ERGO Vispārīgie Būvuzņēmēju visu risku
apdrošināšanas noteikumi CAR 05-2018

I nodaļa. Terminu skaidrojumi

1. pants. Terminu skaidrojumi
Apdrošinātājs – ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas
Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 10017013,
juridiskā adrese: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316,
Igaunijā, kuru Latvijas Republikā pārstāv ERGO Insurance SE
Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103599913, juridiskā adrese:
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013.
Apdrošinātāja komercdarbības veids ir apdrošināšanas
pakalpojumu sniegšana.
Apdrošinātāja darbības uzraudzību Latvijā veic Finanšu un
kapitāla tirgus komisija, adrese Kungu iela 1, Rīga, LV-1050.
Apdrošinājuma ņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas
noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.
Apdrošinātais – apdrošināšanas polisē norādītā juridiskā vai
fiziskā persona, kurai ir apdrošināmā interese un kurai
paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam.
Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi
saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas
atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
Līdzapdrošinātās personas – Apdrošinājuma ņēmēja vai
Apdrošinātā apakšuzņēmumi, kas ir licencēti attiecīgo
būvniecības darbu veikšanai.
Pašrisks – naudas izteiksmē vai procentos izteikts zaudējuma
apmērs, kuru katrā apdrošināšanas gadījumā uzņemas
Apdrošinājuma ņēmējs. Procentos izteikts pašrisks tiek rēķināts
no zaudējuma summas.
Zādzība ar ielaušanos – tīša prettiesiska svešas mantas
paņemšana, bojāšana vai iznīcināšana, personai nelikumīgi
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iekļūstot apdrošināšanas vietā. Šāda nelikumīga iekļūšana
notikusi, personai ielaužoties kādā ēkas telpā, izmantojot
viltotas atslēgas vai citu instrumentu palīdzību. Tāpat par
nelikumīgu iekļūšanu tiek uzskatīta personas nelikumīga
iekļūšana noslēgtā ēkā pa logiem, durvīm, lūkām utt.
Trešā persona civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā
– jebkura fiziskā vai juridiskā persona, izņemot Apdrošinājuma
ņēmēju, Apdrošināto vai personu, kas veic būvdarbus
Apdrošinātā labā, Apdrošinātāju un pārējos būvniecības
dalībniekus (fiziskās vai juridiskās personas, kuras ar īpašumu,
finanšu līdzekļiem, darbu vai pakalpojumu piedalās būvniecības
procesā).

II nodaļa. Apdrošināšanas aizsardzība materiālu
zaudējumu gadījumā

2. pants. Apdrošināšanas objekts, apdrošināšanas
aizsardzības apjoms, apdrošināšanas objekta vērtība.
2.1. 			 Saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem tiek
apdrošināti:
2.1.1. 			 būvniecības darbi: būvdarbu pilna vērtība pēc
būvniecības pabeigšanas saskaņā ar Apdrošinājuma
ņēmēja iesniegto tāmi (tai skaitā materiāli, darbinieku
algas, transporta izdevumi, muitas nodevas un
nodokļi), kā arī pasūtītāja piegādātais materiāls vai
priekšmetu vērtība;
2.1.2. 			 būvlaukuma aprīkojums un iekārtas – tirgus vērtībā,
kas nozīmē izmaksas par apdrošināto objektu nomaiņu
ar tāda paša veida un jaudas objektiem;
2.1.3. 			 būvniecības tehnika – tirgus vērtībā, kas nozīmē
izmaksas par apdrošināto objektu nomaiņu ar
līdzvērtīgiem tāda paša veida un jaudas objektiem.
2.2. 			 Apdrošinātājs sedz izdevumus būvgružu novākšanai
pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ar
nosacījumu, ka šādam nolūkam polisē ir paredzēts
atsevišķs seguma limits.
3. pants. Apdrošinājuma summa.
3.1. 			 Apdrošinājuma summu uzrāda Apdrošinājuma ņēmējs,
uzrādot būvniecības līgumu, būvdarbu tāmi, un/vai
aizpilda pieteikuma anketu.
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4. pants. Seguma paplašināšana.
4.1. 			 Šī apdrošināšanas polise sedz arī papildu izdevumus
par virsstundu darbu, nakts darbu, darbu valsts svētku
dienās, kā arī neparedzētu steidzamu kravu
pārvadājumiem u. c. saskaņā ar pārapdrošināšanas
sabiedrības “Munich Re” “Contractor’s All Risks”
atrunām, Apdrošinātājam un Apdrošinājuma ņēmējam
iepriekš par to atsevišķi rakstiski vienojoties.
5. pants. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam.
5.1. 			 Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā
				 7 darba dienas pēc negadījuma, rakstiski informēt
Apdrošinātāju, aizpildot zaudējuma pieteikumu,
norādot zaudējumu vai bojājumu veidu un apmērus, kā
arī rašanās cēloņus.
5.2. 			 Veikt visus saprātīgos pasākumus, lai samazinātu
zaudējuma vai defekta apmērus.
5.3. 			 Pēc apdrošinātā riska iestāšanās nav pieļaujama
apdrošinātā īpašuma pārvietošana, atjaunošana,
bojājumu novēršana bez Apdrošinātāja rakstiskas
atļaujas. Ir atļauts veikt tikai neatliekamos pasākumus,
kas novērš tālākus zaudējumus.
5.4. 			 Apdrošinājuma ņēmēja pienākums pēc rakstiska
pieprasījuma saņemšanas ir iesniegt Apdrošinātājam
visu pieprasīto nepieciešamo informāciju un
dokumentālos pierādījumus.
5.5. 			 Īpašuma bojājuma fakts nekavējoties jāreģistrē
atbildīgās valsts, pašvaldību vai citās institūcijās.
Gadījumā, ja zaudējumi vai bojājumi apdrošinātajam
īpašumam radušies zādzības vai ielaušanās rezultātā,

