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COMPENSA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDES GARANTIJU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI 
NR.LIGA 1.11.17.

(Apstiprināts “Compensa Vienna Insurance Group” ADB 2017.
gada 10.novembra valdes sēdē)

1. TERMINU SKAIDROJUMI 
1.1. APDROŠINĀTĀJS – “Compensa Vienna Insurance Group” 
ADB Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs: 40103942087, juridiskā 
adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004.
1.2. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS – juridiska vai fiziska 
persona, kas noslēgusi apdrošināšanas līgumu Apdrošinātā labā 
par saistību apdrošināšanu, kas izriet no uzņēmuma līguma vai 
konkursa dokumentiem.
1.3. APDROŠINĀTAIS – apdrošināšanas līgumā norādītā 
persona (Pasūtītājs), kurai ir apdrošināmā interese un kuras labā 
ir noslēgts apdrošināšanas līgums. 
1.4. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS – Apdrošinātāja un 
Apdrošinājuma ņēmēja rakstiska vienošanās par apdrošināšanas 
nosacījumiem. Apdrošināšanas līguma noslēgšanas apliecinājums 
ir apdrošināšanas polise.
1.5. APDROŠINĀŠANAS POLISE – dokuments, tai 
skaitā elektronisks dokuments vai elektroniska dokumenta 
izdruka, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un 
ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, kas ir neatņemama 
apdrošināšanas līguma sastāvdaļa.
1.6. APDROŠINĀMĀ INTERESE – interese neciest 
zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam riskam.
1.7. APDROŠINĀŠANAS PERIODS – laika periods, uz kuru 
noslēgts apdrošināšanas līgums. 
1.8. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA – apdrošināšanas līgumā 
noteiktais maksājums par apdrošināšanu.
1.9. APDROŠINĀJUMA SUMMA – apdrošināšanas polisē 
norādītā maksimālā naudas summa, kuras robežās Apdrošinātājs 
atbild par zaudējumu atlīdzināšanu.
1.10. KONKURSS – iepirkuma procedūra, ko organizē 
normatīvajos aktos noteiktās personas saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, vai 
minētos normatīvos aktus aizstājošajiem normatīvajiem aktiem, 
vai iepirkuma procedūra, ko organizē personas, uz kurām 
neattiecas iepriekš minēto normatīvo aktu regulējums, saskaņā 
ar kuru pasūtītājs atlasa izpildītājus un piešķir tiesības noslēgt 
uzņēmuma līgumu. 
1.11. UZŅĒMUMA LĪGUMS – līgums par noteiktu darbu 
veikšanu (būvniecības, piegādes, pakalpojumu, partnerības 
vai koncesijas līgums vai cita veida rakstveida darījums), vai 
Apdrošinājuma ņēmēja rakstveida apņemšanās pret Apdrošināto 
izpildīt konkursa dokumentos noteiktās saistības (iepirkuma 
piedāvājums), kas noslēgts starp Apdrošināto kā pasūtītāju un 
Apdrošinājuma ņēmēju kā izpildītāju, un no kura izrietošās 
Apdrošinājuma ņēmēja saistības pret Apdrošināto tiek 
apdrošinātas saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.
1.12. APDROŠINĀTAIS RISKS – apdrošināšanas līgumā 
paredzētais no apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura 

iestāšanās iespējama nākotnē.
1.13. APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMS – ar apdrošināto 
risku cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas 
līgumam.
1.14. APDROŠINĀŠANAS AIZSARDZĪBA – Apdrošinātāja 
apņemšanās atlīdzināt Apdrošinātajam radušos zaudējumus 
apdrošināšanas atlīdzības veidā, iestājoties apdrošināšanas 
gadījumam.
1.15. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA – par apdrošināšanas 
gadījumu Apdrošinātajam izmaksājamā naudas summa vai 
nodrošināmie pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
1.16. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS PIETEIKUMS 
– rakstveida dokuments, kuru Apdrošinātais iesniedz 
Apdrošinātājam apdrošinātā riska iestāšanās gadījumā, lai saņemtu 
apdrošināšanas atlīdzību.
1.17. ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI – Apdrošinātajam 
nodarītie tiešie zaudējumi, kas ir notikušā apdrošināšanas 
gadījuma tiešs rezultāts.
