
(Apstiprināts Compensa Vienna Insurance Group UADB 2015. gada
28. decembra valdē)

1. TERMINU SKAIDROJUMI
1.1. APDROŠINĀTĀJS – Compensa Vienna Insurance Group UADB 
Latvijas filiāle, reģ. nr. 40103942087, adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, 
LV-1004.
1.2. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS – juridiska vai fiziska persona, kas 
noslēgusi apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā. 
Apdrošinājuma ņēmējam tiek pielīdzinātas personas, kuras ir pilnvarotas 
veikt apdrošināto objektu uzraudzību vai apsaimniekošanu, vai kurām 
apdrošinātais objekts ir nodots lietošanā vai nomā. Šo personu darbība vai 
bezdarbība seku ziņā tiek pielīdzināta paša Apdrošinājuma ņēmēja rīcībai.
1.3. APDROŠINĀTAIS – apdrošināšanas līgumā norādītā persona, 
kuras atbildība ir apdrošināta.
1.4. DARBINIEKS – fiziska persona, kura nodarbināta un/vai rīkojas 
Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā vārdā saskaņā ar darba, 
uzņēmuma vai jebkādu citu līgumu.
1.5. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS – šis apdrošināšanas līgums, kā 
noslēgšanas apliecinājums ir apdrošināšanas polise, un tas ietver 
apdrošināšanas noteikumus, apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas 
pieteikumu, kā arī visus šī apdrošināšanas līguma grozījumus, par kuriem 
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs rakstiski ir vienojušies.
1.6. DISTANCES APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS – apdrošināšanas 
līgums, ko Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs noslēdz, 
pamatojoties uz Apdrošinātāja rakstveida piedāvājumu un rēķinu vai ar 
kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, 
telefona, interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu 
informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību. Distances 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas apliecinājums ir apdrošināšanas 
prēmijas samaksa, ko veicis Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai 
kāda cita persona Apdrošinājuma ņēmēja vārdā, norādot Apdrošinājuma 
ņēmēja līguma vai polises numuru.
1.7. APDROŠINĀŠANAS POLISE VAI POLISE – rakstveida 
dokuments vai elektroniskā izdruka, kas apliecina apdrošināšanas līguma 
noslēgšanu. Viena apdrošināšanas polise var apliecināt vairāku 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanu. Viena apdrošināšanas līguma darbības 
izbeigšana vai tā atzīšana par spēkā neesošu neietekmē citu 
apdrošināšanas līgumu, kā noslēgšanas apliecinājums ir attiecīgās 
apdrošināšanas polises, spēkā esamību.
1.8. APDROŠINĀMĀ INTERESE – interese neciest zaudējumus, 
iestājoties apdrošinātajam riskam.
1.9. APDROŠINĀŠANAS PERIODS – laika periods, uz kuru noslēgts 
apdrošināšanas līgums.
1.10. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA – apdrošināšanas līgumā 
noteiktais maksājums par apdrošināšanu.
1.11. ATBILDĪBAS LIMITS – apdrošināšanas polisē norādītā 
maksimālā naudas summa, kuras robežās Apdrošinātājs atbild par 
zaudējumu atlīdzināšanu.
1.12. APAKŠLIMITS – apdrošināšanas polisē norādītā maksimālā 
naudas summa, kas paredzēta atsevišķu zaudējumu veidu atlīdzināšanai, 
Apakšlimits iekļauts Atbildības limitā par vienu gadījumu un polises 
kopējā Atbildības limitā.
1.13. APDROŠINĀŠANAS VIETA – apdrošināšanas polisē norādītā 

apdrošinātā vieta vai teritorija, kurā ir spēkā apdrošināšanas līgums un 
kura ir noradīta apdrošināšanas polisē. Apdrošināšana nav spēkā ārpus 
apdrošināšanas polisē noradītās vietas vai teritorijas.
1.14. APDROŠINĀTĀ KOMERCDARBĪBA – apdrošināšanas polisē 
norādītā apdrošinātā komercdarbība.
1.15. PAŠRISKS – apdrošināšanas polisē norādītā, naudas izteiksmē vai 
procentos izteiktā zaudējumu daļa, ko atskaita no atlīdzināmajiem 
zaudējumiem, aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību par katru 
apdrošināšanas gadījumu. Neatkarīgi no cietušo objektu skaita un veida, 
attiecībā uz vienu apdrošināšanas gadījumu tiek piemērots tikai viens 
augstākais pašrisks. 
1.16. APDROŠINĀŠANAS GADĪJU MS – Apdrošinātā civiltiesiskā 
atbildība par zaudējumiem, kas radīti trešajai personai līguma darbības 
laikā, Apdrošinātajam veicot apdrošināto komercdarbību, par kuriem ir 
paziņots Apdrošinātājam un kuri ir atlīdzināmi saskaņā ar apdrošināšanas 
līguma noteikumiem.
1.17. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA – par apdrošināšanas 
gadījumu izmaksājamā summa vai nodrošināmo pakalpojumu izmaksas.
1.18. ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI – atbilstoši šiem noteikumiem 
aprēķinātie zaudējumi, kas ir notikušā apdrošināšanas gadījuma tiešs 
rezultāts, pirms pašriska atskaitīšanas.
1.19. MANTAI NODARĪTIE ZAUDĒJUMI – trešās personas 
īpašumā vai tiesīgā lietošanā esošām ķermeniskām kustamām un 
nekustamām lietām nodarīts bojājums vai pilnīga to bojāeja.
1.20. DZĪVĪBAI UN VESELĪBAI NODARĪTS KAITĒJUMS –
zaudējumi, kas saistīti ar cietušo trešo personu ārstēšanu, pārejošu darba 
nespēju, paliekošu darba nespēju vai nāvi.
1.21. GLĀBŠANAS IZDEVUMI – izdevumi, kas radušies, lai 
ierobežotu jau iestājušos apdrošināšanas gadījumu vai tā sekas, vai lai 
novērstu iespējamos turpmākos zaudējumus.
1.22. TIESĀŠANĀS IZDEVUMI – ar Apdrošinātāju saskaņotie tiesas un ar 
lietas vešanu saistītie izdevumi, kas radušies sakarā ar trešo personu pret 
Apdrošināto celtās prasības tiesas izmeklēšanu un prasības noregulēšanu.
1.23. TREŠĀ PERSONA – persona, kura nav ne Apdrošinājuma ņēmējs, ne 
Apdrošinātais, ne Līdzapdrošinātais, ne to darbinieki, kā arī nav Apdrošinātā 
darbinieku ģimenes locekļi vai pirmās un otrās pakāpes radinieki.
1.24. LĪDZAPDROŠINĀTAIS – apdrošināšanas polisē papildus 
Apdrošinātajam norādīta fiziska persona, kuras civiltiesiskā atbildība saskaņā ar 
apdrošināšanas līguma noteikumiem ir līdzapdrošināta. Uz Līdzapdrošināto 
attiecas visi šo noteikumu nosacījumi, tapāt kā uz Apdrošināto.
1.25. PRODUKTS – Prece vai Pakalpojums:
1.25.1. PRECE – kustama ķermeniska lieta, kuru Apdrošinātais 
izgatavo, pārdod, piegādā, uzstāda, labo, laiž apgrozībā un tamlīdzīgi; 
1.25.2. PAKALPOJUMS – Apdrošinātā komercdarbības ietvaros veikts 
darbs, saskaņā ar kuru tiek izgatavota jauna lieta, uzlabota vai pārveidota 
esoša lieta vai tās īpašības, vai ir gūts nematerializēts darba rezultāts. 
1.26. PROFESIONĀLĀ DARBĪBA – profesionālo pakalpojumu 
sniegšana, kam nepieciešama speciāla profesionālā kvalifikācija, licence 
vai sertifikāts, piemēram, arhitektu, būvinženieru, zvērinātu tiesu 
izpildītāju, zvērinātu revidentu un tamlīdzīga profesionālā darbība.
1.27. PAGARINĀTAIS ZAUDĒJUMU PIETEIKŠANAS PERIODS 
– laika periods pēc apdrošināšanas līguma darbības termiņa beigām, kura 
laikā trešā persona var iesniegt pretenziju Apdrošinātajam un 
Apdrošinātais var paziņot Apdrošinātājam par zaudējumu, kas radies
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noslēgtā apdrošināšanas līguma darbības laikā. Ja apdrošināšanas līguma
nav noteikts citādi, pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods ir 3 (trīs)
gadi.
1.28. RETROAKTĪVAIS PERIODS – apdrošināšanas polisē norādītais
datums, pēc kura trešajām personām saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma
noteikumiem tiek segti zaudējumi, kurus izraisījis apdrošinātais risks, kas
iestājies pēc retroaktīvā datuma un pirms šī apdrošināšanas līguma spēka
stāšanās, ja neviena no šī apdrošināšanas līguma pusēm par tā iestāšanos
nav zinājusi šī apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī.
Secīgi, bez pārtraukuma noslēgtu apdrošināšanas līgumu retroaktīvais
periods ir visu iepriekšējo apdrošināšanas līgumu apdrošināšanas periods.

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS
2.1. Apdrošināta ir Apdrošinātā vispārējā civiltiesiska atbildība, ņemot
vērā apdrošināšanas līgumā noteiktos ierobežojumus un izņēmumus,
Apdrošinātajam veicot apdrošināto komercdarbību vai arī likumīgi
pārvaldot, apsaimniekojot vai lietojot nekustamo īpašumu, kas ir
Apdrošinātā likumīgā īpašumā, valdījumā, lietojumā vai turējumā (tajā
skaitā nomā) un tiek izmantots Apdrošinātā komercdarbībai.

3. APDROŠINĀTAIS RISKS
3.1. Apdrošinātā darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā nodarīti
zaudējumi trešajām personām (Latvijas Republikas Civillikuma 1635.
panta izpratnē).

4. APDROŠINĀTĀJA ATBILDĪBA
4.1. Apdrošinātājs apņemas atlīdzināt trešajām personām apdrošināšanas
līgumā noteiktos Apdrošinātā nodarītos tiešos zaudējumus. Apdrošinātājs
neatlīdzina par zaudējumus, kas noteikti apdrošināšanas noteikumu
5.nodaļā.
4.2. Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu trešajām personām tiek atlīdzināti
tikai tādi zaudējumi, kas ir saistīti ar:
4.2.1. trešo personu mantai nodarītiem zaudējumiem;
4.2.2. trešo personu dzīvībai un veselībai nodarītu kaitējumu;
4.2.3. Apdrošinātāja rakstveida saskaņotajiem un pierādāmajiem
pamatotiem trešo personu tiesas izdevumiem, ja tiesa trešās personas
prasību ir apmierinājusi un spriedums ir stājies likumīgā spēkā;
4.2.4. finansiāliem zaudējumiem, kas tieši izriet no trešās personas dzīvībai
un veselībai nodarītā kaitējuma vai mantai nodarītiem zaudējumiem.
4.3. Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu Apdrošinātājs atlīdzina
Apdrošinātajam ar Apdrošinātāju rakstveidā saskaņotos un pierādāmos
pamatotos izdevumus, kas radušies sakarā ar pretenziju, ar zaudējumiem
cēloniski saistīta notikuma izmeklēšanu, juridisko palīdzību, neatliekamo
zaudējumu novēršanas un samazināšanas pasākumiem (glābšanas
izdevumi). Šajā punktā minētie izdevumi tiek atlīdzināti arī tādā gadījumā,
ja tiesa prasību pret Apdrošināto atzīst par nepamatotu un spriedums par
to ir stājies likumīgā spēkā.

5. IZŅĒMUMI
5.1. Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās, tad apdrošināšanas
aizsardzība nav spēkā sekojošiem zaudējumiem:
5.1.1. kas tieši vai netieši cēlušies vai kas izriet no kara, invāzijas, ārvalstu
ienaidnieka darbības (ar vai bez kara pieteikšanas), dumpja, revolūcijas,
sacelšanās, pilsoņu kara, masu nemieru, vandālisma, militāras vai
uzurpētas varas, vai konfiskācijas, nacionalizācijas, atsavināšanas vai
sagraušanas, vai īpašuma bojājuma, bojāejas vai zuduma ko radījis valsts,
sabiedriskas vai pašvaldību organizāciju vai institūciju rīkojums;
5.1.2. kas tieši vai netieši cēlušies terorisma (Latvijas Krimināllikuma

