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Šajā dokumentā sniegta vispārēja rakstura informācija par apdrošināšanas produktu – Uzņēmumu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 
Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma nosacījumus un nav apdrošināšanas līguma daļa. Pilnīga informācija, lai 
noslēgtu līgumu vai iegūtu informāciju par produktu ir pieejama apdrošināšanas līgumā un tā pielikumos, t.sk. Vispārējos apdrošināšanas 
noteikumos Nr. V1.3 (spēkā no 03.02.2020.) un Uzņēmumu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr. 434 (spēkā no 
11.08.2020.) vai mājaslapā www.gjensidige.lv.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Ar Uzņēmumu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu tiek apdrošināta Jūsu civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarīto 
kaitējumu veicot apdrošināto darbību. Uzņēmumu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sastāv no šādām daļām (var iegādāties visas 
kopā vai atsevišķi):

Tiek apdrošināta Jūsu civiltiesiskā atbildība par kaitējumu, kas nodarīts 
trešo personu īpašumam, veselībai, dzīvībai, ja notiek ar apdrošināto 
darbību saistīts pēkšņs un neparedzēts notikums un izpildās visi šie 
nosacījumi, kur:
• notikums iestājās un kaitējums tika nodarīts laika posmā no 

apdrošināšanas polisē norādītā retroaktīvā perioda līdz 
apdrošināšanas perioda beigu datumam;

• ja par gadījumu vai apstākļiem, kuru dēļ var izvirzīt prasību, mums 
paziņojāt apdrošināšanas periodā vai līgumā norādītajā Pagarinātajā 
zaudējumu pieteikšanas periodā;

• par notikušo gadījumu vai radušos kaitējumu līdz apdrošināšanas 
līguma noslēgšanai Jūs nezinājāt un nevarējāt zināt;

• notikums iestājās un kaitējums tika nodarīts apdrošināšanas teritorijā.

Ko varat apdrošināt?

• Vispārējo civiltiesisko atbildību par kaitējumu, kas radies:
ēku, telpu vai teritorijas ekspluatāciju dēļ apdrošināšanas polisē 

norādītās adresēs;
izkārtņu, reklāmas stendu ekspluatēšanas dēļ visā Latvijas Republikas 

teritorijā;
apdrošinātās darbības veikšanas dēļ;
no sauszemes transportlīdzekļu izmantošanas, izņemot, ja zaudējumi 

ir atlīdzināmi saskaņā ar OCTA likumu,  apdrošinātās darbības 
veikšanai un iekraušanas un izkraušanas darbu veikšanai;
no Jūsu darbinieku �ziskām darbībām, piedaloties izstādēs, 

gadatirgos vai konferencēs Eiropas Savienības, Norvēģijas vai Šveices 
teritorijās;

no esošo ēku (telpu) uzturēšanas un vienkārša remonta, kuram nav 
nepieciešama būvatļauja; 
Darbuzņēmēju darbības dēļ, kas sniedz jums ekspluatējamo ēku, telpu 

vai teritorijas uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojumus, tostarp 
vienkāršus remontdarbus, kuriem nav nepieciešama būvatļauja.

• Produktu civiltiesisko atbildību par kaitējumu:
ko radījis nekvalitatīvi izgatavots produkts vai sniegts pakalpojums;
kas radies Eiropas Savienības teritorijā, kā arī Norvēģijas un Šveices 

teritorijās, ja produkts tika izplatīts Latvijā kā patēriņa prece;
kas radies Jūsu pašu spēkiem sagatavoto aprēķinu, projektu, skiču vai 

instrukciju dēļ, ja tas ir neatņemama Jūsu piegādātā produkta, 
pakalpojuma ražošanas vai realizācijas procesa daļa;

• Civiltiesisko atbildību par citiem apdrošināšanas veida noteikumos 
paredzētajiem riskiem, kuri paplašina uzņēmumu civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas noteikumus.

• Jūsu (kā darba devēja) civiltiesisko atbildību darbā nodarīto kaitējumu 
Jūsu darbinieka veselībai, dzīvībai vai īpašumam.

Atbildības limits  – katram apdrošināšanas seguma nosacījumam 
atsevišķi un visiem apdrošināšanas seguma nosacījumiem kopā − tiek 
noteikts ar pušu vienošanos un norādīts apdrošināšanas līgumā vienam 
apdrošināšanas gadījumam un apdrošināšanas periodam kopā.