negadījums ir jāreģistrē Valsts policijā.
5.6. 			 Ja Apdrošinājuma ņēmējs ir informējis Apdrošinātāju
šajā līgumā noteiktajā kārtībā par apdrošināšanas
gadījumu, Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs veikt sīku
bojājumu remontu vai daļu nomaiņu; visos pārējos
gadījumos jānodrošina iespēja Apdrošinātāja
pārstāvim pārbaudīt zaudējumus vai bojājumus pirms
remontdarbu vai daļu nomaiņas veikšanas. Ja
Apdrošinātāja pārstāvis neveic pārbaudi 3 darba dienu
laikā pēc zaudējuma pieteikuma oriģināla
saņemšanas, Apdrošinātajam ir tiesības sākt
remontdarbus vai daļu nomaiņu.

III nodaļa. Apdrošināšanas atlīdzība

6. pants. Zaudējumu atlīdzināšanas apmērs.
6.1. 			 Apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt
Apdrošinātajam vai Apdrošinājuma ņēmējam
apdrošināšanas gadījuma rezultātā faktiski nodarītos
zaudējumus.
6.2. 			 Zaudējumu vai bojājumu gadījumā zaudējuma
atlīdzības apmēra noteikšanas pamatojums ir:
6.2.1. 			 bojājumu gadījumā, ja tiek veikts remonts –
remontdarbu izmaksas, kas nepieciešamas, lai objekts
tiktu atjaunots iepriekšējā stāvoklī, t. i., kādā tas bija
tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās;
6.2.2. 			 objekta pilnīgas bojāejas rezultātā – objekta vērtība,
kāda tam bija tieši pirms apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās, atskaitot objekta derīgo atlieku vērtību.
Atlieku vērtība tiek noteikta, pusēm vienojoties.
6.3. 			 Apdrošinātājs sedz pierādītās un saskaņotās remonta
izmaksas, nepārsniedzot objekta vērtību katram
objektam atsevišķi, un līgumā noteikto apdrošinājuma
summu katrā apdrošināšanas gadījumā.
6.4. 			 Par remonta izmaksām uzskatāma summa, kas
nepieciešama apdrošināšanas gadījumā radušos
bojājumu novēršanai. Remonta izmaksas ir jāpierāda,
iesniedzot remonta izdevumu rēķinus. Pirms remonta
darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Apdrošinātāju bojātā
īpašuma remonta tāme.
6.5. 			 Jebkāda veida vienošanās starp Apdrošinājuma
ņēmēju vai Apdrošināto un trešajām personām par
bojātā objekta remontu Apdrošinātājam nav saistošas,
ja Apdrošinātājs nav devis savu rakstisku piekrišanu.
6.6. 			 Gadījumā, ja ir konstatējama apdrošinātā objekta
bojāeja, Apdrošinātājam ir tiesības pēc savas izvēles
noteikt apdrošināšanas atlīdzības veidu:
6.6.1. 			 atlīdzināt apdrošināšanas objekta atkārtotas iegādes
vērtību saskaņā ar iegādes dokumentiem vai
apdrošinājuma summu, atskaitot apdrošināšanas
polisē norādīto pašrisku;
6.6.2. 			 aizstāt apdrošināšanas objektu ar līdzvērtīgu tāda paša
veida un veiktspējas objektu.
6.7. 			 Apdrošināšanas izdevumu un zaudējumu summas
atlīdzības kopsumma nevar pārsniegt apdrošināšanas
līgumā noteikto apdrošinājuma summu.
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3.2. 			 Apdrošinātais apņemas palielināt vai samazināt
apdrošinājuma summu, ja būtiski mainās algas vai
cenas, ar nosacījumu, ka šāds palielinājums vai
samazinājums stājas spēkā tikai pēc tam, kad
Apdrošinātājs to ir reģistrējis apdrošināšanas līgumā.
3.3. 			 Virsapdrošināšana. Ja objekta apdrošinājuma summa
ir lielāka par apdrošināšanas objekta jaunvērtību,
aprēķinot zaudējumu atlīdzību, tiek ņemts vērā, ka
apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst pārsniegt faktiskos
zaudējumus un apdrošināšanas objekta jaunvērtību.
3.4. 			 Zemapdrošināšana. Ja objekta apdrošinājuma summa
ir zemāka par apdrošināšanas objekta jaunvērtību,
aprēķinot zaudējumu atlīdzību, tā tiek noteikta
proporcionāli apdrošinājuma summai pret apdrošinātā
objekta jaunvērtību. Ja apdrošinājuma summa ir
zemāka par apdrošināšanas objekta vērtību, kāda tā
bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās
(zemapdrošināšana), atmaksāta tiek tikai noteiktās
zaudējumu atlīdzības summas daļa, kas attiecas pret
visu summu tāpat kā apdrošinājuma summa pret
apdrošināšanas objekta vērtību. Faktu, ka notikusi
apdrošināšana par nepilnu summu
(zemapdrošināšana), nosaka katrai apvienotai grupai
(pozīcijai) atsevišķi.

