PROFESIONĀLĀ CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA
APDROŠINĀŠANAS PIETEIKUMS IT SPECIĀLISTIEM

Apdrošinājuma ņēmēja
nosaukums/Vārds, uzvārds:

Reģ. Nr./P.k.

Apdrošināšanas periods no:

līdz:

Atbildības limits kopējais:

vienam apdrošināšanas gadījumam:

Vēlamais pašrisks:
Apdrošinātās personas (ja tiek apdrošinātās vairāk kā 7 personas, lūdzu, sniegt informāciju uz atsevišķas lapas):
Vārds, uzvārds

Personas kods

Izglītība

Specialitāte

Licences Nr.

Stāžs

Apdrošinātā profesionālā darbība:
Aparatūra

Progammatūras izstrāde/ uzturēšana/ apkalpošana/ pārdošana

Pašu saražotās aparatūras pārdošana

%

Standartizētas programmatūras pārdošana

%

Citu zīmolu aparatūras pārdošana

%

Standartizētas programmatūras konfigurēšana pēc klienta vajadzībām

%

Aparatūras uzstādīšana

%

Personalizētas programmatūras izstrāde

%

Aparatūras uzturēšana, apkalpošana, remonts

%

Programmatūras uzturēšana/apkalpošana

%

Darbs ar datiem

Citi IT pakalpojumi

Datu glabāšana, rezerves kopēšana

%

Drošības sistēmu uzstādīšana un apkalpošana, dažādu drošības risinājumu izstrāde

%

Datu bāžu izstrāde un datu apstrāde, ievade

%

IT infrastruktūras/sistēmas optimizācija, izveide, ieviešana

%

Mājas lapu izstrāde un programmēšana

%

IT sistēmu audita pakalpojumi, risku analīze

%

Mājas lapu uzturēšana, satura nodrošināšana

%

IT sistēmas apkalpošana

%

Hostings

%

IT projektu vadīšana

%

Domēnu reģistrācija

%

Serveru izvietošana un noma

%

Datortīklu projektēšana un izveide

%

IT līgumdarbinieku piegāde (outsoursing)

%

Lietotāju atbalsts un apmācība

%

Datorspēļu izstrādes

%

IT testēšana

%

Cits
_________________________________

%

Lūdzam atzīmēt, ja profesionālā darbība ir saistīta ar šādiem objektiem/ nozarēm:
finanšu institūcijas

ugunsdrošības vai drošības sistēmas

valsts iestādes

inženierijas programmatūra

medicīnas iestādes

ražošanas līniju kontroles sistēmas

medicīnas sistēmas

finanšu vai investīciju prognozēšanas, plānošanas programmatūra

gaisa, ūdens, sauszemes transporta industrijas

rūpnīcas un citi lielie industriālie objekti

lauksaimniecība

inženierijas programmatūra (piem. programmatūra tiltu, ēkas
strukturālo elementu, maģistrālo ūdensvadu u.c. projektēšanai)

Ja ir atzīmēti viens vai vairāki varianti, lūdzu, precizējiet, kādus produktus jūs piegādājat vai pakalpojumus sniedzat
(piemērām, grāmatvedības programmas izstrāde medicīnas iestādei)

Ienākumi no apdrošinātās profesionālās darbības (dati par tekošā gada 12 mēnešiem):

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, Vien. reģ. Nr. 40003049409
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Jā

Nē

Sniedzot interneta pakalpojumus apdrošinātais atbildīgs par domēna vārdu atjaunošanu
Ir ieviestas sistēmas, kas kontrolē un nodrošina, lai domēnu atjaunošana notiktu laicīgi
Apdrošinātais projektē/izstrādā mājas lapas vai nodrošina tīmekļa mitināšanu (web hosting)
mājas lapām, kas nodrošina vai veic finanšu transakcijas
Tiek nodrošināts hostinga serviss mājas lapām, kurās to lietotāji var rakstīt komentārus/paziņojumus/ziņas
un tie ir publiski pieejami
Kritisko sistēmu rezerves kopēšanas un atjaunošanas procedūras ir dokumentētas
Līgumos ar klientiem ir izslēgta atbildība par peļņas vai pārdošanas apjoma zudumu, vai samazinājumu
Tiek veikta datu/ierakstu uzskaite par visiem līgumiem, izmaiņām līgumos, vēstulēm, tikšanās ar klientiem, telefonzvaniem
Vienošanas vai līgumi ar klientiem ir rakstiski noformēti, tajos ir atrunāti veicamie darbi
un atbildības apjoms, ko uzņemas apdrošinātais
Dienasgrāmatu sistēmas, reģistri vai citas procedūras tiek izmantotas, lai nodrošinātu darbu izpildes termiņu ievērošanu
Rakstiskās procedūras vai kontrollapas (checklists) tiek izmantotas veicot apdrošināto profesionālo darbību
Drošības pārbaude tiek veikta pieņemot darbā jaunus darbiniekus vai noslēdzot līgumus ar līgumdarbiniekiem

Par papildus prēmiju apdrošināšanā var iekļaut šādus seguma paplašinājumus, lūdzam atzīmēt vēlamos:
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai
bojāejas, tajā skaitā atrautā peļņa
Apakšuzņēmēji bez regresa tiesībām no AAS BALTA puses
Apakšuzņēmēji ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu

Nekustamā īpašuma nomnieka/īpašnieka atbildība
Atbildība par nomāto nekustamo īpašumu
Atbildība par uzticēto kustamo īpašumu
Atrautā peļņa

Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu

No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma
izrietošie finansiālie zaudējumi

Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu

Apdrošinātā darbinieka arodslimības

Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu

Darba devēja atbildība

Apdrošinātā izdevumi par reputācijas atjaunošanu

Atbildības limita automātiskā atjaunošana pēc atlīdzības izmaksas

Atbildība par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods 60 mēneši

Informācija par lielākajiem projektiem, kas ir pabeigti pēdējos 3 gados:
Projekta/objekta nosaukums, sniegtie pakalpojumi

Ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem

Informācija par lielākajiem projektiem, kas tiek plānoti nākamajos 12 mēnešos, ieskaitot jau uzsāktos:
Projekta/objekta nosaukums, sniegtie pakalpojumi

Ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem

Jā* Nē

Vai apdrošinātajam ir klienti, kuri reģistrēti vai veic darbību ārpus Latvijas
Vai apdrošinātajam ir klienti, kuri ienes vairāk par 50% no apdrošinātā gada ienākumiem
Vai apdrošinātā darba devējam ir saistītie uzņēmumi, pārstāvniecības ārpus Latvijas vai starptautiskā
kompānija, kuru pārstāv apdrošinātā darba devējs
Vai apdrošinātais ir kādas ar pakalpojumu saistītas asociācijas biedrs
Vai apdrošinātais sniedz pakalpojumus saistītām personām
Vai apdrošinātais sniedz pakalpojumus ne tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā
Vai iepriekšējo 3 gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošinātajiem tika izvirzīta kāda prasība/
pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību
*Ja atbilde ir “Jā” , paskaidrojumu rakstīt laukā “Papildus informācija un apdrošināšanas prasības”

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:
(Vārds, uzvārds un paraksts)
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