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Šajā informatīvajā dokumentā ir informācija par apdrošināšanas produktu – Privātpersonu civiltiesikās atbildības apdrošināšana. Šis 
dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma nosacījumus. Visa informācija par apdrošināšanas noteikumiem un 
nosacījumiem ir sniegta citos dokumentos (piemēram, apdrošināšanas līgums, Privātpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumi). 
 
Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 

Mēs izmaksāsim apdrošināšanasatlīdzību trešajai personai, kuras dzīvībai, veselībai vai īpašumam Tu vai Tavs ģimenes loceklis būs 
nodarījis kaitējumu vai zaudējumus. 
 

 

 

Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas aizsardzība attiecas uz šādiem notikumiem (tikai tad, ja pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir 
izvēlēti konkrēti notikumi un apdrošināšanas opcijas): 

1. Nekustamā īpašuma īpašnieka atbildība: 

ü Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un kustamā īpašuma ekspluatācijas laikā; 
ü Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti, pārvaldot ēkas, kas atrodas uz Jūsu zemes gabala; 
ü Kaitējums vai zaudējumi, kas nosarīti vienkāršu nekustamo īpašumu remonta darbu laikā; 
ü Kaitējums vai zaudējumi, ko nodarījis Jūsu mājkalpotājs, ainavu uzturēšanas personāls vai aukle; 
ü Jūsu mājdzīvnieku nodarītais kaitējums vai zaudējumi; 
ü Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies, braucot vai izmantojot pašgājējas mašīnas; 
ü Īrnieku nodarītiais kaitējums vai zaudējumi. 

2. Privātpersonas civiltiesiskā atbildība par darbībām, kas nav saistītas ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu: 

ü Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti veicot ikdienas darbības; 
ü Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti aktīvās atpūtas laikā; 
ü Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti ar lidojošu bezpilota lidaparātu (dronu); 
ü Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti nomātam transportlīdzeklim. 

 

 

 

Kas netiek apdrošināts? 
û Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti ar tīšu vai noziedzīgu rīcību. 
û Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti reibumā. 
û Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti saistītām personām (piemēram, vecākiem, bērniem). 
û Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti profesionālas vai ekstrēmas sporta aktivitātes laikā. 
û Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti izmantojot jebkuru sauszemes, gaisa vai ūdens transportlīdzekli. 
û Kaitējums vai zaudējumi, kas izriet no līguma izrietošo saistību neizpildes vai nepareizas izpildes. 
û Jebkādas soda naudas vai citas sankcijas, kas paredzētas līgumos vai tiesību aktos. 
û Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies, iznīcinot vai nozaudējot jebkādus personiskos dokumentus, programmatūru, 

datu nesējus vai tajos esošo informāciju, skaidru naudu, rotaslietas, dārgakmeņus, dārgmetālus, mākslas darbus, 
senlietas vai ieročus. 

 
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 

Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā: 

! Par gadījumiem, kas notika Tavas tīšas darbības dēļ; 
! Par gadījumiem, kas notika pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas; 
! Ja apzināti Mums sniedzi nepatiesu informāciju. 

Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē). 

 

 

 

Kur es esmu apdrošināts? 

ü Apdrošināšanas segums ir spēkā Latvijas Republikā, ja apdrošināšanas līgumā nav norādīts citādi. 
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Kādas ir manas saistības?  

– Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā. 
– Samaksāt apdrošināšanas prēmiju polisē norādītajā apmērā un termiņā. 

 

 

 

Kad ir jāveic apdrošināšanas prēmijas apmaksa? 

Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā un apmērā uz norādīto bankas kontu. 

 

 

 

Kad stājas spēkā un beidzas apdrošināšanas segums? 

ü Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu, ka ir samaksāta 
apdrošināšanas prēmija apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā. 

ü Apdrošināšanas segums beidzas pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām. 
ü Apdrošināšanas segums var beigties pirms apdrošināšanas perioda termiņa beigām (piemēram, apdrošināšanas 

līgumu izbeidzot). 

 

 

 

Kā es varu pārtraukt līgumu? 

Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu jebkurā laikā, iepriekš par to paziņojot, izmantojot 
līgumā norādīto kontaktinformāciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