6.8. 			 Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību
pieņem tikai pēc visu zaudējumus apliecinošo
dokumentu, tai skaitā policijas sniegto dokumentu, kas
apliecina zādzības iestāšanos, apliecinājuma par
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas veidu un
dokumentu, kas pierāda remontdarbu vai daļu
nomaiņas veikšanu, saņemšanas.
6.9. 			 Aprēķinot apdrošināšanas atlīdzības apmēru, tiek
ņemti vērā no valsts budžeta atgūstamie nodokļi.
6.10. 			 No aprēķinātās apdrošināšanas atlīdzības
Apdrošinātājs ir tiesīgs ieturēt nesamaksāto
apdrošināšanas prēmiju par visu apdrošināšanas
līguma periodu.

IV nodaļa. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

8. pants. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,
apdrošināšanas atlīdzības apmērs.
8.1. 			 Apdrošināšanas aizsardzība attiecas uz
apdrošināšanas gadījumiem, kuri notikuši,
Apdrošinātajam veicot būvdarbus apdrošināšanas
līguma darbības laikā, un par kuriem rakstiski paziņots
Apdrošinātājam līguma darbības laikā.
8.2. 			 Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību
trešajai personai, nepārsniedzot apdrošināšanas
līgumā noteikto limitu, gadījumos, kad iestājas
Apdrošinātā likumīgā atbildība par zaudējumiem, kas
izriet no:
8.2.1. 			 trešajām personām nodarītiem miesas bojājumiem,
citiem veselībai vai dzīvībai nodarītiem kaitējumiem (ar
letālām sekām vai bez tām);
8.2.2. 			 trešajām personām piederošam īpašumam nodarītiem
zaudējumiem;
8.2.3. 			 zaudējumiem, kas radušies, veicot apdrošināto darbu
ietvaros apdrošināto objektu celtniecību vai
uzstādīšanu/montāžu, saskaņā ar šo noteikumu
				