izpratnē) dēļ. Netiek atlīdzināti ari jebkādi zaudējumi vai izdevumi, kas
tieši vai netieši cēlušies sakarā ar jebkādiem terorisma rezultātā nodarīto
vai potenciāli nodarāmo zaudējumu novēršanas pasākumiem;
5.1.3. prasībām par saistību izpildi vai to pienācīgu izpildi, prasībām par
aizvietojošo darbību izpildi un prasībām par izmaksu atgriešanu, kas ir
veiktas sakarā ar saistību izpildi;
5.1.4. par kuriem Apdrošinātais ir atbildīgs, pamatojoties uz likumisko
tiesību un pienākumu pārņemšanu no cita subjekta (personas);
5.1.5. kas tieši vai netieši cēlušies Apdrošinātā, Apdrošinājuma ņēmēja
vai paša cietušā ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ un/vai
Apdrošinātajam rupji pārkāpjot valsts vai pašvaldības institūciju izdotos
tiesību aktus, standartus, tehniskās ekspluatācijas, ugunsdrošības,
būvniecības noteikumus u.tml.;
5.1.6. par zaudējumiem, kas nodarīti Apdrošinātā darbiniekiem;
5.1.7. kuriem bija jābūt saskaņā ar tiesību aktiem vai tie bija apdrošināti
Apdrošinājuma ņēmēja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
ietvaros;
5.1.8. kas radušies sakarā ar profesionālās darbības veikšanu bez atļaujas,
ja saskaņā ar tiesību aktiem šāda atļauja ir nepieciešama;
5.1.9. kas nodarīti veselības pakalpojumu sniegšanas rezultātā, tajā skaitā
medicīnas procedūru veikšanu, medicīnisko konsultāciju sniegšanu,
izņemot pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu;
5.1.10. priekšmetu pārvadāšanu vai piegādi;
5.1.11. kas tieši vai netieši izriet no jonizējošo, lāzera staru iedarbības,
enerģētiskā starojuma, radioaktīvās saindēšanās, kā arī izriet no tiešas vai
netiešas magnētiskā un elektromagnētiskā lauka iedarbības;
5.1.12. kas nodarīti ar visa veida ļaunprātīgu programmatūru vai cita
veida programmām, kas traucē jebkādas programmas, datora, tīkla un
telefona darbību, neatkarīgi no to rašanās iemesla, tajā skaitā, kas ir
saistītas ar internetu vai interneta izmantošanu;
5.1.13. kas ir datuma nolasīšanas neiespējamības sekas vai nepareizas
nolasīšanas sekas, kas izriet no fakta, ka datoros, datoru sistēmās, datoru
programmatūrā, datoru procesoros, elektronisko iekārtu laukos, kas
uzglabā gada skaitli tiek atveidoti ar nepietiekošu zīmju skaitu, kā
rezultātā nav iespējas atrast, atcerēties, pierakstīt vai pārveidot jebkādus
datus, kas ir datuma pārveidošanas sekas. Šis izņēmums  attiecas arī uz
produktiem un pakalpojumiem, kuru mērķis ir potenciālo un aktuālo
apdraudējumu atpazīšana, novēršana vai pārbaudīšana, kas varētu
iestāties sakarā ar šajā punktā aprakstītajām problēmām;
5.1.14. naudas vērtībām, mākslas darbiem, arhīvu vai kolekcionāru
krājumiem;
5.1.15 kas izriet no pārklāšanās ar sēnīti, lēnas trokšņu, temperatūras,
ūdens, gāzu, putekļu, baktēriju un vīrusu iedarbības. Par lēnu iedarbību
tiek uzskatīta tāda uzskaitīto faktoru iedarbību, kas ietekmē apkārtējo
vidi nepārtrauktā veidā, radot zaudējumus, kuriem nevar piedēvēt
pēkšņas un neparedzamas ietekmes īpašības;
5.1.16. ko radījis BSE vīruss, cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV) vai no šī
vīrusa mutācijas ceļā izveidojušies atvasinājumi un/vai varietātes, kas
jebkādā veidā ir saistīti ar iegūto imūndeficīta sindromu (AIDS) vai kādu
citu analoga rakstura sindromu, kā arī par zaudējumiem, kas radušies
ģenētiskā koda bojāšanas rezultātā;
5.1.17. kas radušies dzīvnieku, kas pieder Apdrošinātajam vai atrodas
Apdrošinātā aprūpē, uzraudzībā vai pārdošanā, slimību dēļ, ja
Apdrošinātais zinājis vai pienācīgas aprūpes gadījumā būtu zinājis par
slimību (zaudējumi, kas radušies HIV un BSE vīrusu rezultātā ir izslēgti no
apdrošināšanas aizsardzības saskaņā ar iepriekš minēto 5.1.16. punktu);
5.1.18. kas radušies sakarā ar azbesta vai cita materiāla, kas satur
azbestu, pielietošanas;
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5.1.19. ko nodarījis formaldehīds un dioksīns;
5.1.20. kas izriet no pienākuma veikt: līgumsodu, tiesas soda naudu,
administratīvā vai materiāla rakstura zaudējumu (exemplary & punitive
damages) apmaksu, kā arī citu sodu un finansiālu piespiedu līdzekļu
apmaksu;
5.1.21. sagaidāmās peļņas atrāvums, līgumsodi un jebkura veida soda
naudas vai citas līdzīgas sankcijas, kā arī nesamaksātie nodokļi un citi
maksājumi, kuru samaksas pienākums izriet no likuma, līguma vai cita
veida vienošanās;
5.1.22. kas saistīti ar autortiesību, patenttiesību, preču zīmju, rūpnīcas
apzīmējumu vai nosaukumu pārkāpumiem;
5.1.23. produktam, kas ieviests apgrozībā vai darbā, darinājumā vai
sniegtajā pakalpojumā. Apdrošināšana nesedz arī prasības, saistītas ar
izdevumiem, kas radušies trūkumu un zaudējumu meklēšanas un
novēršanas rezultātā, kas noteikti augstāk, kā arī prasības, kas ir saistītas
ar apgrozījuma kritumu un zaudējumiem, kas izriet no iepriekš
minētajiem trūkumiem un zaudējumiem;
5.1.24. kuru segšana ir jebkura pienākums, pamatojoties uz garantijām
par defektiem;
5.1.25. kas pamatoti ar Apdrošinātā vai trešās personas veiktajiem
izdevumiem sakarā ar bojātā produkta izņemšanu no tirgus;
5.1.26. ko radījis produkts, kas satur cilvēku asinis, plazmu vai cilvēku
izcelsmes asins vielas, ģenētiski modificēts produkts, produkts, kas satur
silikonu, ko izmanto medicīniskiem mērķiem;
5.1.27. ko radījis produkts, kas paredzēts izmantošanai vai uzstādīšanai
gaisa vai kosmiskajos kuģos, kā arī zaudējumi, kas ir saistīti ar gaisa vai
kosmisko kuģu pārvaldīšanu, ražošanu, uzturēšanu un apkopi;
5.1.28. kas nodarīti sakarā ar neapstrādātiem lauksaimniecības, dabīgiem
un medību izcelsmes produktiem;
5.1.29. ko nodarījis produkts, kas neatbilst normām, kuram nav derīgs
apstiprinājums, sertifikāts, tehniskā atļauja vai cita atļauja, kas ir
nepieciešama saskaņā ar valsts, kurā tas ieviests apgrozībā, tiesību
aktiem;
5.1.30. kas tiek regulēti ar direktīvas 2004/35/CE noteikumiem, par
videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu;
5.1.31. kas radušies sakarā ar atkritumu uzglabāšanu;
5.1.32. kas radušies tiešas vai netiešas tabakas izstrādājumu iedarbības
rezultātā;
5.1.33. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par produkta nodarīto
zaudējumu;
5.1.34. kam ir tīri finansiālu zaudējumu forma;
5.1.35. kas iestājušies ārpus Latvijas Republikas teritorijas, kā arī ir
notikumu, kas iestājušies ārpus Latvijas Republikas teritorijas, sekas,
izņemot, ja zaudējums tika nodarīts:
5.1.35.1. no Apdrošinātā darbinieku puses komandējuma laikā, izņemot
zaudējumus, kas radušies ASV un Kanādas teritorijā vai to diplomātisko
pārstāvniecību un vēstniecību, īpašumā;
5.1.35.2. patērētājiem par produktiem vai pakalpojumiem, ko tie
iegādājušies Latvijas Republikas teritorijā, izņemot zaudējumus, kas
radušies ASV, Kanādas teritorijā vai to diplomātisko pārstāvniecību un
vēstniecību īpašumā.
5.1.36. ko nodarījis Apdrošinātā apakšuzņēmējs, piegādātājs vai cita
Apdrošinātā nolīgta persona, izņemot Apdrošinātā darbiniekus (šis
izņēmums nav spēkā attiecībā uz personām, kuras ir norādītas
apdrošināšanas līgumā kā Līdzapdrošinātie);
5.1.37. prasības starp Apdrošinātajiem, kā arī starp Apdrošinātajiem un
viņu apakšuzņēmējiem (cross liability);
5.1.38. eksplozijas rezultātā, kas radusies šaujamieročos un citās

iekārtās, kur izmanto eksplozijas enerģiju, vai sprādziena dēļ, kas radies
darbojoties ar vielām un iekārtām, kuru mērķis ir izmantot eksplozijas
enerģiju;
5.1.39. ko Apdrošinātā darbinieks ir nodarījis alkohola, narkotiku vai citu
apreibinošu toksisku/psihotropo vielu iedarbībā;
5.1.40. ja Apdrošinātais ir vienojies par pretenzijas izšķiršanu šķīrējtiesā
bez iepriekšējas rakstveida saskaņošanas ar Apdrošinātāju;
5.1.41. kas ir saistīti ar zibens spērienu un citām dabas stihijām saskaņā
ar īpašuma apdrošināšanas veidu;
5.1.42. kas cēlušies no nepilnīgas vai nevērīgas pārskata vai ziņojuma
sagatavošanas, aprēķinu veikšanas, rasējumu, darba specifikāciju,
slēdzienu, novērtējumu, atskaišu, programmēšanas darbu, uzraudzības,
pārbaudes vai cita veida profesionālo padomu, konsultāciju vai
pakalpojumu sniegšanas trešajai personai, t.i. tādas darbības vai
bezdarbības rezultātā, kuras rezultātā nodarītie zaudējumi tiek
apdrošināti saskaņā ar profesionālās civiltiesiskas atbildības
apdrošināšanas līgumu, iekļaujot, bet neaprobežojoties ar advokātu,
arhitektu, inženieru, auditoru, ārstu, vērtētāju, revidentu, grāmatvežu un
citu profesionālo darbību;
5.1.43. kas atkārtoti cēlušies vienas un tās pašas kļūdas dēļ, kas jau
iepriekš radījusi zaudējumus trešajām personām, ko jau iepriekš ir
atlīdzinājis Apdrošinātājs, gadījumā, ja Apdrošinātais pēc apdrošināšanas
atlīdzības izmaksas nav veicis nepieciešamās darbības, lai novērstu
atkārtotu zaudējumu rašanos;
5.1.44. kas cēlušies ekspluatējot vai lietojot sauszemes, ūdens vai gaisa
transportlīdzekli, kā arī jebkuru citu ierīci, kas pēc savas konstrukcijas ir
paredzēta personu vai kravu pārvadāšanai (šis izņēmums nav spēkā
attiecībā uz ierīcēm, kas paredzētas pārvadāšanai pa sauszemi bez
motora);
5.1.45. kas cēlušies temperatūras, nokrišņu, mitruma, plūdu, lietus vai
atkušņa ūdeņu iedarbības rezultātā, vai pārplūstot ūdens savākšanas
sistēmām, grāvjiem, jumta notekcaurulēm vai kondensāta uzkrāšanās dēļ,
ja augstāk minētie gadījumi zaudējumus izraisījuši pakāpeniskas
iedarbības rezultātā;
5.1.46. kas cēlušies gruntsūdeņu vai notekūdeņu līmeņa izmaiņu
rezultātā;
5.1.47. kas cēlušies sakara ar šādu objektu likumīgu valdījumu, lietojumu,
turējumu vai pārziņu (tai skaitā ekspluatāciju, izmantošanu, nomu, vai
jebkuru darbību ar šiem objektiem vai šādos objektos, vai šādu objektu
teritoriju):
5.1.47.1. gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki un to perimetrs,
ieskaitot zaudējumus kas cēlušies sakarā ar gaisa transportlīdzekļu
uzpildīšanu ar degvielu, dispečeru atbildību, gaisa transportlīdzekļu
navigāciju un citiem aviācijas riskiem, kā arī pasažieru un kravu aviācijas
pārvadājumiem (tai skaitā blakus pakalpojumu sniegšanas rezultātā);
5.1.47.2. dzelzceļš, tramvaji, trolejbusi, trošu dzelzceļš, funikuleri,
u.tml.;
5.1.47.3. ostas (ieskaitot ostas administrāciju), kuģi, doki, sausie doki,
krastmalas, ostas krāvēji, jūras urbjtorņi, ieskaitot zaudējumus ko
nodarījuši stividori, ostas strādnieki, kuģu navigācija, jebkādi citi jūras
(krasta) riski;
5.1.47.4. dambji un moli, tilti, viadukti, zemūdens konstrukcijas, torņi,
šahtas, tuneļi, akas, raktuves, lauztuves, karjeri;
5.1.47.5. gāzes vai naftas platformas un instalācijas.
5.1.48. kas ir cēlušies sakarā ar šādu lietu, produktu grupu vai vielu
pētniecību, izgatavošanu un/vai ražošanu, izmantošanu, glabāšanu,
uzpildīšanu, izplūšanu, bojājumu, pārstrādi, transportēšanu:
5.1.48.1. munīcija, šaujampulveris, nitroglicerīns, dinamīts, detonatori,
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pirotehnikas vielas vai līdzekļi; patronas, eksplozīvas vielas un citi viegli
uzliesmojoši priekšmeti;
5.1.48.2. dzīvībai, veselībai, lietām vai videi kaitīgas, bīstamas ķīmiskas
vielas vai ķīmiskie produkti;
5.1.48.3. ģenētiskas inženierijas substances;
5.1.48.4. dabas gāzes, butāns, metāns, propāns un citas deggāzes (šis
apakšpunkts nav spēkā attiecībā uz deggāzēm, kas tiek izmantotas
nekustamā īpašumā, kas pieder, kuru nomā vai iznomā Apdrošinātais,
apkurei);
5.1.48.5. gāzes vai gaisa konteineri zem spiediena;
5.1.48.6. solāriji.
5.1.49. kas cēlušies spridzināšanas un/vai ar spridzināšanu radīta
nogruvuma vai iegruvuma rezultātā;
5.1.50. kas cēlušies vibrāciju vai satricinājumu rezultātā, balstošo
konstrukciju novākšanas, pārvietošanas vai vājināšanas rezultātā, ka arī
zemes gabalu vai ēku pamatu nosēšanās, nobrukuma, noslīdēšanas vai
satricinājuma rezultātā;
5.1.51. kas tieši vai netieši cēlušies no tāda nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas/apsaimniekošanas, kas atrodas avārijas stāvoklī, netiek
izmantots Apdrošinātā komercdarbības veikšanai vairāk kā 60 dienas vai
ir neapdzīvots. Par avārijas stāvoklī esošu tiek uzskatīts tāds nekustamais
īpašums, kura fiziskais nolietojums pārsniedz 60%;
5.1.52. kas cēlušies, veicot iekraušanas vai izkraušanas darbus;
5.1.53. kas cēlušies sakarā ar tādas lietas – kustamā vai nekustamā
īpašuma bojājumu, bojāeju vai zudumu:
a) kas ir Apdrošinātā valdījumā, īpašumā;
b) kas ir Apdrošinātā lietojumā, turējumā vai pārziņā (nomā, glabājumā,
kontrolē);
c) ko apdrošinātais apstrādā, izgatavo, ražo, konstruē, pārdod, piegādā,
uzstāda, remontē, pārstrādā, labo vai jebkādā citā veidā uz to iedarbojies
savas komercdarbības ietvaros, kā arī kas ir Apdrošinātā darba
instruments.
5.1.54. mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas atrodas Apdrošinātā
likumīgā aprūpē, uzraudzībā vai kontrolē, vai ir nodoti Apdrošinātā
glabāšanā;
5.1.55. ko izraisījuši Apdrošinātā sniegtie pakalpojumi, t.i. zaudējumi, kas
cēlušies pēc pakalpojumu sniegšanas/ darbu pabeigšanas.
5.1.56. par trešajām personām nodarīto morālo kaitējumu, tai skaitā par
zaudējumiem, kas izriet no morālā kaitējuma par sakropļojumu vai
izķēmojumu.
5.2. ja Apdrošināšanas līgumā nav papildu vienošanās, tad Apdrošināšanas
noteikumu 16. sadaļā uzskaitītie civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
aizsardzības paplašinājumi tiek uzskatīti par izņēmumiem un tajos
aprakstītie zaudējumi nav apdrošināti.

