis par pamatu prasībai
saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu, ja Apdrošināšanas
polisē tam tiek noteikts atsevišķs Atbildības limits.
Īpašie izņēmumi, kas attiecas uz sadaļu I

15. Apdrošināšanas sabiedrība neatbild par:
a) summu, kas Apdrošināšanas polisē noteikta kā Apdrošinātā pašrisks jebkura viena zaudējuma gadījumam;

b) jebkura veida vai rakstura netiešiem zaudējumiem,

ietverot soda naudas, zaudējumus aizkavēšanās rezultātā, nekvalitatīvas darbu izpildes dēļ, līguma izbeigšanu;

c) zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies projektēšanas kļūdu dēļ;
d) nekvalitatīvu, neatbilstošu materiālu vai nekvalitatīvi, neatbilstoši izpildītu darbu aizvietošanas vai remonta
izmaksām, bet šis izņēmums attiecas tikai uz tieši bojātajiem objektiem / vienībām un tas neizslēdz zaudējumu un bojājumu atlīdzināšanu par kvalitatīviem/ pareizi būvētiem objektiem / vienībām, kas radušies nelaimes gadījuma rezultātā šādu nekvalitatīvu, neatbilstošu
materiālu un/vai darbu izpildes dēļ;
e) nolietošanos, koroziju, oksidēšanos, objekta stāvokļa
pasliktināšanos nelietošanas dēļ un normālu laika apstākļu ietekmes rezultātā;
f) zaudējumiem vai bojājumiem būvniecības konstruk-

cijām 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, ja minētās salūšanas vai sabojāšanās rezultātā rodas citi ārēji
bojājumi, Apdrošināšanas sabiedrība atbild par šādiem
bojājumiem;

g) zaudējumiem vai bojājumiem reģistrētiem sauszemes transporta līdzekļiem, kā arī ūdens un gaisa transporta līdzekļiem;

h) zaudējumiem vai bojājumiem lietvedības dokumen-

SADAĻA I – MATERIĀLIE ZAUDĒJUMI
13. Ar šo Apdrošināšanas sabiedrība un Apdrošināju-

ma ņēmējs vai Apdrošinātais savstarpēji vienojas par to,
ka gadījumā, ja Apdrošināšanas polisē norādītajiem objektiem vai to daļām Apdrošināšanas perioda laikā rodas
negaidīti, pēkšņi fiziski bojājumi vai zaudējumi, neatkarīgi no cēloņa (izņemot tos, kas īpaši norādīti kā izņēmumi), tādā apjomā, ka ir nepieciešams bojāto objektu
remonts vai aizvietošana, Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina Apdrošinātajam šos bojājumus vai zaudējumus,
saskaņā ar šīs Apdrošināšanas polises nosacījumiem,
izmaksājot Apdrošināšanas atlīdzību skaidrā naudā vai
veicot remontu, vai aizvietošanu (pēc Apdrošināšanas
sabiedrības izvēles) par summu, kas nepārsniedz Ap-

tiem, rasējumiem, aprēķiniem, rēķiniem, naudai, markām, juridiskiem dokumentiem, parādzīmēm, piezīmēm, vērtspapīriem, čekiem;

i) zaudējumiem vai bojājumiem, kas atklāti tikai inventarizācijas laikā.

Noteikumi, kas attiecas uz sadaļu I
Apdrošinājuma summas

16. Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu tiek izvirzīta
prasība, ka Apdrošināšanas polisē noteiktās Apdrošinājuma summas nedrīkst būt mazākas par:
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16.1. būvobjektam – līgumdarbu pilna vērtība pēc
celtniecības pabeigšanas, ieskaitot visus materiālus, darba algas, fraktu, muitas nodevas, nodokļus un darbu pasūtītāja piegādātos priekšmetus un materiālus;
16.2. būvniecības tehnikai, aprīkojumam un iekār-

tām – to Aizvietošanas vērtība, kas nozīmē izmaksas,
lai aizvietotu apdrošinātos priekšmetus ar jauniem tāda
paša veida un pielietojamības (jaudas) priekšmetiem.