1.18. DEPOZĪTA NODROŠINĀJUMS – apdrošināšanas 
līgumā norādītā naudas summa, kuru Apdrošinātāja norēķinu 
kontā saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem iemaksā 
Apdrošinājuma ņēmējs un kas nodrošina Apdrošinājuma ņēmēja 
saistību izpildi.

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS
2.1. Apdrošinātā mantiskā interese neciest zaudējumus gadījumā, 
ja Apdrošinājuma ņēmējs neizpildīs, vai nepienācīgi izpildīs savas 
saistības pret Apdrošināto, kas izriet no noslēgtā uzņēmuma 
līguma vai Apdrošinātā izsludinātā konkursa dokumentu 
nosacījumiem, un par kurām noslēgts apdrošināšanas līgums.
2.2. Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas 
objektu netiek uzskatītas sekojošas Apdrošinātā mantiskās 
intereses: 
2.2.1. par Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpildīšanu vai 
nepienācīgu izpildi, kas izriet no jebkāda veida faktoringa, līzinga, 
kredīta, hipotēkas, ķīlas vai jebkāda cita veida aizdevuma līguma, 
finanšu garantijas līguma;
2.2.2. kas saistītas ar Latvijas Republikas tiesību aktu pārkāpumiem 
vai to neievērošanu, mantiskās intereses par nokavējuma naudu, 
līgumsodu, nokavējuma procentiem, jebkura veida soda naudu 
vai citām līdzīgām sankcijām, kas noteiktas uzņēmuma līgumā, no 
kura izrietošās saistības, tiek apdrošinātas ar šo apdrošināšanas 
līgumu;
2.2.3. citas mantiskās intereses, kas izriet no Apdrošinājuma 
ņēmēja saistībām, kuru izpildi Apdrošinātājs nav garantējis ar šo 
apdrošināšanas līgumu.

3. APDROŠINĀTIE RISKI. GARANTIJU VEIDI
3.1. Apdrošinātais risks ir saistību, kas izriet no uzņēmuma līguma 
vai konkursa dokumentiem, neizpilde vai nepienācīga izpilde no 
Apdrošinājuma ņēmēja puses.
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3.2.4. Garantijas perioda garantija.
3.2.4.1. Garantijas perioda garantijas risks ir iespējamais 
notikums, kad Apdrošinājuma ņēmējs savas vainas dēļ uzņēmuma 
līgumā paredzētajā garantijas perioda laikā neveic uzņēmuma 
līgumā paredzētos apkalpes un uzturēšanas darbus vai atklāto 
defektu novēršanu, par kuru izpildi saskaņā ar uzņēmuma līgumu 
ir atbildīgs Apdrošinājuma ņēmējs, bet, kurš nepamatoti attiecies, 
vai nespēj tos novērst, vai nespēj segt izdevumus, kas radušies, 
tos novēršot.
3.2.4.2. Garantijas perioda garantija tiek izsniegta un stājas 
spēkā tikai pēc darbu pieņemšanas–nodošanas akta, akta par 
objekta nodošanas ekspluatācijā vai cita līdzvērtīga dokumenta 
parakstīšanas, kurā noteikts, ka nevienai no pusēm nav pretenzijas 
par izpildīto darbu kvalitāti.
3.2.4.3. Garantijas perioda garantijas risks ir iestājies dienā, kad ir 
konstatēta Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpilde.
3.2.4.4. Garantijas perioda garantija ir spēkā līdz uzņēmuma 
līgumā noteiktajam garantijas perioda beigu datumam bet ne 
ilgāk kā līdz apdrošināšanas līgumā norādītajam apdrošināšanas 
perioda beigu datumam.