6. ATBILDĪBAS LIMITS
6.1. Apdrošinātāja atbildības limiti ir noteikti apdrošināšanas polisē un
slēdzot Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs
vienojas par atbildības limitu pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu
un atbildības limitu pretenzijām par apdrošināšanas periodu kopā.
6.2. Pēc katras apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kopējais un viena
gadījuma atbildības limits tiek samazināts par izmaksātās apdrošināšanas
atlīdzības summu. Sākotnējā kopējā atbildības limita atjaunošanas vai
palielināšanas gadījumā Apdrošinātajam ir pienākums samaksāt
Apdrošinātājam papildus apdrošināšanas prēmiju Apdrošinātāja
noteiktajā apmērā un termiņos.
6.3. Atbildības limits ir maksimālā Apdrošinātāja izmaksājamā
apdrošināšanas atlīdzības summa zaudējumu kompensēšanai.

6.4. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātājam vienojoties,
Apdrošināšanas līgumā var noteikt apakšlimitus atsevišķam zaudējumu
veidam.
6.5. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa par zaudējumiem, kas radušies
viena apdrošināšanas gadījuma rezultātā nevar pārsniegt atbildības limitu
pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu. 

7. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA
7.1. Apdrošināšanas atlīdzība sastāv no:
7.1.1. apdrošināšanas atlīdzības par trešajai personai nodarītajiem
zaudējumiem;
7.1.2. apdrošināšanas atlīdzības par Apdrošinātā izdevumiem.
7.2. Apdrošināšanas atlīdzība par trešajai personai nodarītajiem
zaudējumiem:
7.2.1. mantai nodarīti zaudējumi.
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir vienāds ar izdevumiem, kas
nepieciešami, lai atjaunotu attiecīgās trešās personas īpašumā esošās
ķermeniskās lietas stāvokli, kādā tā bija tieši pirms bojājuma vai bojāejas.
Ja paredzamās īpašumā esošās ķermeniskās lietas atjaunošanas izmaksas
pārsniedz īpašumā esošās ķermeniskās lietas faktisko vērtību tieši pirms
tās bojājuma vai īpašumā esošās ķermeniskās lietas atjaunošana nav
tehniski iespējama, tad apdrošināšanas atlīdzība ir vienāda ar starpību
starp īpašumā esošās ķermeniskās lietas faktisko vērtību tieši pirms un
pēc tās bojājuma.
7.2.2. Dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums:.
7.2.2.1. zaudējumi sakarā ar cietušās trešās personas ārstēšanu.
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir vienāds ar izdevumiem, kas saistīti ar
cietušās trešās personas nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu,
diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās
rehabilitācijas iestādē, cietušās trešās personas kopšanu, ārstniecisko
līdzekļu iegādi, ārstniecisko uzturu, ārstēšanos mājas apstākļos (ieskaitot
ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas
iestādi), kā arī protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu
iegādi vai nomu, izņemot izdevumus, kas padara ārstēšanās procesu
ērtāku, bet nav obligāti nepieciešami ārstēšanās procesa sekmīgai norisei.
Izdevumus, kas saistīti ar cietušās trešās personas ārstēšanos ārpus
Latvijas Republikas teritorijas, atlīdzina, ja minētā ārstēšanās iepriekš
rakstveidā saskaņota ar Apdrošinātāju.
7.2.2.2. zaudējumi sakarā ar cietušās trešās personas pārejošu
darbnespēju.
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir vienāds ar cietušās trešās personas
nesaņemtajiem ienākumiem par ārstniecības personas apliecināto
darbnespējas laiku, ko veido Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību
aktos noteiktajā kārtībā aprēķinātā cietušās trešās personas vidējā
izpeļņa, no kuras tiek atskaitīta pēc veselības kaitējuma nodarīšanas
cietušajai trešajai personai piešķirtā slimības nauda un slimības pabalsti.
7.2.2.3. zaudējumi sakarā ar cietušās trešās personas paliekošu darba
nespēju.
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir vienāds ar ienākumu starpību, ko
nosaka no šī apdrošināšanas līguma 7.2.2.2. punktā noteiktajā kārtībā
aprēķinātajiem nesaņemtajiem ienākumiem atskaitot saņemtos darba
ienākumus (ja tādi ir) un no valsts sociālās apdrošināšanas budžeta piešķirtās
pensijas vai no valsts un pašvaldību budžeta saņemtos pabalstus.
Apdrošināšanas atlīdzību par zaudējumu sakarā ar paliekošu darba nespēju
izmaksā ne retāk kā reizi gadā (ja nav panākta cita vienošanās ar
Apdrošinātāju), kamēr saglabājas cietušās trešās personas darbnespēja.
7.2.2.4. zaudējumi sakarā ar cietušās trešās personas nāvi.
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir vienāds ar cietušās trešās personas
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apgādājamajiem nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar cietušās trešās
personas nāvi, ko veido faktiski iztērētie un ar dokumentiem pierādītie
saprātīgie apbedīšanas izdevumi, kas radušies fiziskajai personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu un ir uzrādījusi miršanas apliecības oriģinālu, kā
arī iesniegusi dokumentus, kas apliecina apbedīšanas faktu un bojā
gājušās trešās personas nesaņemto ienākumu daļa, kura katram
apgādājamajam pienācās, cietušajam dzīvam esot, un no kuras atskaita
apgādājamajam piešķirtās apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru.
Šo noteikumu izpratnē apgādājamie ir:
a) bērni, arī adoptētie, līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi mācās
vidējās izglītības mācību iestādē, vai ir augstākās izglītības iestādes pilna
laika, nestrādājoši studenti, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam vai
neatkarīgi no vecuma, ja viņi pirms pilngadības sasniegšanas kļuvuši par
invalīdiem;
b) brāļi, māsas un mazbērni, ja viņi ir jaunāki par 18 gadiem  un viņiem
nav citu darbspējīgu apgādnieku vai kamēr viņi mācās vidējās izglītības
mācību iestādē, vai ir augstākās izglītības iestādes pilna laika, nestrādājoši
studenti, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja viņiem nav darbspējīgu
vecāku, vai neatkarīgi no vecuma, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku un
viņi pirms pilngadības sasniegšanas kļuvuši par invalīdiem;
c) darbnespējīga atraitne (atraitnis), darbnespējīgie vecāki vai vecvecāki -
līdz viņu darbspēju atjaunošanai, kā arī darbspējīga atraitne (atraitnis), ja
ģimenē ir bērni vecumā līdz  astoņiem gadiem vai bērns invalīds;
d) citi apgādībā bijušie ģimenes locekļi, kuri par tādiem uzskatāmi
saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Izdevumus, kas saistīti ar
cietušās trešās personas apbedīšanu ārpus Latvijas Republikas teritorijas,
atlīdzina, ja minētā apbedīšana iepriekš rakstveidā saskaņota ar
Apdrošinātāju.
7.2.3. Apdrošinātāja rakstveidā saskaņotie un pierādītie sapratīgie trešās
personas tiesāšanās izdevumi, ja tiesa trešās personas prasību ir
apmierinājusi.
7.2.4. finansiālie zaudējumi, kas tieši izriet no trešās personas dzīvībai un
veselībai nodarītā kaitējuma vai mantai nodarītiem zaudējumiem,
izņemot sagaidāmās peļņas atrāvums, līgumsodi un jebkura veida soda
naudas vai citas līdzīgas sankcijas, kā arī nesamaksātie nodokļi un citi
maksājumi, kuru samaksas pienākums izriet no likuma, līguma vai cita
veida vienošanās.
7.3. Apdrošināšanas atlīdzība par Apdrošinātā izdevumiem.
Saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem Apdrošinātājs atlīdzina
Apdrošinātajam ar Apdrošinātāju rakstveidā saskaņotos un pierādāmos
sapratīgos izdevumus, kas radušies sakarā ar pretenziju, ar zaudējumiem
cēloniski saistītā notikuma izmeklēšanu, juridisko palīdzību,
neatliekamiem zaudējumu novēršanas un samazināšanas pasākumiem.
Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta šajā punktā norādīto, ar
dokumentiem pierādīto izdevumu apmērā.
7.4. Vispārīgie priekšnoteikumi apdrošināšanas atlīdzības izmaksai:
7.4.1. zaudējums ir radīts līguma darbības laikā;
7.4.2. apdrošinātais risks ir iestājies apdrošināšanas līgumā noteiktajā
teritorijā;
7.4.3. apdrošinātais risks ir Apdrošinātā komercdarbības rezultāts vai
Apdrošinātā likumīgā īpašumā, valdījumā vai turējumā (nomā) esoša
nekustamā īpašuma, kas tiek izmantots Apdrošinātā komercdarbībā,
likumīgas lietošanas, pārvaldīšanas vai apsaimniekošanas rezultāts;
7.4.4. Apdrošinātais ir civiltiesiski atbildīgs par nodarītajiem
zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;
7.4.5. trešā persona ir iesniegusi pretenziju Apdrošinātājam pēc šī
apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un ne vēlāk kā pagarinātā
zaudējumu pieteikšanas perioda pēdējā dienā;

7.4.6. saskaņā ar likuma „Par apdrošināšanas līgumu” 46. panta
noteikumiem un atbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem
Apdrošinātājs sedz zaudējumus, kas radušies noslēgtā apdrošināšanas
līguma darbības laikā, ja Apdrošinātais par zaudējumus izraisījušo
notikumu ir iesniedzis zaudējumu piedziņas prasību Apdrošinātājam
(iesniedzot apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu) triju gadu laikā pēc
apdrošināšanas līguma termiņa izbeigšanas;
7.4.7. Apdrošinātais ir iesniedzis atlīdzības pieteikumu Apdrošinātājam
pēc šī apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un ne vēlāk kā pagarinātā
zaudējumu pieteikšanas perioda pēdējā dienā;
7.4.8. Apdrošinātajam vai Apdrošinājuma ņēmējam bez Apdrošinātāja
iepriekšējas rakstveida piekrišanas nav tiesību atzīt vai noliegt savu vainu
vai atbildību par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.
7.4.9. Visi viena apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā cēloņsakarīgie
notikumi veido vienu apdrošināšanas gadījumu, neatkarīgi no zaudējumu
rašanās laika.
7.5. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas noteikumi.
7.5.1. Apdrošinātājs pieņem lēmumu par to, vai notikušais negadījums
kvalificējams kā apdrošināšanas gadījums un par pilnīgu vai daļēju
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas
atlīdzību 20 dienu laikā, sākot skaitīt no visu apdrošināšanas atlīdzības
prasības izskatīšanai nepieciešamo dokumentu (rakstisku apdrošināšanas
atlīdzības pieteikumu, attiecīgo valsts institūciju apstiprinājumu,
zaudējumu apmēru apstiprinošu dokumentu, izziņu, pilnvaru u.c.)
saņemšanas brīža. Atlīdzības izmaksa tiek veikta 5 darba dienu laikā pēc
pieņemtā lēmuma paziņošanas.
7.5.2. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību šajā apdrošināšanas
līgumā noteiktajā apmērā, nepārsniedzot apdrošināšanas līgumā norādīto
atbildības limitu vienam apdrošināšanas gadījumam un kopējo atbildības
limitu, pirms izmaksas atskaitot apdrošināšanas līgumā norādīto pašrisku.
Apdrošinātājs un Apdrošinātais var vienoties par citu pašriska samaksas
kārtību.
7.5.3. Ja pastāv strīds par apdrošināšanas atlīdzības apmēru,
Apdrošinātājam jebkurā gadījumā jāizmaksā tā apdrošināšanas atlīdzības
daļa, kuru Apdrošinātājs uzskata par pamatotu un pierādītu saskaņā ar
iesniegtajiem dokumentiem.
7.5.4. Ja apdrošinājuma ņēmējs nav samaksājis apdrošināšanas prēmiju
pilnā apmērā, Apdrošinātājam ir tiesības no izmaksājamās apdrošināšanas
atlīdzības ieturēt nesamaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu.
7.5.5. Apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar trešajai personai nodarītajiem
zaudējumiem izmaksā trešajai personai, kurai ir tiesības uz atlīdzības
saņemšanu vai, pusēm vienojoties, nosaka citu izmaksas kārtību.
7.5.6. Ja vairākas personas ir solidāri vai daļēji atbildīgas par zaudējumu
izraisīšanu, saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem, apdrošināšanas
atlīdzība cietušajām trešajām personām tiek izmaksāta proporcionāli
Apdrošinātā atbildības pakāpei.
7.5.7. Ja trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzinājušas citas
personas, Apdrošinātājs izmaksā tikai starpību starp apdrošināšanas
atlīdzības summu, kas izmaksājama saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, un
summu, ko atlīdzinājušas citas personas.
7.5.8. Ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā zaudējumi ir nodarīti
vairākām personām un zaudējumu apmērs pārsniedz apdrošināšanas
līgumā noteikto atbildības limitu par vienu apdrošināšanas gadījumu,
Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzības pretenziju iesniegšanas
kārtībā, ja pretenzijas ir iesniegtas secīgi, pie tam līdz brīdim, kamēr
izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību summa ir sasniegusi apdrošināšanas
līgumā norādīto atbildības limitu par vienu apdrošināšanas gadījumu. Ja
atsevišķas pretenzijas ir iesniegtas vienā dienā, tad Apdrošinātājs atlīdzina
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zaudējumus, kas izriet no šīm pretenzijām, proporcionāli nodarīto
zaudējumu apmēram līdz brīdim, kamēr izmaksāto apdrošināšanas
atlīdzību summa ir sasniegusi apdrošināšanas līgumā norādīto atbildības
limitu par vienu apdrošināšanas gadījumu.
7.5.9. Ja Apdrošinātājs tikai pēc Apdrošinātā riska iestāšanās uzzina par riska
iestāšanās iespējamību palielinošiem apstākļiem, par kuriem Apdrošinājuma
ņēmējam vai Apdrošinātajam bija jāpaziņo, un nepaziņošanas iemesls ir
Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā viegla neuzmanība, Apdrošinātājs
var samazināt apdrošināšanas atlīdzības apmēru tādā attiecībā, kāda ir starp
iemaksāto apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas prēmiju, kāda
Apdrošinājuma ņēmējam būtu jāmaksā, ja Apdrošinājuma ņēmējs vai
Apdrošinātais būtu paziņojis par faktiskajiem apstākļiem.
7.6. Apdrošinātājs var atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu:
7.6.1. ja Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, vai to darbinieks:
7.6.1.1. ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ pārkāpj no
apdrošināšanas līguma izrietošus pienākumus un ja šis pārkāpums ir
cēloņsakarīgi veicinājis zaudējumu iestāšanos vai palielinājis to apjomu;
7.6.1.2. ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar Apdrošinātā
riska iestāšanos;
7.6.1.3. rīkojoties ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ, neiesniedz
Apdrošinātāja rakstiski pieprasīto, tā rīcībā esošo informāciju, kas atļautu
pārliecināties par Apdrošinātā riska iestāšanos un zaudējumu apmēru, vai
jebkādā citā veidā kavē Apdrošinātāja iespējas konstatēt un novērtēt
zaudējumu apjomu;
7.6.2. ja Apdrošinātājs tikai pēc apdrošinātā riska iestāšanās uzzina par
riska iestāšanās iespējamību palielinošiem apstākļiem, par kuriem
Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajam bija jāpaziņo, un
nepaziņošanas iemesls ir Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā ļauns
nolūks vai rupja neuzmanība.

8. APDROŠINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI LĪGUMA
DARBĪBAS LAIKĀ
8.1. Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt, nodot, saņemt un apstrādāt
personu datus, tai skaitā sensitīvos datus,  saistībā ar noslēgto
apdrošināšanas līgumu.
8.2. Paziņojumus, apdrošināšanas polisi un citus ar apdrošināšanas līgumu
saistītus dokumentus Apdrošinātājs nosūta uz Apdrošinājuma ņēmēja vai
Apdrošinātā adresi, kas norādīta apdrošināšanas polisē vai
apdrošināšanas pieteikumā, vai saņemtajā paziņojumā par adreses maiņu.
8.3. Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājs maina savu
juridisko formu, nosaukumu, kontakttelefonu, kontaktadresi un
kontaktpersonu norādes un citu līdzīgu informāciju, kas ir nepieciešama
Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā līgumisko saistību izpildei,
Apdrošinātājs nekavējoties par to informē Apdrošinājuma ņēmēju,
publicējot šo informāciju savā interneta mājas lapā vai masu informācijas
līdzekļos.

9. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN APDROŠINĀTĀ
PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
9.1. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi, noslēdzot
apdrošināšanas līgumu, ir:
9.1.1. pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniegt Apdrošinātājam
visu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju, kas nepieciešama riska
izvērtēšanai, kā arī nodrošināt Apdrošinātājam vai tā noteiktajam
ekspertam iespēju veikt pārbaudes saistībā ar veikto apdrošināto
komercdarbību, profesionālo darbību vai apsaimniekoto īpašumu, riska
izvērtēšanai. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais ir atbildīgi par
Apdrošinātājam sniegtās informācijas patiesumu;

9.1.2. informēt Apdrošinātāju par visiem faktoriem, kas ietekmē
apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību. Ja Apdrošinājuma ņēmējs
šaubās par kāda faktora ietekmi, viņam jākonsultējas ar Apdrošinātāju;
9.1.3. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums informēt apdrošināto par
to, ka viņš tiek apdrošināts un par to, kādi ir šī apdrošināšanas līguma
noteikumiem;
9.1.4. neveikt nekādas darbības, kas palielina apdrošināto risku laika
posmā no apdrošināšanas pieteikuma iesniegšanas brīža Apdrošinātājam
līdz šī apdrošināšanas līguma noslēgšanai;
9.1.5. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir arī citi pienākumi
saistībā ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu, kas noteikti citos
apdrošināšanas līguma pielikumos un Latvijas Republikas teritorijā spēkā
esošajos tiesību aktos.
9.2. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi apdrošināšanas
līguma darbības laikā:
9.2.1. uzglabāt precīzas atskaites par veikto komercdarbību, ievērojot
Latvijas Republika spēkā esošajos tiesību aktos paredzēto grāmatvedības
un citu dokumentu uzskaites un uzglabāšanas kartību;
9.2.2. rakstveidā ziņot Apdrošinātājam par visiem tiem zināmajiem
apstākļiem, kas var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai
iespējamo zaudējumu apjomu;
9.2.3. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums ir 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
pret Apdrošināto saistībā ar zaudējumiem, kuru atlīdzināšanu paredz šis
apdrošināšanas līgums. Saskaņā ar šī punkta noteikumiem
Apdrošinātajam un Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums iesniegt
Apdrošinātājam rakstveida paziņojumu arī tajos gadījumos, kad
Apdrošinātais neuzskata sevi par vainīgu zaudējumu nodarīšanā un/vai
pretenzija nav pieteikta, un/vai nav ziņu par konkrētajiem zaudējumiem,
un/vai nepastāv acīmredzamais cēloniskais sakars ar Apdrošinātā
darbībām;
9.2.4. pēc apdrošinātā riska iestāšanās vai pēc jebkura tāda notikuma,
kas varētu būt iespējams cēlonis vai pamats pretenzijas vai prasības
izvirzīšanai pret Apdrošināto saistībā ar zaudējumiem, kuru atlīdzināšanu
paredz šis apdrošināšanas līgums, Apdrošinātā pienākums ir veikt visus
iespējamos un sapratīgos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu
zaudējumus;
9.2.5. nekavējoties rakstiski paziņot Apdrošinātājam par jebkurām
izmaiņām, kas attiecas uz apdrošināšanas līgumu;
9.2.6. ievērot un izpildīt Apdrošinātāja izstrādātos norādījumus riska
iestāšanās varbūtības samazināšanai, par kuru Apdrošinātājs rakstiski
vienojies ar Apdrošinājuma ņēmēju;
9.2.7. ziņot Apdrošinātājam par viņiem zināmiem citiem spēkā esošiem
apdrošināšanas līgumiem, saskaņā ar kuriem ir apdrošināta Apdrošinātā
civiltiesiskā atbildība ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no dienas, kad,
attiecīgi, Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais ir uzzinājis par cita
apdrošināšanas līguma noslēgšanu;
9.2.8. rakstveidā paziņot Apdrošinātājam par apdrošinātās intereses
neesamību ne vēlāk kā 1 kalendārā mēneša laikā pēc apdrošināmās
intereses pastāvēšanas izbeigšanās;
9.2.9. neveikt pasākumus, kas palielina apdrošināto risku bez Apdrošinātāja
rakstiskas piekrišanas;
9.2.10. rakstveidā paziņot Apdrošinātājam par pasta (korespondences)
adreses maiņu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā;
9.2.11. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir arī citi pienākumi
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apdrošināšanas līguma darbības laikā, kas noteikti apdrošināšanas
noteikumos, apdrošināšanas līgumā, apdrošināšanas līguma pielikumos
un Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajos tiesību aktos.
9.3. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi iestājoties
apdrošinātajam riskam:
9.3.1. nekavējoties, tiklīdz tas ir kļuvis iespējams, iesniegt Apdrošinātājam
apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, sniegt Apdrošinātājam izsmeļošu un
patiesu informāciju par iespējamo apdrošināšanas gadījumu un
zaudējumiem, kā arī visu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju un
dokumentāciju, kas ļauj spriest par nodarīto zaudējumu būtību,
iemesliem, veidu un apmēru. Atlīdzības pieteikumā arī jānorāda citi
Apdrošinātāji, ar kuriem ir noslēgti civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
līgumi un jāpievieno tam trešās personas pretenzija un citi no trešajām
personām saņemtie dokumenti;
9.3.2. nekavējoties rakstiski informēt cietušo trešo personu par
nepieciešamību griezties pie Apdrošinātāja nodarīto zaudējumu
novērtēšanai. Apdrošinātajam ir pienākums rakstiski informēt Apdrošinātāju
par šī pienākuma izpildi;
9.3.3. pēc Apdrošinātāja pieprasījuma Apdrošinātajam ir pienākums
izdot Apdrošinātājam rakstveida pilnvarojumu (ar pārpilnvarojuma
tiesībām) nepieciešamo dokumentu un informāciju izprasīšanai,
saņemšanai un Apdrošinātā interešu pārstāvībai;
9.3.4. visi saņemtie dokumenti, jebkura prasība, pavēste, uzaicinājums
ierasties tiesā vai piedalīties tiesas procesā, kas attiecas uz apdrošinātā
riska iestāšanos, iesniedzami Apdrošinātājam nekavējoties pēc to
saņemšanas;
9.3.5. nodrošināt Apdrošinātāja piedalīšanos zaudējumu būtības,
iemeslu, veida un apmēra noteikšanā;
9.3.6. lūgt pieaicināt Apdrošinātāju tiesā kā trešo personu;
9.3.7. rīkoties tiesību aktos noteiktajā kārtībā un, atkarībā no negadījuma
rakstura, nekavējoties paziņot par to policijai, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam vai citai kompetentai iestādei, kura pilda attiecīgos
glābšanas darbus vai izmeklē negadījuma apstākļus;
9.3.8. veikt visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu iespējamos
zaudējumus un lai netiktu radīti papildus zaudējumi, kā arī, ja
nepieciešams, piedalīties negadījuma apstākļu un tā iestāšanās iemeslu
noskaidrošanā uz vietas;
9.3.9. nodrošināt Apdrošinātāja pārstāvjiem iespēju apskatīt notikuma
vietu un veikt pārbaudes, lai noteiktu zaudējumu rašanās cēloni un
apmēru, ja Apdrošinātājs uzskata to par nepieciešamu;
9.3.10. iesniegt rakstisku zaudējumu apmēra apstiprinājumu, nodrošinot
arī citu informāciju un pierādījumus, kas nepieciešami, lai noskaidrotu, vai
ir iestājies apdrošinātais risks, un lai precizētu tā izraisītos zaudējumus, kā
arī dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas atlīdzības prasītāja tiesības
saņemt apdrošināšanas atlīdzību;
9.3.11. uzņemties visas neatliekamās izmaksas, kas radušās saistībā ar
apdrošinātā riska iestāšanos un kas saistītas ar darbībām, lai nepieļautu
tālākus zaudējumus vai bojājumus;
9.3.12. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir pienākums
palīdzēt Apdrošinātājam iesniegt prasību pret personu, kas ir atbildīga
par zaudējumiem, vai regresa prasību, sniedzot Apdrošinātā datus,
dokumentus, paskaidrojumus un citus materiālus, kas vajadzīgi, lai
Apdrošinātājs īstenotu regresa prasību.
9.4. Apdrošinātājam ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja
Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu nolūku vai rupjas
neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no šajā apdrošināšanas līgumā
noteiktajiem pienākumiem.

10. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA SASTĀVDAĻAS
10.1. Apdrošināšanas līgums sastāv no apdrošināšanas polises,
apdrošināšanas polises pielikumiem, apdrošināšanas pieteikuma,
apdrošināšanas noteikumiem un visiem apdrošināšanas līguma
grozījumiem, par kuriem Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs
rakstiski ir vienojušies. Gadījumā, ja apdrošināšanas polise papīra formā
nav izsniegta, tas neietekmē apdrošināšanas līguma spēkā esamību.
10.2. Ja ir konstatēta pretruna starp apdrošināšanas polises nosacījumiem
un apdrošināšanas noteikumiem, prioritāte ir apdrošināšanas polises
nosacījumiem.

11. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS PERIODS
UN TERITORIJA
11.1. Apdrošināšanas līguma darbības periods ir viens gads, ja polisē nav
noteikts citādi. Apdrošināšanas līguma darbības periods, tā sākuma un
beigu datums ir norādīti polisē.
11.2. Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā
apdrošināšanas līguma darbības periodā.
11.3. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā, ja apdrošināšanas prēmijas vai
apdrošināšanas prēmijas pirmās daļas samaksa ir veikta apdrošināšanas
līgumā noteiktajā apmērā un laikā, ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts
citādi.
11.4. Ja apdrošināšanas līgumā ir noteikts, ka apdrošināšanas prēmija vai
tās pirmā daļa tiek samaksāta pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās,
tad pēc apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksas, kas veikta
apdrošināšanas līgumā noteiktajā apmērā un termiņā, apdrošināšanas
līgums ir spēkā ar tajā norādīto spēkā stāšanās datumu.
11.5. Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir norādīta apdrošināšanas
līgumā un/vai speciālajos apdrošināšanas noteikumos.

12. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ
ESAMĪBA
12.1. Apdrošināšanas līgums tiek slēgts pamatojoties uz Apdrošinājuma
ņēmēja iesniegto apdrošināšanas pieteikumu un citu Apdrošinājuma
ņēmēja Apdrošinātājam sniegto informāciju.
12.2. Apdrošinātājs var izsniegt apdrošināšanas polisi ar Apdrošinātāja
pārstāvja parakstu vai nosūtīt elektroniski no Apdrošinātāja datu sistēmas
sagatavoto  izdruku. Polises spēkā esamību apstiprina prēmijas samaksa
saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem.
12.3. Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina apdrošināšanas līguma
noslēgšanu, veicot apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļās
maksājumu apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā un apmērā vai
parakstot apdrošināšanas polisi pašrocīgi vai elektroniski.
12.4. Apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā datumā un laikā, kas
norādīts apdrošināšanas līgumā, bet tikai tad, ja apdrošināšanas prēmijas
maksājums (veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu vairākos maksājumos
– pirmais maksājums, veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu vienā
maksājumā – vienīgais maksājums) veikts apdrošināšanas līgumā
norādītajā termiņā un apmērā. Apdrošināšanas līgumā noteiktie
pienākumi un saistības tiek vienlīdz attiecināti gan uz Apdrošinājuma
ņēmēju, gan Apdrošināto, kā arī to darbiniekiem vai personām, kuras
lieto apdrošināto objektu vai kuras ir atbildīgas par apdrošināto objektu
uz līguma vai citu tiesisku attiecību pamata.
12.5. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts latviešu valodā, ja vien
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs rakstveidā nav vienojušies par
apdrošināšanas līguma noslēgšanu citā valodā. Ja apdrošināšanas līgumā
tiek lietota latviešu valoda un svešvaloda, tad pretrunu gadījumā
prioritāte ir apdrošināšanas līguma tekstam latviešu valodā.
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13. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA
13.1. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums samaksāt apdrošināšanas
prēmiju apdrošināšanas līgumā vai tam pievienotajā rēķinā noteiktajā
veidā, termiņā un apmērā.
13.2. Apdrošināšanas prēmijas maksājumi jāveic tādā valūtā, kādā
apdrošināšanas polisē norādīta apdrošināšanas prēmija, vai citā valūtā, ja
tāda norādīta rēķinā. Rēķins par apdrošināšanas prēmijas samaksu tiek
pievienots apdrošināšanas līgumam vai tiek nosūtīts atsevišķi.
Elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez zīmoga un paraksta.
Apdrošināšanas līguma puses var vienoties par rēķinu un citas ar
apdrošināšanas līgumu saistītās informācijas nosūtīšanas kārtību.
13.3. Ja Apdrošinātājs nav saņēmis apdrošināšanas prēmiju (ja
apdrošināšanas prēmijas samaksa ir noteikta vienā maksājumā) vai tās
pirmo daļu (ja apdrošināšanas prēmijas samaksa ir noteikta vairākās
daļās) apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā, apdrošināšanas līgums
nav stājies spēkā, ievērojot šādus nosacījumus:
13.3.1. ja apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir samaksāta nepilnīgi
vai pēc apdrošināšanas polisē noteiktā termiņa, Apdrošinātājam ir
tiesības atmaksāt iemaksāto apdrošināšanas prēmiju vai tās pirmo daļu.
Šajā gadījumā Apdrošinātājam 10 darba dienu laikā no apdrošināšanas
prēmijas vai tās pirmās daļas samaksas dienas ir jāatmaksā iemaksātā
apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa, vai jānosūta Apdrošinājuma
ņēmējam lūgums paziņot Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmijas vai tās
pirmās daļas atmaksas veidu.
13.3.2. ja Apdrošinātājs 13.3.1. punktā noteiktajā termiņā neveic
apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas atmaksu, vai nenosūta
Apdrošinājuma ņēmējam 13.3.1.punktā minēto lūgumu, apdrošināšanas
līgums ir spēkā ar apdrošināšanas līgumā norādīto spēkā stāšanās dienu.
13.3.3. ja apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir samaksāta nepilnīgi vai
pēc apdrošināšanas polisē noteiktā prēmijas vai tās pirmās daļas samaksas
termiņa un līdz šai dienai ir iestājies apdrošinātais risks, uzskatāms, ka
apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā un Apdrošinātājam ir pienākums
paziņot Apdrošinājuma ņēmējam par šā līguma spēkā neesamību un
atmaksāt samaksāto apdrošināšanas prēmiju vai tās pirmo daļu 10 darba
dienu laikā no tās samaksas datuma, vai nosūtīt lūgumu paziņot
Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas atmaksas veidu.
13.4. Ja apdrošināšanas polisē noteiktā apdrošināšanas prēmija nav
samaksāta pilnā apmērā un/vai noteiktajā termiņā, Apdrošinātājam ir
tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu, ievērojot sekojošus nosacījumus:
13.4.1. pirms apdrošināšanas līguma izbeigšanas Apdrošinātājs nosūta
Apdrošinājuma ņēmējam rakstveida brīdinājumu par kavētu un/vai
nepilnīgi veiktu apdrošināšanas prēmijas samaksu, uzaicinot samaksāt
apdrošināšanas prēmiju atbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem un
norādot apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņu un nesamaksāšanas
iespējamās sekas.
13.4.2. ja apdrošināšanas gadījums iestājas laika posmā līdz brīdinājumā
noteiktajam apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņam, Apdrošinātājs
pieņem atlīdzības pieteikumu un apstrādā to. Atlīdzības izmaksu
Apdrošinātājs veic tikai, ja apdrošināšanas prēmija tiek samaksāta
brīdinājumā noteiktajā apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņā un
apmērā.
13.4.3. ja Apdrošinājuma ņēmējs nesamaksā apdrošināšanas prēmiju
brīdinājumā noteiktajā apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņā un
apmērā, apdrošināšanas līgums uzskatāms par izbeigtu, ja vien
Apdrošinātājs brīdinājumā nav noteicis citādi.
13.5. Ja apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar pārskaitījumu, tad par
samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad Apdrošinātājs ir saņēmis
maksājumu Apdrošinātāja norādītajā kontā.

14. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS PIRMSTERMIŅA
IZBEIGŠANA
14.1. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātājam savstarpēji vienojoties
rakstiskā veidā, apdrošināšanas līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
14.2. Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms apdrošināšanas polisē
noteiktā apdrošināšanas perioda beigu termiņa, Apdrošinātājs atmaksā
apdrošināšanas prēmijas daļu, kas attiecas uz atlikušo apdrošināšanas
periodu un atlikušajām apdrošināšanas saistībām, ieturot līdz 20% no
apdrošināšanas prēmijas par atlikušo Apdrošināšanas periodu, lai segtu ar
apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos administratīvos izdevumus.
14.3. Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms apdrošināšanas polisē
noteiktā apdrošināšanas perioda beigu termiņa, apdrošināšanas prēmija
netiek atmaksāta, ja pēc apdrošinātā riska iestāšanās ir iesniegts
apdrošināšanas atlīdzības pieteikums un paredzamā vai izmaksāta
apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz Apdrošinājuma ņēmēja iemaksāto
apdrošināšanas prēmiju. Ja paredzamā vai izmaksātā apdrošināšanas
atlīdzība ir mazāka nekā starpība starp iemaksāto apdrošināšanas prēmiju
un apdrošināšanas prēmijas daļu par apdrošināšanas līguma darbības
izmantoto periodu, Apdrošinātājs atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam
prēmijas daļu, kuras apmēru nosaka no samaksātās apdrošināšanas
prēmijas atskaitot:
14.3.1. paredzamo vai izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību;
14.3.2. apdrošināšanas prēmijas daļu par apdrošināšanas līguma darbības
izmantoto periodu;
14.3.3. ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos administratīvos
izdevumus līdz 20% no apdrošināšanas prēmijas par atlikušo
apdrošināšanas periodu.
14.4. Apdrošinātājam un Apdrošinājuma ņēmējam vienojoties,
apdrošināšanas prēmijas daļa var tikt ieskaitīta kā citas apdrošināšanas
polises samaksa un šādā gadījumā, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā
netika izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība/-as, aprēķinot apdrošināšanas
prēmijas daļu saskaņā ar šī punkta noteikumiem, netiek atskaitīti ar
apdrošināšanas polises noslēgšanu saistītie izdevumi.
14.5. Apdrošinātājs ir tiesīgs vienpusēji, izbeigt apdrošināšanas līguma
darbību šādos gadījumos:
14.5.1. ja Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais slēdzot apdrošināšanas
līgumu, tā darbības laikā vai pēc apdrošinātā riska iestāšanās, tajā skaitā
iesniedzot apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, ar ļaunu nolūku vai
rupjas neuzmanības dēļ ir sniedzis nepatiesu informāciju vai atsakās
sniegt apdrošinātāja pieprasīto informāciju;
14.5.2. ja Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu nolūku vai
rupjas neuzmanības dēļ ir veicis darbību vai pieļāvis bezdarbību, kas
palielina apdrošināto risku un par to nav paziņojis Apdrošinātājam;
14.5.3. pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas;
14.5.4. ja apdrošināšanas prēmija nav samaksāta noteiktā apmērā un
laikā;
14.5.5. citos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
14.6. Ja apdrošināšanas līguma darbība tiek izbeigta saskaņā ar 14.5.1.,
14.5.2. punktiem, tad apdrošināšanas prēmijas daļa netiek atmaksāta.
14.7. Ja Apdrošināšanas līguma darbība tiek izbeigta, izsūtot
Apdrošinājuma ņēmējam rakstisku paziņojumu līgumā norādītā veidā
14.5. punktā norādītajos gadījumos un, ja Latvijas Republikas tiesību
aktos nav noteikta cita apdrošināšanas līguma izbeigšanas kārtība,
apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pēc 15 dienām no rakstveida
paziņojuma nosūtīšanas dienas, ja attiecīgajā paziņojumā nav noteikts
citādi.
14.8. Ja Apdrošinājuma ņēmējs, kas ir patērētājs, ir noslēdzis
apdrošināšanas līgumu ar distances saziņas līdzekļa starpniecību, un
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apdrošināšanas līguma termiņš nav īsāks par vienu mēnesi,
Apdrošinājuma ņēmējs var izmatot atteikuma tiesības, tas ir, 14 dienu
laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas atkāpties no noslēgtā
apdrošināšanas līguma, iesniedzot Apdrošinātājam pašrocīgi vai
elektroniski parakstītu atteikumu. Apdrošinātājs ne vēlāk kā 30 dienu
laikā no atteikuma saņemšanas datuma atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam
uz atteikuma iesniegumā norādīto norēķinu kontu vai norēķinu kontu, no
kura tika veikts apdrošināšanas prēmijas maksājums, ja iesniegumā nav
norādīts citādi, apdrošināšanas prēmijas daļu, kuru nosaka, atskaitot no
iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu par apdrošināšanas līguma
darbības izmantoto periodu, kā arī pierādāmos ar apdrošināšanas līguma
noslēgšanu saistītos Apdrošinātāja izdevumus, kuri nepārsniedz 20% no
samaksātās neizmantotās apdrošināšanas prēmijas daļas, ja Apdrošinātājs
un Apdrošinājuma ņēmējs nav vienojušies citādi.

15. CITI NOTEIKUMI
15.1. Apdrošināšanas līgumu var grozīt, Apdrošinājuma ņēmējam un
Apdrošinātājam par to atsevišķi vienojoties rakstveidā.
15.2. Apdrošinātājam, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību, ir prasījuma
tiesības pret personu, kura ir atbildīga par nodarītajiem zaudējumiem
izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā.
15.3. Apdrošinātājs nevar griezties ar regresa prasību pret Apdrošinātā
bērniem, vecākiem vai laulāto. Izņēmums ir tādi apdrošināšanas gadījumi,
kas izraisīti ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ.
15.4. Apdrošinātājam ir tiesības vērsties ar regresa prasību pret
Apdrošināto, ja Apdrošinātājs ir izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību
trešajai personai un apdrošinātais risks ir iestājies Apdrošinātā ļauna
nolūka rezultātā, kā arī gadījumos, kad regresa tiesības ir īpaši norādītas
apdrošināšanas polisē.
15.5. Ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais atsakās no savas
prasības pret trešo personu vai atsakās no tiesībām, kas dod pamatu
šādai prasībai, Apdrošinātājs tiek atbrīvots no tā līgumsaistībām tādā
apmērā, kādā tas būtu varējis pieprasīt segto apdrošināšanas atlīdzību,
pamatojoties uz šo prasību vai šīm tiesībām.
15.6. Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā sūdzības vai pretenzijas,
kas iesniegtas rakstiski, Apdrošinātājs izskata un sniedz rakstisku atbildi
30 dienu laikā no sūdzības vai pretenzijas saņemšanas dienas.
15.7. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka Apdrošinātājs apstrādā
apdrošinājuma ņēmēja personas datus (tai skaitā sensitīvus datus un
personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt
apdrošināšanas līguma izpildi, vai ar mērķi sniegt Apdrošinājuma
ņēmējam informāciju par Apdrošinātāja un tā sadarbības partneru
sniedzamiem pakalpojumiem, un/vai nodod tos apstrādei trešajai
personai ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi, vai ar mērķi
sniegt Apdrošinājuma ņēmējam Apdrošinātāja noteikto informāciju par
Apdrošinātāja sniedzamiem pakalpojumiem.
15.8. Apdrošinātājs ir Latvijas Bankas Kredītu reģistra dalībnieks, kas var
pieprasīt no reģistra informāciju par personu, kura iesniegusi
Apdrošinātājam apdrošināšanas pieteikumu. Apdrošinātājs neizpauž
trešajām personām informāciju par Apdrošinājuma ņēmēju un
Apdrošināto, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos
gadījumus. Tomēr Apdrošinātājam tā komercdarbības efektivitātes
nodrošināšanai ir tiesības apmainīties ar citiem apdrošinātājiem ar ziņām
par Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju.
15.9. Apdrošinātājs apdrošināšanas līguma darbības laikā sazinās ar
Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju latviešu valodā, kā arī atbild uz
Apdrošinātā un Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījumiem, kas izteikti
latviešu vai jebkurā citā valodā, kas ir saprotama abām pusēm.

