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Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija
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Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas piedāvājums
Apdrošinājuma ņēmējs:

Latvijas Mērnieku biedrība

Atlīdzības saņēmējs:

Trešās personas

Apdrošināšanas periods:

1 gads

Apdrošinātā teritorija:

Latvija

Terminu „Zemapdrošināšana,
virsapdrošināšana, pašrisks”
skaidrojums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=48896 36. un 43. pants. Pašrisks ir apdrošināšanas polisē norādīta zaudējumu daļa, kas izteikta fiksētā naudas summā vai procentos un kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam,
sedz apdrošinātais vai apdrošinājuma ņēmējs

Apdrošinātā informācija

Saskaņā ar mājas lapas datiem: http://lmb.lv/. Piedāvājums gatavots saskaņā ar MK noteikumiem 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes
kadastrālajā uzmērīšanā”

Apdrošināšanas būtība

Pēc likuma apdrošinātam jābūt gan mērniekam,kurš veic darbu, gan uzņēmumam, ar kuru klients slēdz līgumu par darbu veikšanu. Līdz ar to, ja mērnieks strādā uzņēmumā, tad jāapdrošina 2 personas- gan
mērnieks,gan uzņēmums, tādejādi sanāk dubulta prēmija. Tas attiecas gan uz A, gan B apdrošināšanas iespēju.

Iespēja A
CTA veids

Teritoriālais
segums

Gada limits,
EUR

Limits gadījumam,
EUR

Latvija

14 229

14 229

Pašrisks EUR

ERGO

100

Profesionālā mērnieku CTA prēmija, EUR

15

Iespēja B
CTA veids

Teritoriālais
segums

Gada limits,
EUR

Limits gadījumam,
EUR

Latvija

45 000

45 000

Pašrisks EUR
Profesionālā mērnieku CTA
prēmija, EUR
Būtiski












ERGO

ERGO

100

300

40

30

uzlaboti ERGO apdrošināšanas nosacījumi Iespējais B:
Apdrošināšanas periods 1 gads
Pagarinātais paziņošanas periods 3 gadi
Dokumentu nozaudēšana, sabojāšana pilna limita ietvaros, bez pašriska
Kaitējums videi
Pēc informācijas (personas datu, finanšu informācijas un zaudējumu statistikas) saņemšanas: Apdrošinātājs apliecina, ka saņēmis visu nepieciešamo informāciju riska izvērtēšanai
Izrietoši finansiāli zaudējumi pilna limita ietvaros
Rupja neuzmanība nav izņēmums
Darbība paaugstināta riska objektos iekļauta (lidosta, osta, dzelzceļš)
Juridiski pakalpojumu (advokāta, tiesas, ekspertīzes izdevumi) pilna limita ietvaros, bez pašriska.
Retroaktīvais periods – 1 gads
Netiks piemērots izmaksājamās atlīdzības samazinājums vieglas neuzmanības dēļ.

Jautājumu gadījumā droši zvaniet vai rakstiet,
Ar cieņu,
Sabīne Umalase
Piedāvājums ir sagatavots Jums personīgi un nav izpaužams trešajām personām bez brokera rakstiskas piekrišanas!
Starpnieka atlīdzības veids – apdrošināšanas prēmijā iekļauta starpnieka komisija.
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