4. IZŅĒMUMI
4.1. Apdrošinātājs neizmaksā Apdrošinātajam apdrošināšanas 
atlīdzību, ja apdrošinātā riska iestāšanos tieši vai netieši izraisījis: 
4.1.1. nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi, kurus 
Apdrošinājuma ņēmējs nav varējis paredzēt, novērst, ietekmēt 
un par kuru rašanos nav atbildīgs, tajā skaitā:
4.1.1.1. karš, invāzija, ārvalstu ienaidnieka darbība (ar vai bez 
kara pieteikšanas), dumpis, revolūcija, sacelšanās, pilsoņu karš, 
masu nemieri, vandālisms, militāra vai uzurpēta vara, konfiskācija, 
nacionalizācija, atsavināšana vai sagraušana, īpašuma bojājums, 
bojāeja vai zudums, ko radījis valsts, sabiedriskas vai pašvaldības 
organizācijas vai institūcijas rīkojums;
4.1.1.2. terorisms (Krimināllikuma izpratnē). Netiek atlīdzināti 
arī jebkādi zaudējumi vai izdevumi, kas tieši vai netieši cēlušies 
sakarā ar jebkādiem terorisma rezultātā nodarīto vai potenciāli 
nodarāmo zaudējumu novēršanas pasākumiem;
4.1.1.3. kodolsprādziens, atomenerģija, radiācija, radioaktīvais 
piesārņojums, jonizējošais starojums;
4.1.1.4.  dabas katastrofa vai dabas stihija, tajā skaitā, bet 
neaprobežojoties tikai ar to, vētra, cunami, plūdi, zemestrīce, 
zemes nogruvums, vulkāna izvirdums.
4.1.2. Azbesta vai cita materiāla, kas satur azbestu, pielietošana.
4.1.3. Datorprogrammas, kas satur ļaunprātīgu un kaitīgu kodu, 
un kuru var identificēt kā cēloni datorsistēmas, aparatūras, 
programmas, programmatūras, datu, informācijas krātuves, 
mikroshēmas, integrālās shēmas vai līdzīgas ierīces datortehnikā 
zudumam, izmaiņām, bojājumiem, pieejamības vai darbības 
traucējumiem.
4.1.4. Apdrošinātā vai Apdrošinājuma ņēmēja ļauns nolūks vai 
rupja neuzmanība un/vai Apdrošinātajam vai Apdrošinājuma 
ņēmējam nolaidīgi, rupji vai, ar ļaunu nolūku pārkāpjot valsts 
un/vai, pašvaldības institūciju izdotos tiesību aktus, standartus, 
tehniskās ekspluatācijas noteikumus, ugunsdrošības noteikumus, 
būvniecības noteikumus un/vai no apdrošināšanas līguma 

3.2. Apdrošināšanas aizsardzība tiek nodrošināta un, 
iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinātajam tiek 
izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, tikai iestājoties sekojošiem 
apdrošināšanas līgumā norādītiem riskiem:
3.2.1. Konkursa garantija (piedāvājuma nodrošinājums).
3.2.1.1. Konkursa garantijas risks ir iespējamais notikums, kad:
3.2.1.1.1. Apdrošinājuma ņēmējs savas vainas dēļ rakstveidā 
atsauc savu piedāvājumu vai maina piedāvājuma noteikumus, 
kamēr ir spēkā konkursa garantija (piedāvājuma nodrošinājums) 
vai līdz konkursa uzvarētāja paziņošanai;
3.2.1.1.2. par uzvarējušu konkursā atzītais Apdrošinājuma 
ņēmējs savas vainas dēļ neparaksta uzņēmuma līgumu Apdrošinātā 
noteiktajā termiņā.
3.2.1.2. Konkursa garantijas risks ir iestājies dienā, kad ir iestājies 
kāds no šo noteikumu 3.2.1.1.punktā minētajiem notikumiem.
3.2.1.3. Konkursa garantija ir spēkā līdz brīdim, kad 
Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais ir noslēguši uzņēmuma 
līgumu bet ne ilgāk kā līdz apdrošināšanas līgumā norādītajam 
apdrošināšanas perioda beigu datumam.
3.2.2. Darbu izpildes garantija.
3.2.2.1. Darbu izpildes garantijas risks ir iespējamais notikums, 
kad Apdrošinājuma ņēmējs savas vainas dēļ uzņēmuma līgumā 
noteiktajā termiņā nav izpildījis visas uzņemtās saistības saskaņā 
ar uzņēmuma līguma nosacījumiem:
3.2.2.1.1. Apdrošinājuma ņēmēja izpildītie darbi, sniegtie 
pakalpojumi vai piegādātās preces nav atbilstošas uzņēmuma 
līgumā noteiktajām prasībām, un Apdrošinājuma ņēmējs ir 
atbildīgs par šo neatbilstību/trūkumu novēršanu; 
3.2.2.1.2. Apdrošinājuma ņēmējs nokavē uzņēmuma līgumā 
noteiktos saistību izpildes termiņus, izņemot gadījumus, ja pie šī 
kavējuma vainojama cita persona, nevis Apdrošinājuma ņēmējs;
3.2.2.1.3. Apdrošinājuma ņēmējs prettiesiski atsakās turpināt 
un/vai pabeigt uzņēmuma līguma saistības, kuras ir apdrošinātas 
ar šo apdrošināšanas līgumu.