II nodaļu.
8.3. 			 Saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu
Apdrošinātājs atlīdzina Apdrošinātajam:
8.3.1.			 visus tiesāšanās izdevumus un izmaksas, ko
Apdrošinātais ir atlīdzinājis prasītājam (prasības
pieteicējam);
8.3.2. 			 visus rēķinus un izdevumus, kas apmaksāti, saņemot
rakstisku Apdrošinātāja piekrišanu, ar nosacījumu, ka
Apdrošinātāja atbildība pēc šīs sadaļas nepārsniedz
polisē noteiktos atbildības limitus.
8.4. 			 Apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst pārsniegt
apdrošināšanas līgumā noteikto atbildības limitu.
9. pants. Īpašie nosacījumi attiecībā uz civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu.
9.1. 			 Apdrošinātais vai cita persona tā vārdā nedrīkst
				 atzīt/izteikt piedāvājumu, maksāt/atlīdzināt jebkurus
zaudējumus bez rakstiskas Apdrošinātāja piekrišanas.
9.2. 			 Apdrošinātājam ir tiesības pārņemt un Apdrošinātā
vārdā atbildēt uz jebkuru prasību vai noslēgt izlīgumu,
savā un Apdrošinātā vārdā izvirzīt prasības par
atlīdzības izmaksāšanu vai zaudējumu kompensāciju.
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7. pants. Īpašie izņēmumi.
Apdrošinātājs neizmaksā apdrošināšanas atlīdzību par:
7.1. 			 jebkura veida vai rakstura netiešiem zaudējumiem,
ietverot soda naudas, zaudējumus aizkavēšanās
rezultātā, nekvalitatīvas darbu izpildes dēļ, līguma
laušanu;
7.2. 			 zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies
projektēšanas kļūdu dēļ;
7.3. 			 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;
7.4. 			 nolietošanos, koroziju, oksidēšanos, objekta stāvokļa
pasliktināšanos nelietošanas dēļ un normālu laika
apstākļu ietekmes rezultātā;
7.5. 			 zaudējumiem vai bojājumiem 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, ja minētās salūšanas vai sabojāšanās
rezultātā rodas citi ārēji bojājumi, apdrošinātājs atbild
par šādiem bojājumiem;
7.6. 			 zaudējumiem vai bojājumiem reģistrētiem sauszemes
transporta līdzekļiem, kā arī ūdens un gaisa transporta
līdzekļiem;
7.7. 			 zaudējumiem vai bojājumiem lietvedības
dokumentiem, rasējumiem, aprēķiniem, rēķiniem,
naudai, markām, juridiskiem dokumentiem,
parādzīmēm, piezīmēm, vērtspapīriem, čekiem;
7.8. 			 zaudējumiem vai bojājumiem, kas atklāti tikai
inventarizācijas laikā.
7.9. 			 zaudējumiem, kas nodarīti ārpus darba laika, zādzības
ar ielaušanos rezultātā, ja apdrošinātais objekts nav
ticis apsargāts vai nav nodrošināta apsardzes
signalizācija, kas pieslēgta licencētas apsardzes firmas
pultij.

7.10. 			 Saskaņā ar noslēgto līgumu Apdrošinātāja atbildība
par jebkuru objektu, kuram nodarīti bojājumi,
izbeidzas, ja minētais objekts netiek pienācīgi un bez
kavēšanās izlabots un tiek tālāk ekspluatēts.
7.11. 			 Noslēgtā apdrošināšanas līguma ietvaros netiek
atlīdzināti izdevumi, kas radušies Apdrošinājuma
ņēmējam vai Apdrošinātajam, veicot apdrošinātā
īpašuma izvilkšanu (piemēram, pēc nogrimšanas
ūdenī) vai atrakšanu (piemēram, pēc zemes
nogruvuma).

Apdrošinātājam ir rīcības brīvība šādas tiesvedības vai
izlīguma procesa laikā, un Apdrošinātais pēc
Apdrošinātāja pieprasījuma nodrošina visu vajadzīgo
informāciju un palīdzību.
9.3. 			 Apdrošinātājs ir tiesīgs izmaksāt Apdrošinātajam par
jebkuru gadījumu noteikto atbildības limitu (atskaitot
jau izmaksātās atlīdzības summas par to pašu
zaudējumu) vai jebkuru mazāku summu, par kādu var
nokārtot prasību vai prasības, kuru cēlonis ir
apdrošināšanas gadījums. Pēc apdrošināšanas
atlīdzības izmaksas veikšanas Apdrošinātājs vairs
nenes atbildību par šo negadījumu – saskaņā ar šo
noteikumu sadaļu.

11.3. 			

11.4. 			

				
				

11.5. 			

11.6. 			

11.7. 			

V nodaļa. Vispārīgie noteikumi

11. pants. Apdrošināšanas saistības.
11.1. 			 Šī apdrošināšanas līguma noslēgšana apliecina, ka
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs noslēgtā
apdrošināšanas līguma ietvaros – Puses, paužot savu
gribu, panākuši vienošanos, saskaņā ar kuru

11.8. 			
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10. pants. Īpašie izņēmumi civiltiesiskās apdrošināšanas
zaudējumu gadījumā.
Apdrošinātājs neatlīdzina:
10.1. 			 izdevumus, kuri radušies, veicot celtniecību, pārbūvi,
aizvietošanu vai remontu, kas tiek segts vai kas jāsedz
saskaņā ar šo apdrošināšanas noteikumu II nodaļu;
10.2. 			 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 darbību rezultātā (izņemot, ja tas ticis norunāts
polisei pievienotajā pielikumā).
10.3. 			 Apdrošinātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas
radušies no:
10.3.1. būvuzņēmēja, pasūtītāja vai jebkuras citas
organizācijas, kas tieši saistīta ar projekta darbiem, kuri
kopumā vai daļēji ir jāapdrošina saskaņā ar šīs polises
III nodaļu, darbinieku (strādnieku) vai viņu ģimenes
locekļu miesas bojājumiem vai slimībām;
10.3.2. būvuzņēmējam, pasūtītājam vai jebkurai citai
organizācijai, kas tieši saistīta ar projekta darbiem, kuri
kopumā vai daļēji ir jāapdrošina saskaņā ar šīs polises
III nodaļu, vai kādam no iepriekš minēto organizāciju
darbinieku (strādnieku) īpašumiem, kas tiem pieder vai
atrodas to pārziņā, uzraudzībā vai kontrolē, nodarītiem
bojājumiem;
10.3.3. bojājumiem vai zaudējumiem jebkura negadījuma,
kuru izraisījis reģistrēts sauszemes transporta līdzeklis,
ūdens vai gaisa transporta līdzeklis, dēļ;
10.3.4. Apdrošinātā jebkāda veida līgumsaistībām vai
apņemšanās maksāt jebkuru summu kā atlīdzību vai
citādi, izņemot gadījumu, ja šāda atbildība iestātos, arī
nepastāvot minētajām līgumsaistībām.

