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Sabiedrība: Compensa VIG ADB Latvijas filiāle Produkts: Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
 
 
Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pilna informācija par 
produktu un nosacījumiem ir atrodama vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē un Compensa 
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr. CTA 2.2.15. 
 
 
Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
 
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargā Apdrošināto no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem, 
saistītiem ar trešajām personām radīto zaudējumu atlīdzināšanu.  
 
 

Kas tiek apdrošināts? 
  

Trešajām personām nodarītie zaudējumi, kas ir 

saistīti ar: 
 

 trešo personu mantai nodarītiem zaudējumiem; 
 

 trešo personu dzīvībai un veselībai nodarītu 

kaitējumu; 
 

 finansiāliem zaudējumiem, kas tieši izriet no trešās 

personas dzīvībai un veselībai nodarītā kaitējuma vai 

mantai nodarītiem zaudējumiem; 
 

 trešo personu tiesas izdevumiem, ja tiesa trešās 

personas prasību ir apmierinājusi un spriedums ir 

stājies likumīgā spēkā; 

 

 pēkšņu un neparedzēto kaitējumu videi; 

 

 Apdrošinātā juridiskiem, glābšanas un 

ekspertīzes izdevumiem. 

 
 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 
Kas netiek apdrošināts? 
 
 
 

 Zaudējumi, kas radušies tīšas nolaidības, 
rupjas neuzmanības dēļ; 
 

 Zaudējumi, kam ir tīri finansiālu zaudējumu 
forma, soda naudas, dažādi līguma sodi, 
kavējuma naudas; 
 

 Zaudējumi, ko Apdrošinātais ir nodarījis alkohola, 

narkotiku vai citu apreibinošu toksisku vai psihotropu 

vielu iedarbībā; 
 

 Zaudējumi, kas nodarīti pašam Apdrošinātajam; 

 

Zaudējumus, ja bezpilota gaisa kuģis tiek 

izmantots paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa 

lidojumiem, apmācību veikšanai, operatīvo darbu 

veikšanai; 

 

  Zaudējumus, ja bezpilota gaisa kuģis tiek 

izmantots profesionālās spēlēs, profesionālās 

sacensībās vai čempionātos, kā arī triku 

izpildīšanā; 

 

 Zaudējumus, ja bezpilota gaisa kuģis tiek 

izmantots paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa 

lidojumiem.



Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 
 

 Netiek atlīdzināti zaudējumi, par kuru rašanos nav atbildīgs Apdrošinātais; 
 

 Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumu, kas radies teritorijā, kura ir ārpus apdrošināšanas līgumā norādītās; 
 

 Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus vairāk kā norādītais atbildības limits.  

 

Kur es esmu apdrošināts? 
 

 Latvijas Republikas teritorijā, ja vien nav citas vienošanās.  
 
 

Kādas ir manas saistības? 
 
— Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniegt Apdrošinātājam visu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju, kas 

nepieciešama riska izvērtēšanai. 
 
— Nekavējoties rakstiski paziņot Apdrošinātājam par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz apdrošināšanas līgumu; 
 
— Nekavējoties, tiklīdz tas ir kļuvis iespējams, rakstiski paziņot Apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos vai par 

jebkuru notikumu, kas varētu būt iespējams cēlonis vai pamats pretenzijas vai prasības izvirzīšanai nākotnē; 
 
— Iesniegt Apdrošinātājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas gadījuma 

iestāšanos.  

 

Kad un kā man jāveic samaksa? 
 
Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic polisē norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.  
 
 

Kad sākas un beidzas segums? 
 
Apdrošināšanas aizsardzība sākas un beidzas polisē norādītajā datumā un laikā, ja ir veikta prēmijas samaksa noteiktajā 
kārtībā, termiņā un apmērā.  
 
 

Kā es varu atcelt līgumu? 
 
Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu 

Apdrošinātājam un ievērojot apdrošināšanas līgumā/Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību. Apdrošināšanas 

līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā. Noslēdzot 

apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekli, Jums ir tiesības atteikties no apdrošināšanas līguma 14 

(četrpadsmit) dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, rakstiski informējot Apdrošinātāju. 


