
PROFESIONĀLĀ CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA  
APDROŠINĀŠANAS PIETEIKUMS BŪVSPECIĀLISTIEM/INŽENIERIEM 
Vairākiem objektiem gada laikā 
 
 

INFORMĀCIJA INDIKATĪVA APDROŠINĀŠANAS PIEDĀVĀJUMA SAŅEMŠANAI 
 

Nosaukums/Vārds, uzvārds:  Reģ. Nr./P.k.  
  

Prakses tiesības:    Arhitektūras jomā  Būvniecības jomā  Elektroenerģētikas jomā 
  

Apdrošinātā profesionālā 
darbība, sadalījumā pēc 
darbu apjoma %      

% Projektēšana % Autoruzraudzība % Būvdarbu vadīšana  Atbildīgais būvdarbu 
vadītājs % Būvekspertīze % Būvuzraudzība % Inženierizpēte 

% Cits  
            

Būvju grupas, kurās tiks veikti darbi (tikai būvspeciālistiem):   
 

Ienākumi no apdrošinātās profesionālā darbības * 
 

 Būvdarbu izmaksas* 

(jānorādā tikai būvdarbu vadītājiem) 
 

*Jāiesniedz dati par tekošā gada 12 mēnešiem, iekļaujot arī apakšuzņēmēju veiktos darbus/sniegtos pakalpojumus. 

 

OPTIMĀLĀ INFORMĀCIJA APDROŠINAŠĀNAS PIEDĀVĀJUMA SAŅEMŠANAI 
 

Apdrošināšanas periods            no: 
 

līdz:  
 

Atbildības limits            kopējais (visam apdrošināšanas periodam):          vienam apdrošināšanas gadījumam:  
 

Pašrisks:   
 

Apdrošinātās personas (ja tiek apdrošinātās vairāk kā 5 personas, lūdzu, sniegt informāciju atsevišķā lapā): 
 

 Vārds, uzvārds  Personas kods Sertifikātā noradītā profesionālā sfēra/joma  Prakses ilgums 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

Ienākumi no apdrošinātās profesionālā darbības:  iepriekšējā gadā:  nākošajā gadā:    
 

Sadaliet apdrošināto profesionālo darbību, kas plānota apdrošināšanas periodā, pēc specializācijas objektos:  
 

Tirdzniecības centri: % Šosejas, ielas un ceļi: % Lidlauki, lidostas, dzelzceļa un sliežu objekti: % 

Mācību, medicīnas, 
municipālas ēkas: 

% 
Tilti, estakādes, tuneļi  

un pazemes objekti: 
% Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves: % 

Atpūtas, sporta un 
rekreācijas centri 

% 
Maģistrālie cauruļvadi,  

sakaru un elektropārvades līnijas: 
% 

Ķīmiskās un smagas rūpniecības uzņēmumu būves, 
elektrostacijas, DUS: 

% 

Citi: % Vietējās nozīmes cauruļvadi/ kabeļi: % Citas rūpnīcas un lielie industriālie objekti: % 
 

Cik % no sniegto pakalpojumu skaita sastāda objekti, kurus pilnīgi/daļēji nojauc: % 
 

Informācija par 3 lielākajiem projektiem pēdējo gadu laikā, kuros piedalījās apdrošinātie, norādot projekta/objekta nosaukumu, atrašanās 
vietu un sniegtos pakalpojumus: 

1.  

2.  

3.  
 

Informācija par lielākajiem projektiem/līgumiem, kas ir plānoti nākamajos 12 mēnešos, ieskaitot jau uzsāktos: 
 

 Projekta/objekta nosaukums, atrašanās vieta un sniegtie pakalpojumi  Sniegto pakal-
pojumu summa 

Objekta 
kopvērtība 

1.    

2.    

3.    
 

Vai iepriekšējo 3 gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošinātajiem tika izvirzīta kāda prasība/pretenzija par zaudējumiem, 

kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību?    Jā          Nē       Ja jā, lūdzu, sniedziet informāciju par prasībām sadaļā „Papildus informācija 

un apdrošināšanas prasības”, norādot gadu, kad pieteikta prasība, pieteikto un izmaksāto summu, kā arī prasības iemeslu. 
 

Papildus informācija un apdrošināšanas prasības:  

 

 
 

Juridiskā/faktiskā adrese:   

Kontaktinformācija:  

Paziņoju, ka apdrošināšanas pieteikumā izteiktie apgalvojumi un sniegtā informācija ir patiesi. Būtiski fakti, kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai, nav noklusēti 
vai sagrozīti. Ja, pamatojoties uz šajā apdrošināšanas pieteikumā norādīto informāciju, tiks noslēgts apdrošināšanas līgums, šis apdrošināšanas pieteikums automātiski kļūs 

par apdrošināšanas līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
 

 

Apdrošinājuma ņēmējs:   Datums:  
(Vārds, uzvārds un paraksts) 

1 3 objekti ir jaunbuves2