17. Apdrošinājuma ņēmējs apņemas palielināt vai sa-

mazināt Apdrošinājuma summas jebkuru būtisku darbu
apmaksas vai cenu svārstību gadījumā ar noteikumu, ka
šāda palielināšana vai samazināšana stājas spēkā tikai
tad, kad Apdrošināšanas sabiedrība to ir apstiprinājusi
un ierakstījusi Apdrošināšanas polisē.

18. Ja zaudējuma vai bojājuma gadījumā tiek atklāts, ka

Apdrošinājuma summas ir zemākas, kā noteikts šajos noteikumos, Apdrošināšanas atlīdzība saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi tiek izmaksāta tādā proporcijā no zaudējumu
apmēra, kāda ir starp faktisko Apdrošinājuma summu pret
nepieciešamajām apdrošinājuma summām. Katrs objekts
un izmaksu sadaļa pakļaujas šim nosacījumam atsevišķi.

Apdrošināšanas atlīdzības noteikšana
zaudējumu gadījumos

19. Jebkura zaudējuma vai bojājuma gadījumā, Apdro-

šināšanas atlīdzības noteikšanas pamatojums saskaņā ar
šo Apdrošināšanas polisi ir:

ku dienās, kā arī neparedzētu steidzamu kravu pārvadājumiem, Apdrošināšanas sabiedrībai un Apdrošinājuma
ņēmējam iepriekš par to atsevišķi rakstiski vienojoties.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
24. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums,
slēdzot apdrošināšanas līgumu, ir informēt apdrošināšanas līguma izpildē iesaistītās personas par saistošajām
drošības prasībām.
25. 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.

26. Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga pieprasīt Apdrošināšanas perioda laikā veikt papildus drošības prasības, kuru izmaksas sedz Apdrošinājuma ņēmējs un/vai
Apdrošinātais. Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs izbeigt
apdrošināšanas līgumu bez iepriekšēja paziņojuma 15
(piecpadsmit) dienu laikā pēc Apdrošināšanas sabiedrības
papildu drošības prasību saņemšanas. Ja Apdrošinājuma
ņēmējs minētā perioda laikā Apdrošināšanas sabiedrībai
neiesniedz rakstisku paziņojumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu, šīs papildus drošības prasības uzskatāmas par apdrošināšanas līguma noteikumiem.

27. Ja 31 (trīsdesmit vienas) dienas laikā pēc pieprasī-

kas nepieciešamas objekta atjaunošanai līdz stāvoklim
tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma, atskaitot izglābto
(atlikušo) daļu un priekšmetu vērtību,

juma nosūtīšanas Apdrošinājuma ņēmējam un/vai Apdrošinātajam par papildus drošības pasākumu veikšanu,
tie tomēr netiek īstenoti, tad Apdrošināšanas sabiedrība
ir tiesīga izbeigt apdrošināšanas līgumu, 3 (trīs) dienas
iepriekš rakstiski informējot Apdrošinājuma ņēmēju.

b) pilnīgas bojāejas gadījumā – objekta faktiskā vērtība

28. Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinātajam, kā arī to

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, nepārsniedzot
Apdrošināšanas polisē norādītās Apdrošinājuma summas,
ar nosacījumu, ka tiek ievēroti apdrošināšanas noteikumi.

28.1. normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības, teh-

a) novēršamu bojājumu gadījumā – remonta izmaksas,

tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma, atskaitot izglābto
(atlikušo) daļu un priekšmetu vērtību.

darbiniekiem vai personām, kuras lieto Apdrošināšanas
objektu ar Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā atļauju uz līguma vai citu tiesisku attiecību pamata, ir jāievēro:
niskās ekspluatācijas prasības, tehnikas ražotāja un pārdevēja noteiktie lietošanas noteikumi, kā arī papildus
drošības prasības;

20. Apdrošināšanas sabiedrība veic apdrošināšanas atlīdzības izmaksu tikai pēc nepieciešamo rēķinu un dokumentu saņemšanas, kas apliecina, ka ir paveikts remonts
vai aizvietošana. Jebkurš novēršams bojājums ir jānovērš (jāremontē), bet ja bojājuma novēršanas izmaksas
ir vienādas vai pārsniedz objekta faktisko vērtību tieši
pirms Apdrošināšanas gadījuma, atlīdzības noteikšana
tiek veikta saskaņā ar 19. b) punktā minēto.