3.2.2.2. Darbu izpildes garantijas risks ir iestājies dienā, kad ir 
konstatēta Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpilde.
3.2.2.3. Darbu izpildes garantija ir spēkā līdz brīdim, kad 
Apdrošinājuma ņēmējs ir nodevis un Apdrošinātais bez 
iebildumiem ir pieņēmis Apdrošinājuma ņēmēja, saskaņā 
ar uzņēmuma līgumu, izpildītos darbus, bet ne ilgāk kā līdz 
apdrošināšanas līgumā norādītajam apdrošināšanas perioda beigu 
datumam.
3.2.3. Priekšapmaksas garantija.
3.2.3.1. Priekšapmaksas garantijas risks ir iespējamais 
notikums, kad Apdrošinājuma ņēmējs, saņemot no Apdrošinātā 
priekšapmaksu, savas vainas dēļ nav izpildījis uzņēmuma līgumā 
paredzētos darbus saņemtās priekšapmaksas apmērā uzņēmuma 
līgumā paredzētajā termiņā.
3.2.3.2. Priekšapmaksas garantijas risks ir iestājies dienā, kad ir 
konstatēta Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpilde.
3.2.3.3. Priekšapmaksas garantija ir spēkā līdz brīdim, kad 
Apdrošinājuma ņēmējs saskaņā ar uzņēmuma līgumu ir veicis 
darbus saņemtās priekšapmaksas apmērā bet ne ilgāk kā līdz 
apdrošināšanas līgumā norādītajam apdrošināšanas perioda beigu 
datumam.
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kārtību.
4.4. Apdrošinātājs neatlīdzina:
4.4.1. jebkādus Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā 
izdevumus, kas radušies, lai nodrošinātu pierādījumus saistību 
izpildes vai neizpildes faktam;
4.4.2. juridisko palīdzību un tiesāšanās izdevumus;
4.4.3. netiešos zaudējumus, sagaidāmās peļņas atrāvumu 
un jebkādus citus negūtos ienākumus, dīkstāves izmaksas, 
pamatparāda palielinājuma naudu, kā arī jebkādas līgumiskās 
un likumiskās sankcijas, t.sk. nokavējuma naudu, līgumsodus, 
nokavējuma procentus un jebkura veida soda naudas vai citas 
līdzīgas sankcijas;
4.4.4. zaudējumus, kuru rašanās iemesls ir projekta pasūtītāja, 
Apdrošinātā vai citu piesaistītu uzņēmēju, kas nav Apdrošinājuma 
ņēmējs, veikta kļūdaina projektēšana, un/vai nepareizu datu vai 
norādījumu sniegšana, kā arī kuru rašanās iemesls ir pasūtītāja, 
Apdrošinātā vai citu piesaistītu uzņēmēju saistību neizpilde, to 
izpildes kavējums vai nepienācīga izpilde.

5. APDROŠINĀJUMA SUMMA
5.1. Apdrošinājuma summa tiek norādīta apdrošināšanas polisē, 
un tā tiek noteikta, slēdzot apdrošināšanas līgumu, Apdrošinājuma 
ņēmējam un Apdrošinātājam savstarpēji rakstveidā vienojoties.
5.2. Apdrošinājuma summa ir naudas summa, par kādu ir 
apdrošinātas Apdrošinājuma ņēmēja saistības pret Apdrošināto, 
kas izriet no konkursa dokumentiem vai uzņēmuma līguma.
