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1. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek ap-
drošināta Apdrošinātā profesionālā atbildība     par Trešajai per-
sonai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem, kas radušies veicot 
Apdrošināšanas līgumā norādīto Profesionālo darbību:

1.1. Finansiālie zaudējumi; 

1.2. Materiālie zaudējumi - Trešās personas īpašuma fizisks bojā-
jums vai tā pilnīga/daļēja bojāeja; 

1.3. Izrietošie finansiālie zaudējumi - Izdevumi, kas izriet no Tre-
šās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, vai no Trešās perso-
nas veselībai vai dzīvībai nodarīta kaitējuma;

1.4. Zaudējumi saistībā ar dokumentu nozaudēšanu;

1.5. Morālais kaitējums;

1.6. Juridiskie pakalpojumi;

1.7. Ekspertīzes izdevumi;

1.8. Glābšanas izdevumi.

2. Papildus “Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumos Nr. PIW 19” noteiktajiem izņēmumiem, ja Apdroši-
nāšanas polisē nepārprotami nav norādīts citādāk, Apdrošinātājs 
neatlīdzina sekojošus zaudējumus:

2.1. zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar darbu pabeigšanas ter-
miņu, tiesiskās aizsardzības procesu, juridiskās personas maksāt-
nespējas procesu, fiziskās personas maksātnespējas procesu un 
no tiem izrietošo izmaksu pārsniegšanu, un citu izmaksu, kredīt-
līniju pārsniegšanu;

2.2. zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar Apdrošinātā sniegto re-
komendāciju vai konsultāciju par finanšu ieguldījumiem vai citam 
komerciālam lietām, tajā skaitā par investīcijām, galvojumiem,  
ekonomisko attīstību, amortizāciju;

2.3. zaudējumi, kas radušies no jebkura nekustamā īpašuma no-
vērtējuma banku un nodokļu vajadzībām;

2.4. zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar naudas līdzekļu uzskai-
tes nepienācīgu veikšanu, kas jau ir kontā vai kasē un kas tiks sa-
ņemta vai jāsaņem;

2.5. zaudējumi, kas radušies saistībā ar pensijas fondu apkalpošanu;

2.6. zaudējumi, kurus izraisa Apdrošinātais kā pilnvarotā perso-
na attiecībā uz jebkādu pensiju, darbinieku peļņas vai pabalstu 
programmām;

2.7. zaudējumi saistībā ar Apdrošinātā noslēgtu partnerības līgu-
mu, akcionāru līgumu vai līdzīgu iekšēju 

finansiāla, administratīva, organizatoriska rakstura vienošanos 
pārkāpšanu;

2.8. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Apdrošinātā nonākšanu 
interešu konflikta situācijā;

2.9. zaudējumi, kas radušies, Apdrošinātajam sniedzot pakalpo-
jumus jautājumos par sabiedrības kapitāla daļu, akciju iegādi vai 
pārdošanu;

2.10. zaudējumi, kas radušies saistībā ar skaidras/bezskaidras 
naudas maksājumiem/operācijām, pazušanu, pretlikumīgām ma-
nipulācijām ar finanšu līdzekļiem, slēptiem finanšu darījumiem;

2.11.  zaudējumi, kas radušies saistībā ar informācijas slēpšanu no 
tiesas, kreditoru sapulces vai citām likumā paredzētajām perso-
nām vai to maldināšanu;

2.12. zaudējumi, kas radušies saistībā ar maksātnespējas subjekta 
apzinātu novešanu līdz bankrotam;

2.13. zaudējumi, kas radušies darba tiesību prasību neievēroša-
nas, pārkāpšanas rezultātā;

2.14. 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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PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
NOTEIKUMU PIELIKUMS “MAKSĀTNESPĒJAS ADMINISTRATORU 
PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
NOTEIKUMI NR.MA20”

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.