28.3. acīmredzama riska apstākļos nekavējoties jāveic
aizsardzības un glābšanas pasākumi;

21. Apdrošināšanas atlīdzina arī pagaidu remonta iz-

28.4. ja Apdrošināšanas objektu apdraud plūdi, ūdens

maksas, ja šāds remonts ir galīgā remonta sastāvdaļa un
nepalielina kopējās remonta izmaksas.

22. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, jebkādas bojāto objektu izmaiņu, papildinājumu vai uzlabojumu
izmaksas netiek atlīdzinātas.
Apdrošināšanas aizsardzības paplašinājums

23. Šī Apdrošināšanas polise sedz arī papildus izdevumus par virsstundu darbu, nakts darbu, darbu valsts svēt-

28.2. jānodrošina avārijas dienesta, policijas, ugunsdzēsēju, glābšanas un drošības dienestu brīva pieeja Apdrošināšanas objektam;

līmeņa celšanās, kustamais īpašums jāpārvieto, novietojot uz paaugstinājumiem, augstākiem stāviem, vai jāpārved uz drošāku vietu.
Ugunsdrošība

29. Apdrošināšanas objektam jābūt aprīkotam ar primāriem ugunsdzēsības līdzekļiem (ugunsdzēšanas aparāti, ugunsdzēsības krāni, evakuācijas kāpnes), tiem jābūt brīvi pieejamiem un darba kārtībā atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
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30. Ugunsnedroši darbi vienmēr ir jāuzrauga, arī vairākas stundas pēc darbu pabeigšanas. Pirms darba sākšanas atbildīgai personai ir jānosaka nepieciešamie drošības pasākumi un jānorīko par ugunsdrošību atbildīgās
personas gan darbu izpildes laikā, gan arī pēc to pabeigšanas. Ugunsnedrošu darbu veikšana ietver metināšanu,
metāla griešanu ar skābekli vai mehānisko ripu, metāla
velmēšanu un kalšanu, un citus darbus, kuros pielieto
gāzes liesmu, citu atklātu liesmu vai karsta gaisa plūsmu, izņemot ūdens tvaiku.

31. Smēķēšana ir atļauta tikai speciāli paredzētās, atbilstoši apzīmētās un aprīkotās vietās.

32. Apdrošināšanas objekta teritorijā jāuztur vispārēja
tīrība un kārtība. Jānodrošina regulāra uzņēmuma telpu un teritorijas atbrīvošana no ražošanas atlikumiem
un atkritumiem. Ugunsnedroši ražošanas atlikumi un
izlietotais iepakojums ir jāuzglabā ugunsdrošās atkritumu tvertnēs ar vāku. Atkritumu tvertnes un izlietotais
iepakojums, t.sk. koka paletes, uzņēmuma teritorijā ir
jānovieto pietiekami drošā attālumā no Apdrošināšanas
objekta (vismaz 5 (piecu) metru attālumā).
33. Ugunsdrošajām durvīm ir jābūt aizvērtām. Ja ir uzstādītas automātiskas ugunsdrošās durvis, jānodrošina
to automātiska aizvēršanās.

34. Ja ir uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas

un trauksmes signalizācija, tai jābūt darba kārtībā un ieslēgtai visu diennakti. Signalizācijas sistēmai jābūt projektētai, uzstādītai, regulāri apkoptai un pārbaudītai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ražotāja
vai uzstādītāja izvirzītajām prasībām. Veiktās pārbaudes
ir jāreģistrē pārbaudes žurnālā.

35. Ja signalizācija ir pieslēgta apsardzes uzņēmuma

pultij, jābūt noslēgtam līgumam ar apsardzes uzņēmumu par apsardzes pakalpojumu sniegšanu, kurā trauksmes signāla saņemšanas gadījumā ir paredzēta apsardzes patruļas izbraukšana uz notikuma vietu un rīcība
notikuma vietā.