5.3. Apdrošinājuma summa nevar pārsniegt Apdrošinājuma 
ņēmēja saistību apmēru, kuras tas ir uzņēmies saskaņā ar 
konkursa dokumentiem vai uzņēmuma līgumu. Priekšapmaksas 
garantijai apdrošināšanas perioda laikā Apdrošinājuma summa 
tiek samazināta par Apdrošinājuma ņēmēja saskaņā ar uzņēmuma 
līgumu izpildīto darbu apjomu vai atmaksātās priekšapmaksas 
daļu.
5.4. Pēc katras apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, ja 
Apdrošinājuma ņēmējs nav samaksājis Apdrošinātājam 
kompensāciju saskaņā ar šo noteikumu 8.3.2.1.punktu, 
apdrošinājuma summa tiek samazināta par izmaksātās 
apdrošināšanas atlīdzības summu. Apdrošinātāja saistības paliek 
spēkā līdz apdrošināšanas līguma perioda beigām par atlikušo 
apdrošinājuma summas daļu.

6. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA
6.1. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas priekšnoteikums, ja vien 
apdrošināšanas līgumā nav atrunāts savādāk, ir Apdrošinātāja 
lēmums par Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpildi vai 
nepienācīgu izpildi un apdrošināšanas gadījuma iestāšanos. 
Lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz šo noteikumu 
8.3.1.3.punktā minēto Apdrošinātājam iesniegto dokumentu un 
informācijas izvērtējumu. Apdrošinātā pienākums ir pierādīt, ka 
ir iestājies apdrošināšanas gadījums, kā arī pierādīt zaudējumu 
apmēru. Apdrošinātājs un Apdrošinātais var vienoties par eksperta 
pieaicināšanu apdrošināšanas gadījuma apstākļu izvērtēšanai un 
apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai. 
6.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai gadījumos, kad 
gan apdrošinātais risks ir iestājies, gan apdrošināšanas atlīdzības 

izrietošus pienākumus.
4.2.  Apdrošinātājs neizmaksā Apdrošinātajam apdrošināšanas 
atlīdzību, ja: 
4.2.1. saskaņā ar uzņēmuma līgumu vai konkursa dokumentiem 
neiestājas Apdrošinājuma ņēmēja atbildība pret Apdrošināto;
4.2.2. Apdrošinājuma ņēmējs un/vai Apdrošinātais ir veicis 
darbus bez atbilstošas licences, būvatļaujas, atļaujas vai citiem 
dokumentiem, kas dod tiesības veikt darbus saskaņā ar noslēgto 
uzņēmuma līgumu;
4.2.3. Apdrošinātais nav pildījis savas maksājumu saistības 
saskaņā ar uzņēmuma līgumā noteiktajiem termiņiem un/vai 
apmēriem, vai nav pildījis jebkādas citas saistības saskaņā ar 
uzņēmuma līgumu; 
4.2.4. apdrošināšanas līguma darbības laikā, bez iepriekšējas 
rakstiskas saskaņošanas ar Apdrošinātāju, uzņēmuma līgumā ir 
veiktas izmaiņas un papildinājumi, kas palielina apdrošināto risku;
4.2.5. zaudējumi radušies saistībā ar nepareizu objekta 
ekspluatāciju un uzturēšanu vai nodiluma, nolietojuma vai citu 
līdzīgu procesu dēļ;
4.2.6. izpildīto darbu defekti/trūkumi bija konstatējami, vai tie 
tika konstatēti parakstot pieņemšanas–nodošanas aktu, vai citu 
līdzvērtīgu dokumentu, vai pieņemot citas saskaņā ar uzņēmuma 
līgumu izpildītās saistības;
4.2.7. pieņemšanas–nodošanas aktā vai citā līdzvērtīgā 
dokumentā norādītie defekti/trūkumi, kas tika izlaboti un atkārtoti 
pieņemti, izsaukuši vēlāku atkārtotu defektu rašanos un/vai saistīti 
ar citu defektu rašanās iemesliem;
4.2.8. Apdrošinātais nesniedz Apdrošinātājam visu nepieciešamo 
informāciju, vai dokumentus par saistību neizpildi no 
Apdrošinājuma ņēmēja puses, vai arī liedz Apdrošinātājam 
iepazīties un saņemt attiecīgo informāciju vai dokumentus;
4.2.9. Apdrošinātais nav iesniedzis apdrošināšanas atlīdzības 
pieteikumu apdrošināšanas līgumā norādītajā apdrošināšanas 
perioda laikā; 
4.2.10. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas 
līgumā ir vienojušies par depozīta nodrošinājuma iemaksu, bet 
depozīta nodrošinājums netiek iemaksāts saskaņā ar noteikto 
termiņu.
