PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS
NOTEIKUMU PIELIKUMS “GRĀMATVEŽU, AUDITORU, ZVĒRINĀTU
REVIDENTU PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS
APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR.GR20”
Šie noteikumi ir “Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. PIW 19” neatņemama daļa un ir spēkā, ja par to ir
īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja rodas pretrunas starp šiem noteikumiem un “Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
noteikumiem Nr. PIW 19”, prioritāte ir šiem noteikumiem.
1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Klients ir trešā persona, kas ar Apdrošināto noslēgusi rakstveida līgumu par
grāmatvedības, audita vai revīzijas pakalpojumu sniegšanu.
2. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek apdrošināta Apdrošinātā profesionālā atbildība
par Trešajai personai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem, kas radušies veicot
Apdrošināšanas līgumā norādīto Profesionālo darbību:
2.1. Finansiālie zaudējumi;
2.2. Zaudējumi saistībā ar dokumentu nozaudēšanu;

Apdrošināšanas polisē nepārprotami nav norādīts citādāk, Apdrošinātājs neatlīdzina sekojošus zaudējumus:
3.1. zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar izmaksu, kredītlīniju
pārsniegšanu;
3.2. zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar Apdrošinātā sniegto rekomendāciju vai konsultāciju par finanšu ieguldījumiem vai citam
komerciālam lietām, tajā skaitā par investīcijām, galvojumiem,
ekonomisko attīstību, amortizāciju;
3.3. zaudējumi, kas radušies no jebkura nekustamā īpašuma novērtējuma banku un nodokļu vajadzībām;

2.3. Morālais kaitējums;

3.4. zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar naudas līdzekļu uzskaites nepienācīgu veikšanu, kas jau ir kontā vai kasē un kas tiks saņemta vai jāsaņem;

2.5. Ekspertīzes izdevumi;
2.6. Glābšanas izdevumi;
2.7. Soda nauda - Apdrošinātājs atlīdzina Apdrošinātā Klientam
zaudējumus, kas radušies saistībā ar uzliktiem sodiem, ko piemēroja Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk
tekstā - VID).

3.5. zaudējumi, kas radušies saistībā ar pensijas fondu apkalpošanu;
3.6. zaudējumi, kurus izraisa Apdrošinātais kā pilnvarotā persona attiecībā uz jebkādu pensiju, darbinieku peļņas vai pabalstu
programmām;

Ja saskaņā ar VID lēmumu vai normatīvo aktu prasībām ir paredzēta iespēja samazināt aprēķinātās soda naudas apmēru, konkrētā termiņā apmaksājot nodokļu maksājuma parādu, Apdrošinātājs
sedz soda naudu tādā apmērā, kāda tā paredzēta, ja šis nodokļu
maksājums tiktu samaksāts iekļaujoties norādītajā termiņā;

3.7. zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar to, ka Apdrošinātais sniedz vienam Klientam vienlaicīgi konsultācijas un audita
pakalpojumus;

2.8. Kļūdaini veiktie maksājumi - Apdrošinātājs atlīdzina Apdrošinātā Klientam izdevumus, kas radušies saistībā ar kļūdaini veikto
maksājumu atgūšanu.
3. Papildus “Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr. PIW 19” noteiktajiem izņēmumiem, ja

3.9. zaudējumi, kuri jāatlīdzina pamatojoties uz pretenziju vai
prasību, kas tiek izskatīta vai būtu izskatāma ASV, Kanādas, to
jurisdikcijā esošo teritoriju tiesās, vai ja prasības vai pretenzijas
izskatīšanai piemērojamas tiesības ir ASV, Kanādas, to jurisdikcijā
esošo teritoriju tiesības.
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3.8. zaudējumi, kurus izraisa līdzekļu, fondu vai ieguldījumu
neuzskaitīšana;
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2.4. Juridiskie pakalpojumi;