15.10. No apdrošināšanas līguma izrietošo attiecību regulēšanai tiek
piemērots Latvijas Republikas likums ‘’Par apdrošināšanas līgumu’’,
Latvijas Republikas Civillikums un citi Latvijas Republikas tiesību akti.
15.11. Visi strīdi apdrošināšanas līguma sakarā tiek risināti sarunu ceļā. Ja
vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izšķiršanai tiesā Latvijas
Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

16. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS
AIZSARDZĪBAS PAPLAŠINĀJUMI
16.1. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti Apdrošinātā
darbiniekiem
16.1.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar darba devēja civiltiesisko
atbildību par darbinieku mantai un veselībai nodarītiem kaitējumiem,
ieskaitot nāvi, darbiniekam atrodoties darba attiecībās ar Apdrošināto un
veicot darba pienākumus visā pasaulē. Apdrošināšanas limits
paplašinājumam ir norādīts apdrošināšanas polisē.
16.1.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5.
punktā –„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par
sekojošiem zaudējumiem:
16.1.2.1. kurus kompensē citi obligātie apdrošināšanas veidi, piemēram,
sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā
apdrošināšana – OCTA, vai citi spēkā esoši apdrošināšanas līgumi;
16.1.2.2. sakarā ar arodslimību iestāšanos;
16.1.2.3. kompensācijām, pabalstiem, kuru izmaksu paredz normatīvie
akti par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā
un arodslimībām, bezdarbu, darba nespēju, kā arī citi Latvijas Republikas
spēkā esošie normatīvie akti, kas attiecas uz darba ņēmēja sociālo
aizsardzību;
16.1.2.4. jebkurām soda naudām, kas jāmaksā Apdrošinātajam, kas izriet
no nepienācīgu darba tiesisko attiecību noformēšanu starp Apdrošināto
kā darba devēju un darbinieku (Employment Practices Liability).
Piemēram, atteikšanās pieņemt darbā, nelikumīga atlaišana no darba,
disciplinārie sodi, diskriminācija un citi nemateriālie (finansu) zaudējumi;
16.1.2.5. kas izriet no prasībām, kas attiecināmas uz jebkādu neslavas
celšanu, citu godu un cieņu aizskarošu ziņu, vai tādu materiālu, kas ir
pretrunā ar personas tiesībām uz privāto dzīvi, kā arī konfidencialitātes
principu, publicēšanu..
16.1.3. Papildus nosacījumi:
16.1.3.1. gadījumā, ja ir spēkā vairāki civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas paplašinājumi, tad vienlaikus šis paplašinājums netiek
attiecināts uz Apdrošinātā Apakšuzņēmēja atbildību par zaudējumiem,
kas nodarīti tā darbiniekiem, tas ir, šis paplašinājums neattiecas uz
paplašinājumiem Nr. 16.13. un 16.14
16.1.3.2. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.2. Civiltiesiskās atbildība par uzticēto nekustamo īpašumu, ko
Apdrošinātais likumīgi izmanto pamatojoties uz noslēgtā īres, nomas,
aizdevuma, līzinga vai citu rakstisku līgumu pamata (civiltiesiskā atbildība
par nomnieka/ īrnieka nodarītajiem zaudējumiem nomātajam/ īrētajam
nekustamajam īpašumam).
16.2.1. Apdrošināšanas objekts:
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par zaudējumiem nekustamajam īpašumam, ko Apdrošinātais
likumīgi izmanto pamatojoties uz noslēgtā īres, nomas, aizdevuma līzinga
vai citu rakstisku līgumu pamata un tiek izmantots apdrošinātajā vietā
komercdarbības veikšanai.
16.2.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
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„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.2.2.1. kas izriet no objekta (ēku, būvju, telpu) izmantošanas vai
nodiluma, nolietojuma vai citu ilgstošu procesu rezultātā;
16.2.2.2. stikla, keramikas, plastmasas izstrādājumiem, kas ir iekārtu,
mašīnu, apkures katlu, gaisa un ūdens sildīšanas, atdzesēšanas iekārtu
sastāvdaļas, ja vien tie, pamatojoties uz noslēgto īres, nomas, aizdevuma
un līzinga vai citu līdzīgu līgumu, neveido šī nekustamā īpašumu
sastāvdaļu;
16.2.2.3. kas izriet veicot būvniecības, remonta vai renovācijas darbus
nomātajā, īrētajā nekustamajā īpašumā;
16.2.2.3. kas nodarīti zemei;
16.2.3. Papildus nosacījumi:
16.2.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.3. Civiltiesiskā atbildība par uzticēto kustamo īpašumu, ko
Apdrošinātais likumīgi izmanto pamatojoties uz noslēgtā īres, nomas,
aizdevuma vai līzinga līguma, vai citu rakstisku līgumu pamata 
16.3.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par zaudējumiem par kustamo īpašumu, ko Apdrošinātais
likumīgi izmanto pamatojoties uz noslēgtā īres, nomas, aizdevuma vai
līzinga līguma vai citu rakstisku līgumu pamata un tiek izmantota
apdrošinātajā vietā komercdarbības veikšanai.
16.3.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.3.2.1. īpašuma izmantošanu neatbilstoši produkta izgatavotāja
noteiktajām instrukcijām, ieskaitot pārmērīgu izmantošanu un
nolietojuma vai citu ilgstošu procesu rezultātā;
16.3.2.2. stikla, keramikas vai plastmasas izstrādājumiem, ja vien tie,
pamatojoties uz noslēgto īres, nomas, aizdevuma un līzinga vai citu
līdzīgu līgumu, neveido šo kustamo īpašumu sastāvdaļu;
16.3.2.3. transportlīdzekļiem, to aprīkojumam, kā arī lietām šajos
transportlīdzekļos;
16.3.2.4. kas radušies zādzības, zādzības ar ielaušanos un laupīšanas
rezultātā;
16.3.3. Papildus nosacījumi:
16.3.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.

16.4. Civiltiesiskā atbildība par uzticēto kustamo un nekustamo īpašumu
veicot Apdrošināto komercdarbību
16.4.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par zaudējumiem uzticētajam kustamajam un nekustamajam
īpašumam, kas rodas, veicot apstrādes, tīrīšanas, labošanas, servisa vai
citu darbību, ko Apdrošinātais veic apdrošinātās komercdarbības
ietvaros, kad Apdrošinātais ir pieņēmis īpašumu, līdz tās nodošanai
pasūtītājam. 
16.4.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.4.2.1. neizskaidrojamu pazušanu, tai skaitā, ja tas ir atklāts
inventarizācijas laikā;
16.4.2.2. naudas vērtības, visa veida dokumenti, arhīvu vai kolekcionāru
krājumiem, mākslas darbiem;
16.4.2.3. kas radušies iekraušanas vai izkraušanas darbu laikā;

16.4.2.4. kas radušies, sakarā ar izmēģinājuma braucienu veikšanu tālāk,
kā 1 km rādiusā no servisa vietas;
16.4.2.5. kas radušies zādzības, zādzības ar ielaušanos un laupīšanas
rezultātā.
16.4.3. Papildus nosacījumi
16.4.3.1. Gadījumā, ja nav iespējams noteikt vai apstrādes, tīrīšanas,
labošanas, servisa vai citu darbību objekts ir īpašums kopumā vai arī tā
daļa, par šo darbību priekšmetu tiek uzskatīta atsevišķi izdalāma
funkcionālā vai konstruktīvā lietas atsevišķa bojātā daļa, ko Apdrošinātais
apstrādā, tīra, labo, veic servisu vai kādu citu darbību.
16.4.3.2. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.5. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem trešajām personām
piederošajam kustāmajam īpašumam, kas atrodas Apdrošinātā
aizbildnībā, uzraudzībā vai kontrolē
16.5.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par zaudējumiem trešajām personām piederošajam
kustamajam īpašumam, kurš atrodas Apdrošinātā aprūpē, uzraudzībā vai
kontrolē, un ir radušies sakarā ar to bojājumu, iznīcināšanu vai zaudēšanu
zādzības ar ielaušanos vai laupīšanas rezultātā.
16.5.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.5.2.1. transportlīdzekļiem, to aprīkojumam, kā arī lietām šajos
transportlīdzekļos;
16.5.2.2. naudas līdzekļiem, visa veida dokumentiem, arhīvu vai
kolekcionāru krājumiem, mākslas darbiem;
16.5.2.3. kas izriet no lietu zādzības, kurā ir pierādīta Apdrošinātās
personas darbinieka, apakšuzņēmēja vai apakšuzņēmēja darbinieka
dalība;
16.5.2.4. īpašumam tā apstrādes, labošanas, servisa, iepakošanas vai
citas darbības laikā nodarītie zaudējumi;
16.5.2.5. Apdrošinātā izmantotajam īpašumam, pamatojoties uz nomas,
īres, aizdevuma un līzinga līgumu un citiem līdzīgiem līgumiem.
16.5.3. Papildus nosacījumi
16.5.3.1. Lietas nozaudēšanas gadījumā, sakarā ar zādzību ar ielaušanos
vai laupīšanu, Apdrošinātās personas pienākums ir nekavējoties, bet ne
vēlāk, kā 48 stundu laikā, paziņot policijai par notikušo gadījumu.
Apdrošinātājs var samazināt apdrošināšanas atlīdzības apmēru, ja termiņa
neievērošana ir bijusi par iemeslu zaudējumu apmēra palielināšanai vai
padarīja neiespējamu noteikt gadījuma apstākļus un sekas.
16.5.3.2. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.6. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem mehāniskajiem
transportlīdzekļiem un to rūpnīcas aprīkojumam, kas pieder trešajām
personām un atrodas Apdrošinātā, kurš nodarbojas ar autostāvvietu
pakalpojumu sniegšanu aizbildnībā, uzraudzībā vai kontrolē.
16.6.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā, kurš nodarbojas
ar autostāvvietu pakalpojumu sniegšanu, civiltiesisko atbildību par
zaudējumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to rūpnīcas
aprīkojumam, kas pieder trešajām personām un atrodas Apdrošinātā
aizbildnībā, uzraudzībā vai kontrolē, un kas ir bojāti, iznīcināti vai zaudējumi
tiem radušies zādzības ar ielaušanos vai laupīšanas gadījumā.
16.6.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
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16.6.2.1. kas ir cita īpašuma, nevis rūpnīcas aprīkojuma, nozaudēšanas
sekas no transportlīdzekļa salona un/vai motora telpas, kravas nodalījuma
(izņemot zaudējumus, kas radušies zādzības ar ielaušanos dēļ mehāniskā
transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā);
16.6.2.2. kas ir autostāvvietas (autostāvvieta – speciāli automašīnām
izveidota un nodalīta teritorija tikai pieņemto automašīnu uzglabāšanai)
apkalpojošā personāla pienākumu neievērošanas sekas, kas izriet no
autostāvvietas regulējošiem normatīviem aktiem;
16.6.2.3. kas radušies laikā, kad autostāvvieta netiek fiziski uzraudzīta;
16.6.2.4. kas nodarīti dabas stihijas, jo īpaši viesuļvētras, plūdu, krusas,
zibens trieciena, lietusgāžu iedarbības rezultātā;
16.6.2.5. kas nodarīti pārvadājamai kravai;
16.6.2.6. kas izriet no mehāniskā transportlīdzekļa zādzības, tā
aprīkojuma vai bagāžas nodalījumā atstātām lietām, kurā ir pierādīta
Apdrošinātā darbinieka vai viņa apakšuzņēmēja dalība;
16.6.2.7. kas radušies sakarā ar transportlīdzekļa labošanas veikšanu
autostāvvietas teritorijā.
16.6.3. Papildus nosacījumi
16.6.3.1. Apdrošināšanas aizsardzība ietver Apdrošinātā atbildību ar
sekojošiem nosacījumiem:
16.6.3.1.1. autostāvvietu pastāvīgi apsargā vismaz viena persona; 
16.6.3.1.2. autostāvvietas teritorija ir nodalīta, iežogota pa perimetru
(vismaz ar metāla sietu, kas montēts uz metāla konstruktīviem
elementiem, kuri pastāvīgi ir savienoti ar pamatni, un minimālais
augstums ir 1,4 metri) un apgaismota; 
16.6.3.1.3. autostāvvietas personālam jāievēro autostāvvietas iekšējie
normatīvie akti, ieskaitot apsardzes nosacījumus;
16.6.3.1.4. autostāvvieta ir aprīkota ar vārtiem vai paceļamu barjeru;
16.6.3.1.5. transportlīdzekļi tiek pieņemti un nodoti, parakstot
pieņemšanas-nodošanas aktu vai tam pielīdzināmu dokumentu;
16.6.3.1.6. autostāvvietas personālam ir pieejami telekomunikāciju
sakari .
16.6.3.2. Apdrošinātā pienākums ir veikt uzskaiti par pieņemšanas-
nodošanas aktiem vai līdzīgiem dokumentiem un ievērot autostāvvietas
normatīvos aktus.
16.6.3.3. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinātā pienākums
ir: 
16.6.3.3.1. nekavējoties informēt policiju vai ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu un Apdrošinātāju;
16.6.3.3.2. sagatavot paskaidrojumu, norādot iemeslus un notikumu
veidošanās apstākļus, kas izraisījuši zaudējumu. Paskaidrojumu paraksta
persona, kura novietoja vai pieņēma transportlīdzekli autostāvvietā.
16.6.3.4. Ja Apdrošinātais nav izpildījis augstākminētos nosacījumus un
tas ir cēloniskā sakarībā ar zaudējumu palielināšanos vai tādēļ nav
iespējams noteikt notikuma apstākļus vai sekas, Apdrošinātājs var
samazināt apdrošināšanas atlīdzības summu 50% apmērā.
16.6.3.5. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.7. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas rodas, lai veiktu
demontāžas (nojaukšanas) darbus bojātiem produktiem un nobojātu
produktu montāžas (uzstādīšana) izmaksas (demontāža-montāža
paplašinājums).
16.7.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par zaudējumiem, kas radušies, lai veiktu demontāžas
(nojaukšanas) darbus par Apdrošinātā bojātiem produktiem un no bojātu
produktu montāžas (uzstādīšana) izmaksas (demontāža-montāža
paplašinājums).