4.3. Apdrošinātājs neizmaksā Apdrošinātajam apdrošināšanas 
atlīdzību, ja nav iestājies apdrošinātais risks: 
4.3.1. konkursa garantijas risks nav iestājies, ja Apdrošinājuma 
ņēmējs ir mainījis savu piedāvājumu atbilstoši izmaiņām 
konkursa nolikumā, Apdrošinātais piekritis noslēgt uzņēmuma 
līgumu ar Apdrošinājuma ņēmēju uz noteikumiem, kas atšķiras 
no Apdrošinājuma ņēmēja konkursā iesniegtajā piedāvājumā 
minētajiem;
4.3.2. darbu izpildes garantijas risks nav iestājies, ja starp 
Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju ir panākta vienošanās par 
saistību izpildes kārtību;
4.3.3. priekšapmaksas garantijas risks nav iestājies, ja starp 
Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju ir panākta vienošanās par 
saistību izpildes kārtību saņemtās priekšapmaksas apmērā;
4.3.4. garantijas perioda garantijas risks nav iestājies, ja starp 
Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju ir panākta vienošanās par 
apkalpes un uzturēšanas darbu vai atklāto defektu novēršanas 
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pieteikumā norādīto bankas kontu;
6.5.2. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 
Apdrošinātajam apdrošināšanas gadījuma rezultātā nodarīto tiešo 
pierādāmo zaudējumu apmērā, nepārsniedzot apdrošināšanas 
līgumā norādīto apdrošinājuma summu;
6.5.3. ja gadījums tiek atzīts par apdrošināšanas gadījumu, 
bet pastāv strīds par apdrošināšanas atlīdzības apmēru, 
Apdrošinātājam jebkurā gadījumā jāizmaksā tā apdrošināšanas 
atlīdzības daļa, kuru Apdrošinātājs uzskata par pamatotu un 
pierādītu saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem;
6.5.4. ja noslēgtajā apdrošināšanas līgumā ir paredzēts, ka 
Apdrošinātājam jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība, neprasot 
Apdrošinātajam pamatot pieprasījumu, tai skaitā, ja apdrošināšanas 
līgumam ir piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības 
kameras vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām „The ICC 
Uniform Rules for Demand Guarantees” Nr.758, Apdrošinātājs 
izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz no Apdrošinātā 
saņemtu apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, kurā norādīts, ka 
Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis no konkursa dokumentiem 
vai uzņēmuma līguma izrietošās saistības, un kuras saistības nav 
izpildījis vai izpildījis neatbilstoši:
6.5.4.1. pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Apdrošinātājam 
ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri 
apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis vai neatbilstoši 
izpildījis saistības. Konstatējot, ka apdrošināšanas atlīdzība tika 
izmaksāta nepamatoti, Apdrošinātājam ir tiesības vērsties pie 
Apdrošinātā par veiktās izmaksas atmaksu vai vērsties tiesā 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.5.4.2. pēc apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas 
Apdrošinātajam ir pienākums sagatavot apstiprinājumu, ka 
Apdrošinātājs ir izpildījis visas saistības un ieguvis regresa tiesības 
pret Apdrošinājuma ņēmēju. 
6.6. Apdrošinātājs var samazināt apdrošināšanas atlīdzību, ja:
6.6.1. Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātajam daļēji ir atlīdzinājis 
zaudējumus. Tādā gadījumā apdrošināšanas atlīdzība tiek 
samazināta par naudas summu, kādu Apdrošinājuma ņēmējs 
atlīdzinājis Apdrošinātajam;
6.6.2. Apdrošinājuma ņēmējs un/vai Apdrošinātais nepilda vai 
tikai daļēji pilda šajos noteikumus atrunātos pienākumus;
6.6.3. Apdrošinājuma ņēmējs neveica visus iespējamos un 
saprātīgos pasākumus, lai novērstu, samazinātu zaudējumus vai 
izvairītos no tiem;
6.6.4. Apdrošinātais ir pārkāpis uzņēmuma līguma vai konkursa 
dokumentu noteikumus.
