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1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Trešā perso-
na – Apdrošinātā klients, kas noslēdza ar Apdrošināto līgumu par 
apsardzes pakalpojumu sniegšanu. 

2. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek ap-
drošināta Apdrošinātā vispārējā civiltiesiskā atbildība par Trešajai 
personai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem, kas radušies ap-
sardzes pakalpojumu sniegšanas rezultātā:

2.1. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas dzīvībai, veselībai no-
darīto kaitējumu;

2.2. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas mantai nodarītajiem 
bojājumiem, bojāeju;

2.3. Izrietošie finansiālie zaudējumi;

2.4. Juridiskie un tiesāšanās izdevumi;

2.5. Ekspertīzes izdevumi;

2.6. Glābšanas izdevumi.

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

3.1. zaudējumi, kas radušies saistībā ar inkasācijas pakalpojumu 
sniegšanu;

3.2. zaudējumi, kas radušies saistībā ar personu apsargāšanu, pa-
vadīšanu (miesassarga pakalpojumu sniegšana);

3.3. zaudējumiem, kas radušies Apdrošinātajam sniedzot detek-
tīva pakalpojumus;

3.4. zaudējumi, kas radušies  saistībā ar apsargātā transportlīdzek-
ļa, tā sastāvdaļu, aprīkojumu vai tajā esošo mantu nolaupīšanu;

3.5. zaudējumi, kas radušies saistībā ar būvmateriālu un būvnie-
cības tehnikas/instrumentu zudumu, ja šādi būvmateriāli un ins-
trumenti nav atradušies slēgtā metāla konteinerā vai slēgtā no-
liktavā, kurai pieslēgta pretielaušanās signalizācija kas ir pieslēgta 
pie apsardzes pults, vai ja būvniecības tehnika nebija novietota 
nožogotā teritorijā ar slēdzamiem vārtiem un nebija nodrošināta 

diennakts apsardze vai videonovērošana kas ir pieslēgta pie ap-
sardzes pults; 

3.6. zaudējumi, kas radušies, ja Apdrošinātā Klients nav izpildījis 
vai nepienācīgi izpildījis apsardzes līgumā noteiktos pienākumus;

3.7. zaudējumi, kas radušies ja Apdrošinātais, saņemot trauksmes 
signālu, neizbrauc uz apsargājamo objektu un tas bija noteikts ap-
sardzes līgumā; 

3.8. zaudējumi, kas radušies ja Apdrošinātais, saņemot trauksmes 
signālu pēc ierašanās apsargājamā objektā nav veicis tā teritorijas 
apgaitu, vizuālo apsekošanu un foto fiksāciju, nav pārliecinājies, ka 
objektā nav ielaušanās pēdas vai nepiederošās personas, un nav  
fiksējis apgaitas rezultātu apsardzes uzskaites žurnālā vai ziņojis 
apsardzes dispečeram un Apdrošinātā klientam arī gadījumā, ja 
vizuāli apsargājamam objektam nav konstatēti bojājumi;

3.9. zaudējumi, kas radušies, ja Apdrošinātais, veicot un nodro-
šinot fizisku apsardzi, pārkāpis nepieciešamās aizstāvēšanās ro-
bežas un nodarīja Trešajai personai kaitējumu, kas acīmredzami 
neatbilst nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās raksturam;

3.10. zaudējumi, kas izriet no nekvalitatīvi vai kļūdaini veiktiem 
apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas darbiem.

4. Ja Apdrošināšanas polisē nepārprotami norādīts, tad apdroši-
nāšanas aizsardzība ir spēkā attiecībā uz Apdrošinātā civiltiesisko 
atbildību par šādiem zaudējumiem:

4.1. Zādzības risks.

Tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies Apdrošinātā Klienta man-
tas nolaupīšanas rezultātā. Apdrošinātajam ir pienākums neka-
vējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, informēt tiesībaizsardzības 
iestādes par nolaupīšanas faktu, kā arī zādzības un laupīšanas mē-
ģinājumiem apsargājamā objektā.
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VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
NOTEIKUMU NR. VCTA20 PIELIKUMS “APSARDZES KOMERSANTU 
VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
NOTEIKUMI NR. APS20” 

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.


