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1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Trešā persona 
– Apdrošinātā klients, kas noslēdza ar Apdrošināto kreditēšanas 
līgumu pret kustamās mantas ķīlu.

2. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Ķīla – kusta-
ma manta, kas nodota Apdrošinātā glabāšanā kā nodrošinājums 
saskaņā ar noslēgto kreditēšanas līgumu.

3. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek ap-
drošināta Apdrošinātā vispārējā civiltiesiskā atbildība par  Apdro-
šinātā glabāšanā nodotajai Ķīlai nodarīto bojājumu vai bojāeju, kā 
arī nolaupīšanu, par kuriem Apdrošinātais ir atbildīgs un kuri tam 
jāatlīdzina Trešajai personai saskaņā ar piemērojamiem tiesību 
aktiem:

3.1. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas mantai nodarītajiem 
bojājumiem, bojāeju vai nolaupīšanu;

3.2. Izrietošie finansiālie zaudējumi;

3.3. Juridiskie un tiesāšanās izdevumi;

3.4. Ekspertīzes izdevumi;

3.5. Glābšanas izdevumi.

4. Apdrošināšana ir spēkā tikai pie nosacījuma, ka Apdrošinātais 
ir veicis visus no Apdrošinātā atkarīgus samērīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu Ķīlas drošu glabāšanu saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 691 “Noteikumi par patērē-
tāja kreditēšanu” un citiem tiesību aktiem.

5. Ķīlas bojāejas vai nolaupīšanas gadījumā Apdrošinātājs atlīdzina 
Trešajai personai zaudējumus, kas ir vienādi ar Ķīlas novērtēšanas 
vērtību, kādā tā bija nodošanas brīdī Apdrošinātā glabāšanā kā 

nodrošinājums, atskaitot Ķīlas atlikušo vērtību, ņemot vērā sum-
mu, kas Trešajai personai tika izsniegta kā kredīta summa. 

6. Zaudējumi tiek atlīdzināti Trešajai personai, kad Trešā persona 
vēršas pie Apdrošinātā pēc Ķīlas līgumā noteiktajā Ķīlas izpirkša-
nas laikā.

7. Papildus “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumos Nr.VCTA20” noteiktajiem izņēmumiem, ja Apdroši-
nāšanas polisē nepārprotami nav norādīts citādāk, Apdrošinātājs 
neatlīdzina sekojošus zaudējumus:

7.1. zaudējumi, kas radušies saistībā ar to, ka Ķīlas glabāšanas 
apstākļi netiek nodrošināti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām;

7.2. zaudējumi attiecībā uz tādas Ķīlas bojājumiem, bojāeju vai 
nolaupīšanu, kuras uzskaite netiek nodrošināta atbilstoši spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām;

7.3. zaudējumi, kas ir nenovēršami, ņemot vērā Ķīlas veidu, rak-
sturu, fizikālās īpašības;

7.4. zaudējumi, kas radušies saistībā ar tādu lietu, ko aizliegts pie-
ņemt par Ķīlu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

7.5. zaudējumi, kas radušies saistībā ar jebkāda transportlīdzekļa, 
tā sastāvdaļu, aprīkojuma vai tajā esošo mantu nolaupīšanu.
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VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
NOTEIKUMU NR. VCTA20 PIELIKUMS “KREDĪTA DEVĒJA VISPĀRĒJĀS 
CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI
NR. LOM20.”

Šie noteikumi ir “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. VCTA20” neatņemama sastāvdaļa un ir spēkā, 
ja par to ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja rodas pretrunas starp šiem noteikumiem un “Vispārējās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas noteikumiem Nr. VCTA20”, prioritāte ir šiem noteikumiem.