36. Motorizētie transportlīdzekļi un citas mehāniskās ierīces var tikt lietotas un uzglabātas ēkās vai telpās tikai, ja
tas nepieciešams sakarā ar veicamā darba specifiku un ja:

36.1. degvielas uzpildīšana un iztukšošana tiek veikta
droši;

36.2. akumulatori tiek uzlādēti atsevišķā telpā ar atbilstošu ventilāciju;

39. Elektroinstalācijām ir jābūt ierīkotām atbilstoši
normatīvajiem aktiem, apgaismojumam jābūt aprīkotam
ar aizsargabažūru.
Preču uzglabāšana

40. Uzglabāto izejvielu daudzumam ražošanas telpās ir
jābūt atbilstošam ražošanas apjomam.
41. Noliktavās, kas aprīkotas ar ugunsdrošības/ dze-

sēšanas signalizāciju, jābūt norādītam un atzīmētam
maksimāli pieļaujamam preču glabāšanas augstumam,
norādīto augstumu nedrīkst pārsniegt.
Apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

42. Apkures sistēmai, ūdensapgādei, kanalizācijas un
elektroapgādes sistēmai ir jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
43. Dūmvadi un skursteņi jātīra pēc nepieciešamības, bet
ne retāk kā vienu reizi gadā (ieteicams pirms apkures sezonas uzsākšanas), pārbaudes rezultāti jāfiksē dokumentāli.
44. Ēkās vai telpās, kas apkures sezonās netiek apkurinātas vai ja Apdrošināšanas objektā netiek veikta saimnieciskā darbība, inženiertehnisko komunikāciju sistēmas ir jāiztukšo no šķidruma, lai novērstu to aizsalšanu. Sasalušu
cauruļvadu atkausēšanai nedrīkst izmantot atklātu uguni.

45. Precēm, t.sk. izejvielām un krājumiem, ir jāatrodas
vismaz 10 cm augstumā virs grīdas virsmas.
Prettiesiska darbība

46. Ārpus darba laika Apdrošināšanas objekta durvīm,
logiem, slēģiem, lūkām un citām atverēm jābūt aizvērtām tā, lai tajā nebūtu iespējams iekļūt, nesalaužot slēdzenes un citas norobežojošās konstrukcijas.
47. Visu veidu slēdzeņu atslēgas, t.sk. magnētiskās
caurlaides, jāglabā tā, lai trešajām personām nebūtu iespējas tām piekļūt. Ja ir pamats uzskatīt, ka tās ir nokļuvušas trešo personu rīcībā, tās nekavējoties jānomaina.
Ieteicams nodrošināt periodisku piekļuves kodu maiņu.
48. Skaidra nauda, vērtspapīri un citi vērtīgi priekšmeti

jāglabā saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrības norādījumiem atbilstošas drošības pakāpes seifos vai glabātavās,
kurus nedrīkst atstāt neaizslēgtus, bez atbilstošas pārraudzības vai neapsargātus. Seifu un glabātavu atslēgas
nedrīkst glabāt telpās, kur tās atrodas.

36.3. ēkas vai telpas ir aprīkotas ar ugunsdzēšanas ie-

49. Ārpus darba laika kases aparātiem jābūt tukšiem un
neaizslēgtiem.

37. Telpas, kurās tiek uzglabātas ugunsbīstamas un
sprādzienbīstamas vielas, nedrīkst atstāt bez uzraudzības, aizejot no teritorijas, telpām jābūt aizslēgtām.
Ugunsbīstami šķidrumi ir jāuzglabā ugunsdrošos traukos. Degvielu, eļļas un citas viegli uzliesmojošas preces
nedrīkst glabāt slēgtās iekraušanas telpās/laukumos, kā
arī pie ēku ārējām sienām.

50. Uzstādītajai apsardzes signalizācijai ir jābūt darba

rīcēm.

38. Ūdens ņemšanas vietām jābūt speciāli atzīmētām,
brīvi pieejamām un izmantojamām visu gadu.

kārtībā, tai ir jānodrošina regulāra pārbaude, pārbaudes
rezultāti jāfiksē dokumentāli.