11.2. 			

Apdrošinājuma ņēmējs uzņēmies saistības maksāt
apdrošināšanas prēmiju līgumā noteiktā veidā,
termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas šeit tālāk
atrunātās saistības, savukārt Apdrošinātājs uzņēmies
saistības, iestājoties apdrošināšanas gadījumam,
izmaksāt līgumā norādītajai personai apdrošināšanas
atlīdzību atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
Saistības, kas atbilstoši šiem noteikumiem
attiecināmas uz Apdrošinājuma ņēmēju, attiecināmas
arī uz Apdrošināto, tiesīgo lietotāju, kā arī pārējām
personām, kurām ir tiesības prasīt apdrošināšanas
atlīdzību, pamatojoties uz noslēgto apdrošināšanas
līgumu.
Ja Apdrošinātājs atbilstoši līguma noteikumiem ir
atbrīvots no saistības izmaksāt Apdrošinātajam
apdrošināšanas atlīdzību, tad šādas Apdrošinātāja
tiesības attiecināmas arī pret pārējām personām, kuras
var izvirzīt prasības, pamatojoties uz noslēgto
apdrošināšanas līgumu.
Ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu līgumslēdzējas
puses ir vienojušās, ka no Apdrošināšanas līguma
izrietošo attiecību regulēšanai tās piemēros šos
noteikumus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas
regulē apdrošināšanu, Latvijas Republikas Civillikumu –
iepriekš minētajā kārtībā.
Gadījumā, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā tiek
grozīti Latvijas Republikas normatīvie akti, uz kuriem
pamatojoties Apdrošinātājs veic grozījumus šajos
noteikumos, šie noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos
neskar jaunie grozījumi. Ja kāds no šo noteikumu
punktiem saistībā ar Latvijas Republikas normatīvo
aktu grozījumiem zaudē spēku, tad Apdrošinātājs to
pielāgo un interpretē atbilstoši spēkā esošo Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.
Ar šī līguma noslēgšanu puses ir vienojušās, ka
Apdrošinātā vai Apdrošinājuma ņēmēja jebkuri
prasījumi, kas var izrietēt no noslēgtā apdrošināšanas
līguma, nevar būt cesijas priekšmets un tikt nodoti
trešajām personām.
Visi strīdi apdrošināšanas saistību sakarā tiek risināti
sarunu ceļā. Apdrošinātajam ir tiesības vērsties ar
sūdzību Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā, ja
šāda strīda izskatīšanu paredz tā reglaments. Ja
vienošanās netiek panākta vai puses neapmierina
ombuda lēmums, strīdus izskata Latvijas Republikas
tiesā.
Visiem iesniegumiem un paskaidrojumiem jābūt
iesniegtiem rakstiski Apdrošinātāja norādītajā formā,
un tie jāadresē Apdrošinātājam uz apdrošināšanas
polisē minēto adresi. Iesniegumi un paskaidrojumi, kas
nav iesniegti rakstiski, Apdrošinātājam nav saistoši.
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs vienojas, ka šī
apdrošināšanas līguma darbības ietvaros pušu
attiecībās par derīgiem tiek uzskatīti rēķini, uz kuriem

atbildīgo personu paraksti ir aizstāti ar elektronisko
apliecinājumu svītru koda veidā.

13. pants. Līguma darbības termiņš. Līguma izbeigšana un
apdrošināšanas prēmijas atlikuma izmaksāšana.
13.1. 			 Apdrošinātājs noslēgto līgumu var izbeigt Latvijas
Republikas normatīvajos aktus, kas regulē
apdrošināšanu, noteiktajos gadījumos un kārtībā, tajā
skaitā:
13.2. 			 ja Apdrošinājuma ņēmējs nav samaksājis
apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu atbilstoši
apdrošināšanas līguma noteikumiem;
13.3. 			 ja apdrošinātais risks iestājas Apdrošinātā,
Apdrošinājuma ņēmēja, labuma guvēja ļauna nolūka
dēļ; šajā gadījumā apdrošināšanas līgums uzskatāms
par izbeigtu no minēto faktu konstatācijas brīža.
13.4. 			 Apdrošināšanas līgums ir izbeigts pēc 15 dienām no
dienas, kad attiecīgā līgumslēdzēja puse nosūtījusi
rakstveida paziņojumu par apdrošināšanas līguma
izbeigšanu vai kad abas līgumslēdzējas puses ir
vienojušās par citādu līguma pārtraukšanas kārtību,
noslēdzot atbilstošu rakstisku vienošanos.
13.5. 			 Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts un tā darbības
laikā nav veiktas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas,
Apdrošinātājs atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam

14. pants. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi
apdrošināšanas līguma darbības laikā.
14.1. 			 Apdrošinājuma ņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic
atbilstoši piesardzības pasākumi un jāievēro
Apdrošinātāju ieteikumi, lai novērstu zaudējumus,
bojājumus vai atbildību, kā arī jāievēro Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības un
ražotāja rekomendācijas.
14.2. 			 Apdrošinātāja pārstāvjiem jebkurā laikā ir tiesības
pārbaudīt un izpētīt apdrošināto risku. Apdrošinājuma
ņēmēja pienākums ir iesniegt Apdrošinātājam visus
nepieciešamos datus un informāciju apdrošinātā riska
novērtēšanai.
14.3. 			 Apdrošinājuma ņēmējs nekavējoties rakstiski informē
Apdrošinātāju par jebkādām būtiskām riska izmaiņām
un par saviem līdzekļiem veic papildu piesardzības
pasākumus, ņemot vērā konkrētos apstākļus.
Nepieciešamības gadījumā apdrošināšanas seguma
apmērs un/vai apdrošināšanas prēmijas lielums, kā arī
atsevišķi apdrošināšanas līguma punkti var tikt mainīti.
14.4. 			 Apdrošinājuma ņēmējs neveic, kā arī neļauj veikt
būtiskas izmaiņas, kuru rezultātā varētu palielināties
apdrošinātais risks, izņemot gadījumos, kad
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12. pants. Apdrošināšanas līguma noslēgšana un tā spēkā
esamība.
12.1. 			 Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz
Apdrošinājuma ņēmēja rakstisku pieteikumu.
12.2. 			 Apdrošināšanas līgums stājas spēkā ne ātrāk par
apdrošināšanas prēmijas maksājuma saņemšanas
brīdi. Gadījumā, ja puses rakstiski vienojas, ka
apdrošināšanas prēmija (vai tās pirmā daļa) tiek
samaksāta pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās,
tad apdrošināšanas prēmijas (vai tās pirmās daļas)
samaksas gadījumā polisē norādītajā termiņā
apdrošināšanas līgums ir spēkā ar polisē norādīto
spēkā stāšanās brīdi. Ja apdrošināšanas prēmijas (vai
tās pirmās daļas) samaksa nav veikta līdz polisē
norādītajam termiņam, ir uzskatāms, ka
apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā.
12.3. 			 Pušu parakstu neesamība neietekmē apdrošināšanas
līguma spēkā esību. Apdrošinājuma ņēmējs ar
apdrošināšanas prēmijas samaksu apstiprina, ka ar
apdrošināšanas noteikumiem ir iepazinies un piekrīt
apdrošināšanas līguma slēgšanai.
12.4. 			 Apdrošināšanas aizsardzības periods:
12.4.1. Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja saistības
sākas ar paredzēto darbu uzsākšanu, bet ne ātrāk kā
apdrošināšanas polisē norādītajā datumā;
12.4.2. apdrošināšanas aizsardzība par objektu vai tā daļu
beidzas ar objekta vai tā daļas nodošanu ekspluatācijā
vai pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanu, vai
apdrošināšanas līgumā norādītajā datumā – atkarībā
no tā, kas notiek vispirms.

neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras
apmēru nosaka, atskaitot no iemaksātās
apdrošināšanas prēmijas daļu par apdrošināšanas
līguma darbības periodu un ar apdrošināšanas līguma
noslēgšanu saistītos Apdrošinātāja izdevumus, bet ne
vairāk par 15% no apdrošināšanas prēmijas.
13.6. 			 Jebkura līgumslēdzēja puse var izbeigt apdrošināšanas
līgumu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, kad
ir izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība vai pirms
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, ja Apdrošinātājs ir
noteicis ar apdrošināšanas gadījumu saistīto
zaudējumu apmēru. Apdrošināšanas līgums ir izbeigts
pēc 15 dienām no dienas, kad attiecīgā līgumslēdzēja
puse nosūtījusi rakstveida paziņojumu par
apdrošināšanas līguma izbeigšanu. Ja apdrošināšanas
atlīdzība ir mazāka nekā starpība starp iemaksāto
apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas prēmijas
daļu par apdrošināšanas līguma darbības izbeigušos
periodu, Apdrošinātājs atmaksā Apdrošinājuma
ņēmējam apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras apmēru
nosaka, no samaksātās apdrošināšanas prēmijas
atskaitot apdrošināšanas atlīdzību, apdrošināšanas
prēmijas daļu par apdrošināšanas līguma darbības
izbeigušos periodu un pierādāmos ar apdrošināšanas
līguma noslēgšanu saistītos Apdrošinātāja izdevumus,
kuri nedrīkst pārsniegt 15% no apdrošināšanas
prēmijas. Pārējos gadījumos, kad līguma darbības laikā
ir bijušas apdrošināšanas atlīdzības prasības un
Apdrošinātājs atbilstoši šiem noteikumiem ir veicis
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, apdrošināšanas
prēmija par visu polisē paredzēto apdrošināšanas
līguma darbības laiku pienākas Apdrošinātājam.

