
1 / 1

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle 
Reģ. Nr. 40103942087  •  Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004

info@compensa.lv
www.compensa.lv

Tālr. 8888 
Zvanot no ārzemēm +371 6755 8888

1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Nedroša pro-
dukcija - Apdrošinātā produkcija, kas ir kaitīga vai draud izraisīt 
kaitējumu Trešās personas dzīvībai, veselībai, mantai, kā arī videi 
un neatbilst normatīvajos aktos noteiktām speciālām veselības un 
drošuma prasībām un standartiem.

2. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Apdrošinātā 
produkcija ir laista apgrozībā brīdī, kad persona vai sabiedrība, 
par kuru Apdrošinātā produkcijas ražotājam ir faktiska kontrole, 
to nodod personai vai sabiedrībai, pār kuru Apdrošinātā produk-
cijas ražotājam nav šādas kontroles.

3. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, Apdro-
šinātājs atlīdzina Apdrošinātajam izdevumus, kas radušies, lai at-
sauktu no patērētājiem Apdrošinātā produkciju, kas ir Nedrošā 
produkcija, šo atsaukšanu Apdrošinātajam veicot brīvprātīgi vai 
saskaņā ar tirgus uzraudzības iestādes lēmumu.

4. Apdrošinātājs saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pieli-
kumu atlīdzina tikai tādus Apdrošinātā izdevumus, kas radušies 
24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Apdrošinātā produkcijas  
laišanas apgrozībā, bet nepārsniedzot Apdrošināšanas periodu, 
un kuri iepriekš rakstveidā ir saskaņoti ar Apdrošinātāju saska-
ņā ar Apdrošinātāja akceptētu Nedrošās produkcijas atsaukšanas 
plānu pirms Nedrošas produkcijas izņemšanas no apgrozības vai 
atsaukšanas no patērētājiem.

5. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, Apdroši-
nātājs atlīdzina Apdrošinātajam tikai šādus izdevumus, kas ir saistī-
ti ar Nedrošās produkcijas izņemšanu no apgrozības un Nedrošās 
produkcijas atsaukšanu no patērētājiem:

5.1. Juridiskie un tiesāšanās izdevumi;

5.2. Ekspertīzes izdevumi;

5.3. Glābšanas izdevumi;

5.4. Izdevumi par patērētāju brīdināšanu par pastāvošajiem 
riskiem;

5.5. Izdevumi par Apdrošinātā produkcijas ekspertīzi, pārbaudi 
gadījumā, ja Apdrošinātā produkcija neatbilst drošuma prasībām;

5.6. Izdevumi par Nedrošās produkcijas transportēšanu no Ap-
drošinātā produkcijas izplatīšanas vietas vai no patērētāja līdz Ap-
drošinātā atrašanās vietai, vai līdz tirgus uzraudzības iestādei, vai 
līdz tuvākajai remonta, aizvietošanas vai iznīcināšanas vietai;

5.7. Izdevumi par Nedrošās produkcijas pagaidu glabāšanu līdz 3 
(trīs) mēnešiem;

5.8. Apdrošinātā darbinieku komandējuma, transporta, izmitinā-
šanas izdevumi, ja Nedrošās produkcijas atdalīšanas, šķirošanas, 
labošanas vai iznīcināšanas izmaksas vietā, kur atrodas Nedrošā 
produkcija, ir zemākas, nekā 5.6. punktā norādītie transportēša-
nas izdevumi;

5.9. Nedrošās produkcijas atdalīšanas izdevumi no citas 

produkcijas, kurai ir pievienota Apdrošinātā produkcija, ja tas ir 
finansiāli izdevīgāk, nekā  5.6. punktā norādītie transportēšanas 
izdevumi;

5.10. Nedrošās produkcijas šķirošanas, nošķiršanas un pārsai-
ņošanas izdevumi, ja tas ir finansiāli izdevīgāk, nekā  5.6. punktā 
norādītie transportēšanas izdevumi;

5.11. Nedrošās produkcijas labošanas un montāžas izdevumi, ja 
tas ir finansiāli izdevīgāk, nekā 5.6. punktā norādītie transportē-
šanas izdevumi;

5.12. Nedrošās produkcijas iznīcināšanas izdevumi, ja draudus 
nevar novērst ar citiem līdzekļiem un ja tas ir finansiāli izdevīgāk, 
nekā 5.6.- 5.11. punktos norādītie izdevumi.

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

6.1. zaudējumi saistībā ar dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu, 
mantas bojājumu vai bojāeju, videi nodarīto kaitējumu;

6.2. izdevumi saistībā ar Apdrošinātā produkcijas izņemšanu no 
apgrozības vai atsaukšanu no patērētājiem, ja nepastāv apdraudē-
jums trešo personu dzīvībai, veselībai, mantai vai videi;

6.3. izdevumi, ja Nedrošās produkcijas atsaukšanas plāns nebija 
rakstveidā saskaņots ar Apdrošinātāju pirms Nedrošās produk-
cijas izņemšanas no apgrozības vai atsaukšanas no patērētājiem;

6.4. izdevumi, kas radušies saistībā ar tādas Nedrošās produkcijas 
atsaukšanu, kas nebija laista apgrozībā vai piegādāta patērētājiem 
produkcijas atsaukšanas brīdī;

6.5. izdevumi, kas izriet no Apdrošinātā produkcijas, kuras iz-
mantošana vai ietekme uz tās īpašo mērķi nebija pārbaudīta atbil-
stoši tehnikas līmenim vai citādi;

6.6. izdevumi, kas radušies no Apdrošinātā produkcijas atsauk-
šanas, ja zinātnes un tehnikas līmenis tajā laikā, kad Apdrošināto 
produkciju laida apgrozībā, nebija tik augsts, lai ļautu atklāt trūku-
mu vai nepilnību;

6.7. izdevumi, kas radušies no Apdrošinātā produkcijas atsaukša-
nas, kas saistīta ar iespējamu, apdraudētu, vai ļaunprātīgu produk-
cijas saindēšanu, bojāšanu, inficēšanu, viltošanu;

6.8. izdevumi, kas radušies saistībā ar to, ka Apdrošinātā produk-
cijai ir beidzies derīguma termiņš;

6.9. izrietošie izdevumi, kas radušies saistībā ar komercdarbības 
pārtraukšanu, peļņas atrāvumu;

6.10. jebkādi citi zaudējumi vai izdevumi saistībā ar Apdrošinātā 
produkcijas izņemšanu no apgrozības vai atsaukšanu no patērētā-
jiem, kas nav norādīti šā pielikumā 5.punktā.
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VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
NOTEIKUMU NR. VCTA20 PIELIKUMS “PRODUKCIJAS ATSAUKŠANAS 
APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. REC20.”

Šie noteikumi ir “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. VCTA20 un “Produkcijas civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas noteikumu Nr.PRO20” neatņemama sastāvdaļa un ir spēkā, ja par to ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja rodas 
pretrunas starp šiem noteikumiem un “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. VCTA20” un “Produkcijas 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. PRO20”, prioritāte ir šiem noteikumiem


