
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Kas tiek apdrošināts?
 Zaudējumi saistībā ar trešo personu mantas 

bojājumiem/bojāeju.
 Zaudējumi saistībā ar trešo personu kaitējumu 

veselībai/dzīvībai.
 Izdevumi prasības vai pretenzijas noregulēšanai, t.sk. juridiskie 

izdevumi (10% no atbildības limita).
 Glābšanas un ekspertīzes izdevumi.

Ja izvēlēts:

 Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešo personu mantas 
bojājumiem/bojāejas vai trešo personu kaitējuma 
veselībai/dzīvībai.

 Zaudējumi, kas ir morālais kaitējums par �ziskām un garīgām 
ciešanām, kas saistīts ar trešo personu kaitējumu 
veselībai/dzīvībai.

 Zaudējumi radušies pēc darbu pabeigšanas/pakalpojumu 
sniegšanas.

 Zaudējumi Apdrošinātās personas apakšuzņēmējiem, un 
apakšuzņēmēju radītie zaudējumi.

 Zaudējumi saistībā ar tāda īpašuma bojājumiem, kas ir 
uzticēts Apdrošinātai personai vai kas ir tās rīcībā, uzraudzībā.

 Zaudējumi, kas radušies iekraušanas-izkraušanas laikā
 Zaudējumi par izplatīto/saražoto produkciju.
 Zaudējumi, kas radušies vibrācijas rezultātā.
 Zaudējumi par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu.
 Zaudējumus, kas izriet no darba devēja civiltiesiskās 

atbildības.

Kur es esmu apdrošināts?

 Līgumā norādītā teritorija, valsts vai adrese.

Kad un kā man jāveic samaksa?

Prēmija maksājama līgumā noteiktajā termiņā un apmērā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu.

Produkts:
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Sabiedrība:
ADB „Gjensidige” Latvijas �liāle

Pilnīga informācija, lai noslēgtu līgumu vai iegūtu informāciju par produktu ir pieejama Vispārējos apdrošināšanas 
noteikumos Nr. V1.3 (spēkā no 03. 02.2020. ) Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr. 
7.3/3 (spēkā no 20.08.2019.), apdrošināšanas līgumā un tā pielikumos vai mājaslapā www.gjensidige.lv.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kas netiek apdrošināts?

 Zaudējumi, kas nodarīti Apdrošinātajam.
 Līgumsodi, jebkāda veida soda naudas vai cita veida sankcijas.
 Zaudējumi elektroniski uzglabātas informācijas zudumu dēļ.
 Zaudējumi, kas radušies datorprogrammatūras kļūdu dēļ.
 Zaudējumi, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu 

rezultātā.
 Zaudējumi, ko sedz profesionālā civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana.
 Zaudējumi saistībā ar neslavas celšanu, goda vai cieņas 

aizskaršanu.
 Zaudējumi saistībā ar autortiesību (un citu līdzīgu tiesību) 

noteikumu pārkāpšanu.
 Zaudējumi, kas radušies Apdrošinātās personas vai trešās 

personas ļauna nolūka, rupjas neuzmanības vai noziedzīgas 
darbības dēļ.

 Zaudējumi, kas nav pēkšņi un neparedzēti (ilgstošas 
iedarbības rezultātā).

 Zaudējumi, kas radušies nolietojuma dēļ.
 Zaudējumi, kas izriet no līguma.
 Zaudējumi, kas izraisīti atrodoties alkohola, narkotisko vai 

psihotropo vielu ietekmē.
 Zaudējumi, kas radušies veicot darbību bez LV 

nepieciešamajām licencēm, atļaujām vai serti�kātiem.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

! Neatlīdzina zaudējumus, par kuriem atbildība paredzēta ārpus 
LV normatīvajiem aktiem.

! Zaudējumi radušies un atklājušies ārpus apdrošināšanas 
perioda.

! Netiešie zaudējumi.
! Tiesības iesniegt apdrošinātājam paziņojumu par apdrošinātā 

riska iestāšanos izbeidzas 3 gadu laikā no apdrošinātā riska 
iestāšanās dienas.

• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama 
apdrošinātājam līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas 
gadījuma izskatīšanai.

• Veikt savlaicīgu prēmijas vai tās daļas samaksu.
• Ievērot noteiktās prasības, veikt visus iespējamos pasākumus, lai 

novērstu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.
• Informēt par izmaiņām līgumā, tā darbības laikā.
• Ziņot par jebkuru notikumu, kas varētu būt par pamatu pretenzijas 

izvirzīšanai nākotnē pret jums.

• Pēc negadījuma nekavējoties ziņot atbildīgajiem dienestiem un veikt 
visus saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus.

• Ja iespējams, nofotogrāfēt vai no�lmēt notikumu un bojāto mantu, 
pierakstīt aculiecinieku vārdus, uzvārdus, kontaktinformāciju.

• Palūgt cietušajam iesniegt jums rakstisku pretenziju norādot 
iespējamo zaudējumu summu.

• Pēc negadījuma pieteikt apdrošināšanas gadījumu iesniedzot rakstisku 
pieteikumu apdrošinātājam.

• Bez saskaņošanas ar apdrošinātāju neatlīdzināt zaudējumus.

Kādas ir manas saistības?



Sākas: 

• ar līgumā norādīto datumu un laiku, ja prēmija ir samaksāta līgumā 
noteiktajā termiņā un apmērā.

Beidzas: 

• ar līgumā norādīto datumu un laiku;
• ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa;
• ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā izmaksāta 

apdrošināšanas atlīdzība pilnas apdrošinājuma summas apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?

• Savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju.
• Rakstiski paziņojot apdrošinātājam 15 dienas pirms līguma 

izbeigšanas.
• Iesniedzot pieteikumu un pierādījumus apdrošinātājam, ja ir 

apdrošināmā interese beigusi pastāvēt.

• Ja noslēgts distances apdrošināšanas līgums ar periodu ne mazāku par 
1 (vienu) mēnesi, tiesības izmantot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā 
pēc līguma noslēgšanas dienas, vienpusēji atkāpties no līguma, 
rakstveidā paziņojot par to apdrošinātājam.

Kā es varu atcelt līgumu?