Apdrošinājuma ņēmējs ir saņēmis Apdrošinātāja
rakstisku atļauju.
14.5. 			 Apdrošinātajam vai Apdrošinājuma ņēmējam,
mainoties juridiskajai vai faktiskajai adresei, šis fakts
rakstiski jāpaziņo Apdrošinātājam.
14.6. 			 Visiem iesniegumiem un paskaidrojumiem jābūt
iesniegtiem rakstiski Apdrošinātāja norādītajā formā,
un tie jāadresē Apdrošinātājam uz apdrošināšanas
polisē minēto adresi. Iesniegumi un paskaidrojumi, kas
nav iesniegti rakstiski, Apdrošinātājam nav saistoši.
14.7. 			 Ja laikā, kad tiek izvirzīta kāda prasība saskaņā ar šo
polisi, ir noslēgts kāds cits apdrošināšanas līgums, kas
sedz tos pašus zaudējumus, tad Apdrošinātājs izmaksā
ne vairāk kā tikai sev piekrītošo daļu no prasības
summas par zaudējumu atlīdzināšanu.

16. pants. Privātuma politika.
16.1. 			 Apdrošinātājam ir tiesības nodot Apdrošinājuma
ņēmēja personas datus (tajā skaitā, bet ne tikai
personas kodu vai identifikācijas numuru) un
informāciju par Apdrošinājuma ņēmēja saistībām, kas
izriet no apdrošināšanas līguma, pret Apdrošinātāju
jebkuram kredītinformācijas birojam (tajā skaitā, bet ne
tikai AS “Kredītinformācijas birojs”) saskaņā ar
Kredītinformācijas biroja likuma normu prasībām.
16.2. 			 Apdrošinājuma ņēmējs pilnvaro Apdrošinātāju
pieprasīt, saņemt, izvērtēt un saglabāt
kredītinformāciju par Apdrošinājuma ņēmēju no
jebkura kredītinformācijas biroja datu bāzēm (tajā
skaitā, bet ne tikai AS “Kredītinformācijas birojs”), lai
izvērtētu Apdrošinājuma ņēmēja kredītspēju un
nodrošinātu Apdrošinātāja kredītriska pārvaldību.
16.3. 			 Apdrošinājuma ņēmējs pilnvaro Apdrošinātāju sniegt
Apdrošinātajam pēc tā pieprasījuma informāciju
attiecībā uz apdrošināšanas līguma spēkā esamību,
tajā skaitā informējot Apdrošināto par apdrošināšanas
prēmijas apmaksas faktu un izsniedzot tam
apdrošināšanas polisi.
16.4. 			 Apdrošinājuma ņēmējs pilnvaro Apdrošinātāju sniegt
trešajai personai pēc tās pieprasījuma informāciju
attiecībā uz apdrošināšanas līguma spēkā esamību,
tajā skaitā informējot trešo personu par
apdrošināšanas prēmijas apmaksas faktu.
16.5. 			 Apdrošinātājs publicē Privātuma politiku personas datu
apstrādei savā tīmekļa vietnē www.ergo.lv, kā arī