Apdrošināšanas segumā ir iekļautas izmaksas, kas saistītas ar bojāto
produktu lokalizāciju (atrašanu), to demontāžu, noņemšanu, kā arī
izmaksām par montāžas un uzstādīšanas darbiem.
16.7.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.7.2.1. gadījumos, kad pats Apdrošinātais ir veicis bojāto produktu
uzstādīšanu vai pasūtījis tā uzstādīšanu;
16.7.2.2. bojāto produktu aizvietošanas, iegādes izmaksas, kā arī
izmaksas par jauno, nebojāto produktu transportēšanu;
16.7.2.3. gadījumos, kad bojātais produkts ir transportlīdzekļu
sastāvdaļa (zemes, ūdens, gaisa, kosmisko kuģu u.c.), izņemot gadījumus,
kad Apdrošinātais nezināja un nevarēja zināt, ka tā produkts var tikt
izmantots šādos transportlīdzekļos;
16.7.2.3. kas radušies dēļ jebkāda veida kavējumiem.
16.7.3. Papildus nosacījumi:
16.7.3.1. gadījumos, kad bojātā produkta demontāža un aizvietošana
nav iespējama vai darbu izmaksas ir nesamērīgas attiecībā pret izmaksām
par alternatīvu risinājumu, Apdrošinātājs sedz izmaksas par ar bojātā
produkta aizvietošanas alternatīviem risinājumiem ieviešanu, bet
nepārsniedzot izmaksas kādas būtu demontāžas - montāžas darbu
rezultātā.
16.7.3.2. paplašinājums un aprakstītie zaudējumi attiecināmi tikai uz
produktiem, kas realizēti pēc paplašinājuma iekļaušanas Apdrošināšanas
polisē, bet ne ilgāk kā līdz Apdrošināšanas polisē norādītajam beigu
datumam. 
16.7.3.3. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.8. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas radušies gala produkta
ražotājam sakarā ar Apdrošinātā piegādāto produktu trūkumiem
16.8.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par zaudējumiem, kas radušies gala produkta ražotājam, ja
Apdrošinātais piegādājis produktu ar trūkumiem. Apdrošināšanas
atlīdzība iekļauj: 
16.8.1.1. zaudējumus gala produktam, kas ir sekas gala produkta
ražotāja preču iznīcināšanai vai bojāšanai, kuras ir samaisītas vai
apvietotas ar Apdrošinātā piegādātajiem bojātiem produktiem, izņemot
Apdrošinātā piegādāto produktu vērtību;
16.8.1.2. gala produkta ražošanas izmaksas, izņemot Apdrošinātā
piegādāto produktu vērtību;
16.8.1.3. papildus izmaksas zaudējumu novēršanai gala produktā vai tā
uzlabošanai līdz stāvoklim, kas atbilst tiesiskajām vai tirgus prasībām,
izņemot summu, kas veidojas kā starpība starp Apdrošinātā piegādāto
produktu vērtību pret gala produkta pārdošanas cenu;
16.8.1.4. ienākumu samazināšanu sakarā ar nepieciešamību pazemināt
cenu pārveidotajam gala produktam, izņemot vērtību attiecībai starp
samaksāto cenu par Apdrošinātā piegādāto produktu pret cenu, par kādu
pārveidotais produkts varētu tikt pārdots, ja Apdrošinātā piegādātais
produkts nebūtu bojāts. Apdrošināšanas atlīdzība par šajā apakšpunktā
noteikto tiek izmaksāta, aizvietojot šī panta 16.8.1.1. un 16.8.1.2 punktā
minētās izmaksas.
16.8.1.5. par cietušo šī paplašinājuma 16.8.1.4. punkta izpratnē tiek
uzskatīts gala produkta ražotājs
16.8.1.6. Gadījumā, ja pārveidoto produktu ir iespējams sagatavot līdz
stāvoklim, kas ļauj to pārdot, ņemot vērā ekonomiski pamatotu
labošanas darbu rezultātu, Apdrošinātājs izvērtē labošanas darbu
izmaksas. Ja tās ir ekonomiski pamatotas, tad no zaudējumu apmēra ietur
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vērtību, kas atbilst attiecībai starp cenu, kas samaksāta par Apdrošinātāja
piegādāto produktu un cenu, par kādu pārveidoto produktu var pārdot.
16.8.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.8.2.1. kas izriet no jebkāda veida kavējumiem;
16.8.2.2. kas ir pamatoti ar cerētās peļņas neiegūšanu;
16.8.2.3. kas ir pamatoti ar izdevumiem, kas ir saistīti ar bojātā īpašuma
izņemšanu un aizvietošanu ar īpašumu, kurā nav bojājumu;
16.8.2.4. kas ir pamatoti ar jebkādiem netiešajiem zaudējumiem,
izņemot uzskaitītās segtās izmaksas.
16.8.3. Papildus nosacījumi:
16.8.3.1. paplašinājums un aprakstītie zaudējumi attiecināmi tikai uz
produktiem, kas realizēti pēc paplašinājuma iekļaušanas Apdrošināšanas
polisē, bet ne ilgāk kā līdz Apdrošināšanas polisē norādītajam beigu
datumam;
16.8.3.2. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.9. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas radušies mašīnu vai
iekārtu lietotājam sakarā ar defektiem izgatavotajās vai apstrādātajās
lietās, izmantojot mašīnas vai iekārtas, kuras Apdrošinātais izgatavojis,
piegādājis, labojis vai uzturējis.
16.9.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par zaudējumiem, kas radušies iekārtu vai aprīkojuma
lietotājam sakarā ar izgatavoto vai apstrādāto produktu defektiem, ja
iekārtu vai aprīkojumu izgatavojis, piegādājis, labojis  vai uzturējis
Apdrošinātais.
16.9.2. Apdrošināšanas atlīdzība iekļauj:
16.9.2.1. zaudējumus produktam, kas ir iznīcināts vai bojāts, jo tika
izgatavots vai apstrādāts izmantojot šīs mašīnas vai iekārtas;
16.9.2.2. ieguldījumus un izdevumus, kas ieguldīti ražošanā vai apstrādē,
bet ir zaudēti sakarā ar defektiem šajās mašīnās vai iekārtās;
16.9.2.3. papildus izdevumus, kas radušies sakarā ar bojājumu vai
zaudējumu novēršanu produktos, kuri tika izgatavoti vai apstrādāti
izmantojot šīs mašīnas vai iekārtas, ar mērķi padarīt tos atbilstošus
tiesiskajām vai tirgus prasībām;
16.9.2.4. par cietušo šī paplašinājuma izpratnē tiek uzskatīta persona,
kura ir cietusi zaudējumus, vai kurai ir radušies izdevumi, kas norādīti šī
paplašinājuma 16.10.2.2.1. – 16.10.2.2.3. punktos.
16.9.3. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.9.3.1. jebkāda veida kavējumiem un no tām izrietošajām saistībām,
piemēram, līgumsodiem, kā arī citiem netiešajiem zaudējumiem,
izņemot uzskaitītās segtās izmaksas;
16.9.3.2. negūto peļņu;
16.9.3.3. papildus izdevumiem, kas ir saistīti ar bojātās lietas izņemšanu
un aizvietošanu ar lietu, kurā nav bojājumu. 
16.9.4. Papildus nosacījumi:
16.9.4.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.10. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas izriet no jebkādas
bīstamas vielas noplūdes (piesārņojuma paplašinājums)
16.10.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti, sakarā ar jebkādas bīstamas
vielas noplūdi, kā rezultātā var notikt zemes, atmosfēras vai jebkāda

strauta, upes, kanāla vai ūdens rezervuāra saindēšana vai piesārņošana,
kā arī izdevumiem, kas ir saistīti ar bīstamo vielu izvešanu, neitralizāciju
vai augsnes attīrīšanu, ko veikusi trešā persona, tikai tādā gadījumā, ja
vienlaicīgi piepildās sekojoši nosacījumi:
16.10.1.1. bīstamo vielu noplūde, kas izraisa zaudējumu, un tas notiek
kā pēkšņs notikums, ko nebija iespējams paredzēt un novērst,
Apdrošinātajam ievērojot drošības pasākumus atbilstoši komersanta
veiktajai darbībai;
16.10.1.2. bīstamo vielu noplūde, kas izraisa zaudējumu, sākas
apdrošināšanas periodā;
16.10.1.3. bīstamo vielu noplūde, kas izraisa zaudējumu, kļūst zināma
Apdrošinātajam vai trešajām personām 72 stundu laikā, skaitot no šīs
noplūdes sākuma;
16.10.1.4. cēlonis, kura rezultātā trešo personu veselībai vai mantai
iestājas zaudējums, kas ir bīstamo vielu noplūdes rezultāts, kļuva zināms
72 stundu laikā, skaitot no  noplūdes sākuma;
16.10.1.5. zaudējumu pieteikšanai par bīstamo vielu noplūdi jānotiek
nekavējoties, tomēr ne vēlāk kā 30 dienu laikā, sākot no bīstamās vielas,
kas izraisa zaudējumu, noplūdes sākuma. Gadījumā, ja apzinātas rīcības
vai rupjas neuzmanības dēļ netiek ievērots termiņš, Apdrošinātājs ir
tiesīgs samazināt apdrošināšanas atlīdzību līdz 50% apmērā, ja termiņa
neievērošanas dēļ ir palielinājušies zaudējumi vai tādēļ ir neiespējami
noteikt gadījuma apstākļus un sekas.
16.10.2. Papildus termini:
Termins „noplūde” aptver sekojošas darbības: noliešanu, iztecējumu,
izsūknēšanu, izliešanu, emisiju, iztukšošanu un iesūknēšanu zem
spiediena, izmešanu vai izvešanu, izdalīšanu, izsvaidīšanu, izkļūšanu.
16.10.3. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.10.3.1. Apdrošinātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas saistīti ar
apkārtējai videi bīstamo vielu savākšanu no Apdrošinātajam piederošā
nekustamā īpašuma, vai kas tiek nomāts vai citādā veidā atrodas
Apdrošinātā likumīgā valdījumā.
16.10.4. Papildus nosacījumi:
16.10.4.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.11. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, ko nodarījis Apdrošinātās
personas apakšuzņēmējs (nesaglabājot regresa tiesības pret vainīgo
apakšuzņēmēju)
16.11.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar trešo personu mantai vai
veselībai nodarītajiem zaudējumiem, ko nodarījis Apdrošinātā
apakšuzņēmējs izpildot darbus vai sniedzot pakalpojumus saskaņā ar
Apdrošinātā norādījumiem
16.11.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.11.2.1. Apdrošinātājs nesedz zaudējumus, kā rezultātā rodas prasības
starp Apdrošināto un apakšuzņēmēju (krusteniskā atbildība).
16.11.3. Papildus noteikumi:
16.11.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir vienāds ar
polises kopējo un viena gadījuma atbildības limitu, izņemot, ja
paplašinājumam ir noteikts apakšlimits.
16.12. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, ko nodarījis Apdrošinātās
personas apakšuzņēmējs (saglabājot regresa tiesības pret vainīgo
apakšuzņēmēju)
16.12.1. Apdrošināšanas objekts
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Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar trešo personu mantai vai
veselībai nodarītajiem zaudējumiem, ko nodarījis Apdrošinātā
apakšuzņēmējs, izpildot darbus vai sniedzot pakalpojumus saskaņā ar
Apdrošinātā norādījumiem, Apdrošinātājam saglabājot regresa tiesības
pret apakšuzņēmēju izmaksātās atlīdzības apmērā. 
16.12.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.12.2.1. Apdrošinātājs nesedz zaudējumus, kā rezultātā rodas prasības
starp Apdrošināto un apakšuzņēmēju (krusteniskā atbildība).
16.12.3. Papildus noteikumi:
16.12.3.1. Apdrošinātājam ir regresa tiesības pret apakšuzņēmēju
izmaksātās atlīdzības apmērā.
16.12.3.2. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir vienāds ar
polises kopējo un viena gadījuma atbildības limitu, izņemot, ja
paplašinājumam ir noteikts apakšlimits.
16.13. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas ir sekas notikumiem,
kuri radušies ārpus LatvijasRepublikas teritorijas, izņemot ASV un
Kanādu.
16.13.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par personas veselībai nodarīto kaitējumu un materiāliem
zaudējumiem, kas ir cēloniskā sakarībā ar notikumiem, kas notikuši ārpus
Latvijas Republikas teritorijas. Apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā
Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādas teritorijā un to diplomātiskajās
pārstāvniecībās.
16.13.2. Izņēmumi – Apdrošinātājs nav atbildīgs par zaudējumiem
apdrošināšanas noteikumu 5. punktā – „Izņēmumi” noteiktajam.
16.13.3. Papildus nosacījumi:
16.13.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir vienāds ar
polises kopējo un viena gadījuma atbildības limitu, izņemot, ja
paplašinājumam ir noteikts apakšlimits.
16.14. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas ir sekas notikumiem,
kuri radušies ASV un Kanādas teritorijās.
16.14.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par personas veselībai nodarīto kaitējumu un materiāliem
zaudējumiem, kas ir cēloniskā sakarībā ar notikumiem, kas notikuši
Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādas teritorijā un to diplomātiskajās
pārstāvniecībās. 
16.14.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.14.2.1. kas izriet no pienākuma veikt: līgumsodu, tiesas soda naudu,
administratīvā vai materiāla rakstura zaudējumu (exemplary & punitive
damages) apmaksu, kā arī citu sodu un finansiālu piespiedu līdzekļu
apmaksu;
16.14.2.2. kas saistīti ar īpašumā vai nomā esošu nekustamo īpašumu
(birojs, noliktava, veikals, ražotne un tamlīdzīgi).
16.14.2.3. kas saistīti ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimībām
Apdrošinātā darbiniekiem, kā arī personām, kas veic darbus saskaņā ar
konkrēta darba līgumu vai uz citu tiesisko attiecību pamatu.
16.14.3. Papildus nosacījumi:
16.14.2.1. pašrisks ir noteikts 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši eiro)
apmērā par katru gadījumu;
16.14.2.2. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir vienāds ar
polises kopējo un viena gadījuma atbildības limitu, izņemot, ja
paplašinājumam ir noteikts apakšlimits.