Kad izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, atbildības limits samazinās par 
izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības summu.

Ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi, apdrošināšanas 
aizsardzība netiek piemērota atbildībai par kaitējumu:

• Vispārējās civiltiesiskās atbildības gadījumā:

• Saskaņā ar vispārējās civiltiesiskās atbildības noteikumiem:
Ñkas radies ar avārijas stāvoklī esošu būvju, telpu, teritorijas 

ekspluatēšanu, 
Ñkas saistīta ar papildu apdrošināšanas seguma nosacījumiem, ja tie 

nav norādīti apdrošināšanas polisē.

• Saskaņā ar produkta civiltiesiskās atbildības noteikumiem:
Ñkas radies atkārtotas produkta piegādes vai pakalpojuma izpildes dēļ;
Ñkas radies piegādāta neatbilstošas kvalitātes produkta 

atpakaļatdošanas, atsaukšanas no tirgus dēļ;
Ñkas radies tāpēc, ka produkts nav radījis solīto efektu vai nav veicis 

solītās funkcijas.

• Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumā:
Ñkas darbiniekam radies arodslimības dēļ;
Ñkas darbiniekam radies patvaļīgi veicot darbu ne Jūsu uzņēmuma 

labā.

Visos gadījumos:
• kas nodarīts saskaņā ar to pašu apdrošināšanas līgumu apdrošinātām 

vai ar Jums saistītām personām;
• kas radies ceļu satiksmes negadījuma dēļ;
• kas rodas Jums kā personas datu pārzinim vai apstrādātājam;
• �nansiālo zaudējumu dēļ, kas neizriet no mantai vai veselībai nodarītā 

kaitējuma;
• kas saistīts ar personas neslavas celšanu vai citu godu un cieņu 

aizskarošu materiālu, vai tādu materiālu, kas ir pretrunā ar personas 
tiesībām uz privāto dzīvi, kā arī kon�dencialitātes principu dēļ;

• kas saistīts ar vērtību, skaidrās naudas, mākslas darbu vai antikvāru 
priekšmetu, kā arī māksliniecisku, vēsturisku, kultūras vai citādu 
objektu ar īpašu vērtību, to detaļu vai elementu sabojāšanu, 
iznīcināšanu vai pazaudēšanu;

• kas radies, neatbilstoši pildot līgumu vai to nepildot (līgumiskā 
atbildība) tādā apjomā, kurā ar līgumu noteiktā atbildība par 
kaitējumu ir plašāka par to, ko nosaka likums;

• kas saistīts ar Jums vai Jūsu klientiem piemērojamajiem sodiem, 
līgumsodiem, kavējuma naudām un citām sankcijām;

• kas nodarīts dokumentiem, programmatūrai, datiem;
• kas saistīts ar darbību, kuras veikšanai nebija atļaujas, dokumentu, 

tiesību, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem
• kas saistīts ar citiem izņēmumiem, kas nav apdrošināšanas gadījumi 

un ir paredzēti apdrošināšanas veida noteikumos vai apdrošināšanas 
līgumā.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?



Kur es esmu apdrošināts?

 Līgumā norādītā teritorija, valsts vai adrese.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

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?

Kad un kā man jāveic samaksa?

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

• 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?

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

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

novērstu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.
• Informēt par izmaņām 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, nofotografēt 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.

Apdrošinātājam ir tiesības samazināt atlīdzināmo zaudējumu summu 
/zaudējumus neatlīdzināt, ja:

! Jūs vai trešās personas esat snieguši apdrošinātājam maldinošu 
informāciju, norādījuši patiesībai neatbilstošus faktus, iemeslus vai 
kaitējuma apmēru, vai arī citādi mēģinājuši maldināt.

! Nepildāt savus pienākumus saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

Apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas līgumā 
norādīto atbildības limitu.

Katrā apdrošināšanas gadījumā atlīdzināmo zaudējumu summa tiek 
samazināta par apdrošināšanas līgumā norādīto pašriska apmēru.

Normatīvie akti var noteikt arī citus gadījumus, kas atbrīvo no 
apdrošināšanas atlīdzības maksāšanas vai atlīdzība tiek samazināta

Kādas ir manas saistības?