VI nodaļa. Šādi izņēmumi

17.1. 			 Ar šī apdrošināšanas līguma noslēgšanu puses ir
vienojušās, ka šādi zaudējumu rašanās gadījumi netiek
atzīti par apdrošināšanas gadījumiem, ja riska
iestāšanos un/vai zaudējumu šādi Apdrošinātā,
Apdrošinājuma ņēmēja darbību vai bezdarbību pirms
riska iestāšanās vai pēc tā raksturo šādi faktiskie
apstākļi:
17.1.1. riska iestāšanās saistīta ar tiešu vai netiešu
kodolenerģijas iedarbību, zemestrīci, sacelšanos,
streiku, valsts iekšējiem nemieriem, valsts varas
institūciju rīkojumiem, terorismu, karadarbību. Ar
jēdzienu terora akts šajos noteikumos saprot politisku,
reliģisku, ideoloģisku vai etnisku mērķu sarīkotu vai
piedraudētu vardarbības pielietošanu, ko veic viena
persona vai personu grupa, kas rīkojas savā vai kādas
organizācijas(-u), vai valdības(-u) uzdevumā, vai ar
tām sadarbojoties – ar nolūku ietekmēt valdību un/vai
iebiedēt sabiedrību vai sabiedrības daļu;
17.1.2. ja Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu
nolūku vai vainas pakāpi, kas zaudējumu
atlīdzināšanas un citu civiltiesisko seku ziņā ir
pielīdzināma ļaunam nolūkam, ir veicis darbības vai
pieļāvis bezdarbību, kas palielina apdrošinātā riska
iestāšanās iespējamību, vai nav nekavējoties rakstiski
informējis Apdrošinātāju par apdrošinātā riska
palielināšanos;
17.1.3. riska iestāšanos vai zaudējumu rašanos izraisījis
Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu nolūku vai vainas
pakāpi, kas zaudējumu atlīdzināšanas seku ziņā ir
pielīdzināma ļaunam nolūkam vai saistīta ar
apdrošināšanas krāpšanu. Ja Apdrošinājuma ņēmējs
apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, Apdrošinātājs
ir tiesīgs atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un
izbeigt apdrošināšanas līguma darbību, neatmaksājot
saņemto apdrošināšanas prēmiju;
17.1.4. ja Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis kādu no
				 14. pantā noteiktajiem pienākumiem;
17.1.5. Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā (vai tiem
pielīdzināto personu) apakšuzņēmuma darbiniekiem
pārkāpjot Latvijas Republikas normatīvos aktus, un
zaudējums radies tiešā cēloņsakarībā ar šiem
pārkāpumiem;
17.1.6. nodiluma, nolietojuma un citu tamlīdzīgu procesu
rezultātā;
17.1.7. zaudējumi radušies sakarā ar pilnīgu vai daļēju darbu
pārtraukšanu;
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15. pants. Lēmums par apdrošināšanas atlīdzību vai tās
atteikumu.
15.1. 			 Lēmums par apdrošināšanas atlīdzību vai tās
atteikumu tiek pieņemts 10 darba dienu laikā pēc pilna
zaudējumu apjoma noteikšanas un visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas. Ja Apdrošinātājam objektīvu
iemeslu dēļ nav iespējams ievērot šo termiņu, to var
pagarināt, nosūtot motivētu rakstveida paziņojumu
Apdrošinātajam vai Apdrošinājuma ņēmējam.

nodrošina tās pieejamību savās pārdošanas vietās vai
pēc pieprasījuma nosūta to Apdrošinājuma ņēmējam.
Apdrošinājuma ņēmēja pienākums pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir iepazīties ar
Apdrošinātāja Privātuma politiku personas datu
apstrādei, kā arī informēt par to tās personas, kuru
datus Apdrošinājuma ņēmējs nodod Apdrošinātājam.

17.1.8. ja Apdrošinājuma ņēmējs 7 dienu laikā pēc
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās par to nav
rakstiski paziņojis Apdrošinātājam;
17.1.9. Apdrošinātājs neatbild par apdrošināšanas gadījumu,
kas iestājas vai kuru tiešais vai netiešais iemesls
iestājas pirms apdrošināšanas līgumā paredzēto darbu
uzsākšanas vai pirms apdrošināšanas polisē norādītā
līguma spēkā stāšanās datuma;
17.1.10. Apdrošinātājs neatbild par radītiem zaudējumiem,
kurus Apdrošinājuma ņēmējs vai līdzapdrošinātās
personas izraisa, veicot darbību bez Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām nepieciešamajām
licencēm, atļaujām, sertifikātiem un tamlīdzīgi vai arī
nesaskaņojot darbību atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.

Apdrošinātā (Apdrošinājuma ņēmēja) darbības vai
bezdarbības rezultātā nav iespējama zaudējumu
piedziņa par labu Apdrošinātājam, Apdrošinātājs var
prasīt no Apdrošinātā izmaksātās apdrošināšanas
atlīdzības atmaksāšanu tādā apmērā, par kādu nav
iespējama zaudējumu piedziņa, vai arī samazināt
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.
18.2. 			 Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs par
Apdrošinātāja līdzekļiem veic, piekrīt un ļauj veikt
jebkādas darbības un pasākumus, kas ir nepieciešami,
lai nodrošinātu tiesības uz zaudējuma atlīdzību no
vainīgās personas.
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18. pants. Zaudējumu piedziņa.
18.1. 			 Apdrošinātājs izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības
apmērā pārņem Apdrošinātā prasījuma tiesības pret
personu, kas ir atbildīga par zaudējumiem. Ja

ERGO Vispārīgie Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas
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