51. Ja apsardzes signalizācija ir pieslēgta apsardzes uzņēmuma pultij, tad jābūt noslēgtam līgumam ar šo apsardzes uzņēmumu par apsardzes pakalpojumu sniegšanu, kurā ir paredzēta apsardzes patruļas izbraukšana
uz notikuma vietu un rīcība notikuma vietā, trauksmes
signāla saņemšanas gadījumā.
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52. Projektējot un uzstādot signalizāciju, jāņem vērā
Apdrošināšanas objekta platība, kā arī preču un iekārtu
izvietošana. Signalizācijas sensorus nedrīkst apslēpt vai
ierobežot. Aizejot no Apdrošināšanas objekta vai teritorijas, tai ir jābūt ieslēgtai.
Iekārtu un aprīkojuma ekspluatācija

53. Elektriskiem vadiem jābūt aizsargātiem visā to ga-

a) visus tiesāšanās izdevumus un izmaksas, ko Apdrošinātais ir atlīdzinājis prasītājam (prasības pieteicējam),

b) visus rēķinus un izdevumus, kas apmaksāti, saņemot

rakstisku Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanu, ar nosacījumu, ka Apdrošināšanas sabiedrības atbildība pēc
šīs sadaļas nepārsniedz Apdrošināšanas polisē noteiktos
Atbildības limitus.

rumā ar izolāciju, kurai nav bojājumi. Vietās, kur vadi
iziet ārpus korpusa, tiem jābūt ievietotiem plastmasas
aizsargcaurulē. Vadu savienojumiem jābūt veiktiem tā,
lai neradītu dzirksteļošanas risku. Vadu galiem un savienojumiem jābūt izolētiem. Lai izvairītos no vadu izolācijas bojājuma, neaizsargāti vadi nedrīkst būt izvadīti
pa tām pašām atverēm, pa kurām izvadītas hidrauliskās
šļūtenes.

Īpašie izņēmumi, kas attiecas uz sadaļu II

54. Hidrauliskām šļūtenēm jābūt aizsargātām vai no-

vi, remontējot vai aizvietojot jebko, kas tiek segts vai kas
jāsedz saskaņā ar šo apdrošināšanas noteikumu Sadaļu I,

vietotām tā, lai tās nebūtu pakļautas tādai mehāniskai
slodzei vai termiskai iedarbībai, kas var radīt caurules
apvalka bojājumus. Hidrauliskām caurulēm jābūt nostiprinātām tā, lai tās nevarētu savērpties.

55. Šļūtenēs, blīvslēgos un blīvēs nedrīkst būt sūces.
Radušās sūces nekavējoties jānovērš.

56. Elektriskās iekārtas, kas ir jūtīgas pret sprieguma

svārstībām, t.sk. zibens spērienu, ir jāaprīko ar atbilstošām aizsardzības ierīcēm un jāsazemē, ņemot vērā to
ekspluatācijas veidu.

57. Dzinēju pārsegi/filtri ir jātīra, atbrīvojot tos no putekļiem un netīrumiem, lai netiktu traucēta ventilācija.
Ventilācijas atveres nedrīkst būt aizklātas, aizsprostotas,
norobežotas vai bloķētas.

58. Lietojot elektriskās sildierīces, jāievēro elektroinstalācijas normas, tām jābūt droši nostiprinātām, jāievēro
atbilstošas drošības distances, tās nedrīkst būt atvērtas,
izjauktas. Aizliegts lietot bojātas sildierīces. Aizejot no
Apdrošināšanas objekta, elektriskās sildierīces ir jāatvieno no elektrokomunikācijām. Ražošanas un noliktavu
telpās drīkst izmantot tikai slēgta tipa sildierīces.

SADAĻA II – CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA
59. Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina Apdrošinātā
izdevumus līdz Apdrošināšanas polisē norādītajam atbildības limitam, kuri radušies, Apdrošinātajam kļūstot
atbildīgam saskaņā ar likumdošanu par šādu gadījumu
izraisītiem zaudējumiem:
a) pēkšņi miesas bojājumi vai slimība trešajām personām (neatkarīgi no tā vai negadījums ir vai nav beidzies
ar cietušā nāvi),

b) pēkšņi trešo personu īpašuma bojājumi vai zaudējumi, kas radušies ciešā saistībā ar Apdrošināšanas polisē
noteikto objektu celtniecību vai montāžu un ir notikuši
būvlaukumā vai tā tiešā tuvumā Apdrošināšanas perioda laikā.