16.15. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas izriet no nojaukšanas
un demontāžas darbu veikšanas, kā arī pneimatisko un hidraulisko
āmuru, pāļdziņu vai citu, līdzīgas darbības mašīnu vai iekārtu
izmantošanas.
16.15.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par personas veselībai nodarīto kaitējumu un materiāliem
zaudējumiem kas radušies, veicot nojaukšanas vai demontāžas darbus, kā
arī izmantojot pneimatiskos un hidrauliskos āmurus, pāļdziņus vai citas
līdzīgas darbības mašīnas vai iekārtas. Apdrošināšanas limits
paplašinājumam ir norādīts apdrošināšanas polisē.
16.15.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.15.2.1. kas radušies ārpus teritorijas, kuras rādiuss ir vienāds ar
nojaucamās būves augstumu, kas tiek mērīts no nojaucamās būves
kontūras. Minētais nosacījums attiecas uz nojaukšanas darbiem bez
sprāgstvielu izmantošanas;
16.15.2.2. kas radušies attālumā, ne mazākā par 50 metriem no
eksplozijas epicentra. Minētais nosacījums attiecas uz gadījumu, ja darbi
tiek veikti, izmantojot sprāgstvielas;
16.15.2.3. kuru rašanās nav pēkšņa un neparedzama, bet ir noteikta
sakarā ar veicamo celtniecības darbu izpildi;
16.15.2.4. kas radušies apdares bojājumu rezultātā, kuri neietekmē ēku,
būvju, grunts vai cita īpašuma stabilitāti, kā arī neapdraud to lietotājus.
16.15.3. Papildus nosacījumi:
16.15.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir vienāds ar
polises kopējo un viena gadījuma atbildības limitu, izņemot, ja
paplašinājumam ir noteikts apakšlimits
16.16. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem par priekšmetiem, kas
pieder viesnīcas viesiem.
16.16.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par zaudējumiem, kas saistīti ar priekšmetu bojāšanu,
iznīcināšanu vai nozaudēšanu un kas ir cēloniskā sakarībā ar zādzību ar
ielaušanos vai laupīšanu:
16.16.1.1. priekšmeti, kas pieder viesnīcas viesiem;
16.16.1.2. priekšmeti, ko viesi ir nodevuši uzglabāšanai viesnīcas
reģistratūrā. Tādā gadījumā Apdrošinātājs sedz arī zaudējumus, kas
radušies sakarā ar uzglabāšanai nodoto naudu un dokumentu
nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.
16.16.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.16.2.1. kas radušies lietu, kas pieder viesiem, nozaudēšanas dēļ
viesnīcas ēdināšanas telpās, frizieru salonos un citās pakalpojumu
sniegšanas telpās, kas atrodas viesnīcas teritorijā, izņemot gadījumus, ja
šīs lietas ir nodotas garderobistam gardarobē vai viesnīcas apsardzei;
16.16.2.2. kas radušies lietu nozaudēšanas dēļ, ko viesi atstājuši viesnīcas
hallēs, koridoros, bāros vai kafejnīcās.
16.16.3. Papildus nosacījumi:
16.16.3.1. Apdrošinātā pienākums ir veikt pieņemto priekšmetu
uzskaiti. Uzskaitījumam jāsatur dati, kas ir nepieciešami priekšmetu
īpašnieka identificēšanai: apraksts un depozīta vērtība, kā arī nodoto
priekšmetu iesniedzēja un saņēmēja paraksts.
16.16.3.2. zaudējumu rašanās gadījumā Apdrošinātā pienākums ir
nekavējoties ziņot par to policijai.
16.16.3.3. Apdrošinātas ir arī naudas vērtības, ar nosacījumu ka tās tiek
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uzglabātas slēgtā seifā. Polisē var tikt noteikts atlīdzības apakšlimits
naudas vērtībām.
16.16.3.4. Ja Apdrošinātais nav izpildījis augstākminētos nosacījumus,
Apdrošinātājs var samazināt apdrošināšanas atlīdzības apmēru, ja
Apdrošinātā pienākumu neievērošana ir veicinājusi zaudējumu palielināšanos
vai padarījusi neiespējamu notikuma apstākļu un seku noteikšanu.
16.16.3.5. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.17. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas rodas starp
Apdrošinātajiem, kā arī starp Apdrošinātajiem un viņu apakšuzņēmējiem
(krusteniskā atbildība)
16.17.1. Apdrošināšanas objekts
16.17.1.1. Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā
civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas rodas starp Apdrošinātajiem
viena Apdrošināšanas līguma ietvaros. 
16.17.1.2. Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā
civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas rodas starp  Apdrošinātajiem
un viņu apakšuzņēmējiem, kā arī starp Apdrošinātā piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem ar nosacījumu, ka apakšuzņēmēju atbildības
paplašinājumu Nr. 16.11. un 16.12. ir iekļauti apdrošināšanas polisē.
16.17.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.17.2.1. par prasībām starp Apdrošināto un tā darbiniekiem, kā arī par
prasībām starp Apdrošinātā darbiniekiem.
16.17.2.2. kas nodarīti īpašumam, kuru Apdrošinātais remontētē,
montē vai būvē;
16.17.2.3. kas nodarīti īpašumam, kas atrodas Apdrošinātā aizbildnībā,
uzraudzībā vai kontrolē un atrodas Apdrošinātā telpās, teritorijā vai
būvniecības laukumā;
16.17.2.4. kas nodarīti būvniecības procesā izmantotām iekārtām un
aprīkojumam.
16.17.3. Papildus nosacījumi:
16.17.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.18. Civiltiesiskās atbildība par zaudējumiem, kas radušies pēc
pabeigto darbu piegādes/nodošanas vai nodošanas pakalpojuma
saņēmējam (klientam), ja zaudējumi izriet no to nepareizas, kļūdainas
izpildes.
16.18.1. Apdrošināšanas objekts:
16.18.1.1. Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā
civiltiesisko atbildību par zaudējumiem trešajām personām ieskaitot
pakalpojuma saņēmēju (klientu), kas radušies pēc pabeigto darbu
piegādes/nodošanas vai nodošanas pakalpojuma saņēmējam (klientam),
ja zaudējumi izriet no to nepareizas, kļūdainas izpildes
16.18.1.2. šīs atrunas/paplašinājuma noteiktajos ietvaros, Apdrošinātājs
ir atbildīgs par zaudējumiem trešajām personām ieskaitot pakalpojuma
saņēmēju (klientu), ja pabeigto darbu vai pakalpojuma objekts ir
piegādāts pasūtītājam (klientam) apdrošināšanas polises darbības laikā.
16.18.1.3. Apdrošinātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas no to
nepareizas, kļūdainas darba izpildes vai pakalpojuma, kura priekšmets
bija piegādāts pasūtītājam (klientam), iepriekšējos periodos
apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti ar Apdrošinātāju, ja iepriekšējo
apdrošināšanas līgumu aizsardzība, līguma paplašinājumi un papildus
atrunas, tai skaitā apdrošinātā komercdarbība bija vienādi un līdzvērtīgi
spēkā esošajam apdrošināšanas līgumam ar nosacījumu, ka esošais
apdrošināšanas līgums veido nepārtrauktu secību visiem iepriekšējiem
apdrošināšanas līgumiem.

16.18.1.4. Šaubu gadījumā saistībā ar visa darba vai darbu pabeigšanas
laiku, par izpildes vai atsevišķu tās daļu izpildi tiek pieņemts un uzskatīts
brīdis, kad veiktā darba piegāde/ darba objekts vai pakalpojums nodots
pasūtītājam/klientam.
16.18.2. Izņēmumi – Apdrošinātājs nav atbildīgs par zaudējumiem
apdrošināšanas noteikumu 5. punktā – „Izņēmumi” noteiktajam.
16.18.3. Papildus nosacījumi:
16.18.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.19. Civiltiesiskās atbildība par zaudējumiem, kas radušies transporta
līdzekļiem, to sastāvdaļām, piekabēm un konteineriem veicot kravas
iekraušanas vai izkraušanas darbus
16.19.1. Apdrošināšanas objekts:
16.19.1.1. Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā
civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas radušies trešo personu
transporta līdzekļiem, to sastāvdaļām, piekabēm un konteineriem veicot
kravas iekraušanas vai izkraušanas darbus.
16.19.1.2. Apdrošināšanas aizsardzība par trešo personu konteineriem
nodarītajiem zaudējumiem ir spēkā veicot minēto konteineru necelšanu
vai uzcelšanu no transporta līdzekļa.
16.19.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.19.2.1. kas radušies pašai iekraujamajai vai izkraujamajai kravai;
16.19.2.2. kas radušies veicot kravas iekraušanas vai izkraušanas darbus
no gaisa kuģa (lidmašīnas);
16.19.3. Papildus nosacījumi:
16.19.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.20. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas izriet no dokumentu
nozaudēšanas, iznīcināšanas vai pazaudēšanas, kas tika uzticēti
Apdrošinātajam sakarā ar Apdrošinātā veikto darbu.
16.20.1. Apdrošināšanas objekts:
16.20.1.1. Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā
civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas izriet no Apdrošinātajam
uzticēto dokumentu nozaudēšanas, iznīcināšanas vai to zudumu, sakarā
ar Apdrošinātā veiktajām darbībām;
16.20.1.2. Apdrošinātājs sedz uzrādītajā apjomā faktiskās iepriekš
minēto dokumentu atjaunošanas izmaksas. Apdrošināšana nesedz citus
zaudējumus, kas ir dokumentu nozaudēšanas, iznīcināšanas vai zuduma
sekas, tai skaitā trešo personu prasības, kas izriet no dokumentu
nozaudēšanas, iznīcināšanas vai to zuduma, kā arī par izrietošajām
saistībām.
16.20.2. Izņēmumi – Apdrošinātājs nav atbildīgs par zaudējumiem
apdrošināšanas noteikumu 5. punktā – „Izņēmumi” noteiktajam.
16.20.3. Papildus nosacījumi:
16.20.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.21. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti apakšzemes
komunikācijām vai iekārtām, Apdrošinātajam veicot darbus vai
pakalpojumus.
16.21.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti apakšzemes komunikācijām vai
iekārtām darbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas laikā, jo īpaši gāzes,
elektrības, optiskās šķiedras sakaru līniju, ūdens un kanalizācijas
komunikācijām. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, sedzot veiktos
remontdarbus. 
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16.21.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.21.2.1. ja pirms darbu uzsākšanas Apdrošinātais nav saskaņojis ar
attiecīgajām iestādēm precīzas attiecīgo kabeļu, cauruļu un iekārtu
atrašanās vietas;
16.21.2.2. ja nav veikti atbilstošie pasākumi, lai izvairītos no to
bojāšanas;
16.21.2.3. jebkādiem netiešiem zaudējumiem un naudas sodiem.
16.21.3. Papildus nosacījumi:
16.21.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.22. Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar
pasākumu organizēšanu.
16.22.1. Apdrošināšanas objekts
Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar Apdrošinātā civiltiesisko
atbildību par kaitējumu personu veselībai un materiāliem zaudējumiem,
kas nodarīti pasākuma dalībniekiem, un kas radušies Apdrošinātajam
organizējot pasākumu. 
16.22.2. Papildus termini:
16.22.2.1. Pasākums – sporta, māksliniecisks vai cits pasākums, kas
notiek stadionā, sporta hallē, teātrī, operā, operetē, filharmonijā,
kinoteātrī, muzejā, bibliotēkā, kultūras namā, mākslas galerijā, izglītības
iestādēs vai brīvā dabā;
16.22.2.2. Dalībnieks – trešā persona. Apdrošinātā organizēto
pasākumu gadījumā saviem darbiniekiem – darbinieks un darbinieka
vistuvākās personas, kuras pasākuma laikā atrodas teritorijā, kur tas
norisinās, skatītāja, uzaicinātā, izpildītāja, tiesneša vai tehniski –
administratīvās apkalpes, dalībnieka statusā.
16.22.3. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.22.3.1. operatīvo dienestu darbiniekiem nodarīto kaitējumu vai
zaudējumiem, veicot neatliekamos glābšanas darbus;
16.22.3.2. ko nodarījuši operatīvo dienestu darbinieki sakarā ar tiešo
dienesta pienākumu veikšanu pasākumā vietā;
16.22.3.3. kas radušies veiktās mākslīgās uguņošanas demonstrēšanas
rezultātā;
16.22.3.4. ja Apdrošinātā persona nav izpildījusi pienākumu novadīt
pasākumu saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz dzīvības un veselības

aizsardzību, tajā skaitā saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko
uzraudzību un citiem Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
16.22.4. Papildus nosacījumi:
16.22.4.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
16.23. Dzīvokļu īpašnieku biedrības civiltiesiskā atbildība 
16.23.1. Apdrošināšanas objekts:
16.23.1.1. Apdrošināšanas aizsardzība tiek paplašināta ar dzīvokļu
īpašnieku biedrības civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti
trešajām personām sakarā ar piederošo kopīpašumu, bet, jo īpaši, par
zaudējumiem, kas radušies, sakarā ar īpašumā esošajām:
16.23.1.1.1. būvēm (ēkām) kopā ar papildus telpām, tādām, kā, pagrabi,
ratiņu telpas, pieliekamie kambari, garāžas un žāvētavas;
16.23.1.1.2. stāvvietām, kas atrodas kopīpašuma teritorijā;
16.23.1.1.3. laukumiem, zālājiem, pagalmiem, dārziem, kokiem un
augiem;
16.23.1.1.4. visa veida komunikācijām, ar kādām ir aprīkots
kopīpašums;
16.23.1.1.5. aktīvās atpūtas iekārtām, spēļu laukumiem, sporta
laukumiem, kas atrodas kopīpašuma teritorijā;
16.23.1.2. Apdrošinātā persona ir dzīvokļu īpašnieku biedrība jeb
īpašnieku kopums, kuriem pieder telpas, kas ietilpst noteiktajā
kopīpašuma sastāvā.
16.23.1.3. dzīvokļu īpašnieku biedrības biedri un viņiem pielīdzināmās
personas šajā paplašinājumā tiek uzskatītas par trešajām personām,
attiecībā pret dzīvokļu īpašnieku biedrību.
Apdrošināšanas limits paplašinājumam ir norādīts apdrošināšanas polisē.
16.23.2. Izņēmumi – papildus apdrošināšanas noteikumu 5. punktā –
„Izņēmumi” noteiktajam, Apdrošinātājs nav atbildīgs par sekojošiem
zaudējumiem:
16.23.2.1. par kuriem atbildīgs ir dzīvokļu īpašnieku biedrības sastāvā
esošais īpašnieks;
16.23.2.2. ja zaudējuma tiešais iemesls ir dzīvokļu īpašnieku biedrības,
biedru vai tās vadības nepieņemtais lēmums par nepieciešamību veikt
remontdarbus vai labošanu;
16.23.2.3. ja zaudējuma cēlonis nav pēkšņs un neparedzams, ieskaitot
sezonalitāti.
16.23.3. Papildus nosacījumi:
16.23.3.1. paplašinājuma maksimālais atbildības limits ir norādīts
Apdrošināšanas polisē.
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