60. Attiecībā uz zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, Apdrošināšanas sabiedrības atlīdzina Apdrošinātajam:

61. Apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzina Apdrošinātajam:

61.1. summu, kas Apdrošināšanas polisē noteikta kā
Apdrošinātā Pašrisks par katru gadījumu,
61.2. izdevumus, kas radušies veicot celtniecību, pārbū-

61.3. par bojājumiem jebkuram īpašumam, zemei vai
ēkai, kurus izraisījusi vibrācija vai balstu novākšana vai
pavājināšana, kā arī par jebkuras personas veselībai vai
īpašumam nodarīto kaitējumu, kas radies iepriekš minēto bojājumu rezultātā (izņemot, ja tas ticis norunāts
Apdrošināšanas polisei pievienotajā pielikumā),
61.4. atbildību, kas radusies par:
a) būvuzņēmēja, pasūtītāja vai jebkuras citas organizācijas, kas tieši saistīta ar projekta darbiem, kuri kopumā
vai daļēji ir jāapdrošina ar šīs Apdrošināšanas polises Sadaļu I, darbinieku (strādnieku) vai viņu ģimenes locekļu
miesas bojājumiem vai slimībām,

b) būvuzņēmēja, pasūtītāja vai jebkuras citas organizāci-

jas, kas tieši saistīta ar projekta darbiem, kuri kopumā vai
daļēji ir jāapdrošina ar šīs Apdrošināšanas polises Sadaļu
I, vai kādas no augstāk minēto organizāciju darbinieku
(strādnieku) īpašumam, kas tiem pieder vai atrodas to pārziņā, uzraudzībā vai kontrolē, nodarītiem bojājumiem,

c) bojājumiem vai zaudējumiem jebkura negadījuma,
kuru izraisījis reģistrēts sauszemes transportlīdzeklis,
ūdens vai gaisa transporta līdzeklis, dēļ,

d) Apdrošinātā jebkāda veida līgumsaistībām vai apņemšanos maksāt jebkuru summu kā atlīdzību vai savādāk, izņemot gadījumu, ja šāda atbildība iestātos arī
nepastāvot minētajām līgumsaistībām.
Īpašie nosacījumi, kas attiecas uz sadaļu II

62. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais vai jebkura

persona to vārdā nedrīkst atzīt, piedāvāt, apsolīt, maksāt vai atlīdzināt jebkurus zaudējumus bez Apdrošināšanas sabiedrības rakstiskas piekrišanas. Apdrošināšanas
sabiedrība ir tiesīga, ja tā to vēlas, Apdrošinātā vārdā
pārņemt un vadīt aizstāvību vai jebkuras prasības nokārtošanu, vai iesniegt prasību savā labā Apdrošinātā vārdā
par zaudējumu atlīdzināšanu vai tamlīdzīgi. Apdrošināšanas sabiedrībai ir pilnīga rīcības brīvība, vadot jebkuru
tiesvedību vai kārtojot jebkuru prasību, un Apdrošinātā
pienākums ir sniegt visu informāciju un atbalstu, kādu
Apdrošināšanas sabiedrība varētu pieprasīt.
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63. Apdrošināšanas sabiedrība var izmaksāt Apdrošinā-

tajam par katru Apdrošināšanas gadījumu noteikto Atbildības limita summu (atskaitot no tās jau samaksātās
atlīdzības summas par to pašu gadījumu) vai jebkuru mazāku summu, par kuru prasību vai prasības, kuru cēlonis
ir minētais gadījums, var tikt nokārtotas. Pēc samaksas
Apdrošināšanas sabiedrībai vairs nav tālāku saistību pret
Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par šo Apdrošināšanas gadījumu saskaņā ar šo noteikumu sadaļu.
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