6.7. Apdrošinātājs var atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, 
ja:
6.7.1. Apdrošinājuma ņēmējs pilnībā atlīdzinājis Apdrošinātajam 
nodarītos zaudējumus; 
6.7.2. Apdrošinātais attiecies no savām prasībām pret 
Apdrošinājuma ņēmēju;
6.7.3. Apdrošinātais ir pārkāpis uzņēmuma līguma vai konkursa 
dokumentu noteikumus;
6.7.4. apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī Apdrošinātajam 
vai Apdrošinājuma ņēmējam bija zināms par apdrošinātā riska 
iestāšanos, kas pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas kļūst par 

pieteikumu par Apdrošinājuma ņēmēja saistību nepildīšanu 
Apdrošinātais ir iesniedzis Apdrošinātājam apdrošināšanas līguma 
darbības laikā.
6.3. Apdrošināšanas atlīdzības veidu nosaka Apdrošinātājs. 
Apdrošināšanas atlīdzība var tikt noteikta kā:
6.3.1. naudas summa, kas nepieciešama, lai novērstu 
Apdrošinātajam radušos zaudējumus;
6.3.2. nodrošināmie pakalpojumi neizpildīto saistību pabeigšanai 
un/vai defektu novēršanai;
6.3.3. Apdrošinātājs ir tiesīgs Apdrošinātajam iesniegt 
priekšlikumu par cita uzņēmuma piesaistīšanu konkrēto darbu 
veikšanai, kas nepieciešami uzņēmuma līgumā minēto saistību 
izpildei.
6.4. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas 
atlīdzība tiek noteikta sekojošā apmērā:
6.4.1. konkursa garantijas saistību neizpildes gadījumā 
apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta kā naudas summa, kas 
noteikta konkursa dokumentos kā piedāvājuma nodrošinājuma 
summa, bet nepārsniedzot apdrošināšanas līgumā norādīto 
apdrošinājuma summu;
6.4.2. darbu izpildes garantijas saistību neizpildes gadījumā 
apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta kā starpība starp 
uzņēmuma līgumā norādīto summu par pilnīgu saistību izpildi un 
Apdrošinājuma ņēmēja izpildīto darbu summu, bet nepārsniedzot 
apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošinājuma summu. 
Apdrošinātājs atlīdzina Apdrošinātā tiešos pierādāmos izdevumus, 
kas saistīti ar cita darbu veicēja izvēli neizpildīto saistību izpildei, 
kā arī neizpildīto darbu apjoma iespējamo sadārdzinājumu. 
Apdrošinātājs neuzņemas atbildību par priekšapmaksas garantijas 
saistību neizpildi;
6.4.3. priekšapmaksas garantijas saistību neizpildes gadījumā 
apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta kā starpība starp 
Apdrošinājuma ņēmējam samaksātās priekšapmaksas summu un 
Apdrošinājuma ņēmēja, saskaņā ar uzņēmuma līgumu, faktiski 
izpildīto darbu un iepirkto materiālu summu vai atmaksātās 
priekšapmaksas daļu, bet nepārsniedzot apdrošināšanas līgumā 
norādīto apdrošinājuma summu;
6.4.4. garantijas perioda garantijas saistību neizpildes gadījumā 
apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta kā minimāli nepieciešamā 
naudas summa, kāda pamatoti nepieciešama, lai veiktu 
uzņēmuma līgumā paredzētos apkalpes un uzturēšanas darbus vai 
atklāto defektu novēršanu, par kuru izpildi saskaņā ar uzņēmuma 
līgumu ir atbildīgs Apdrošinājuma ņēmējs, bet nepārsniedzot 
apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošinājuma summu. 
6.5. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas noteikumi:
6.5.1. Apdrošinātājs pieņem lēmumu par pilnīgu vai daļēju 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, vai atteikumu izmaksāt 
apdrošināšanas atlīdzību 20 (divdesmit) darba dienu laikā no visu 
apdrošināšanas atlīdzības prasības izskatīšanai nepieciešamo, 
šo noteikumu 8.3.1.3.punktā minēto dokumentu, kā arī citas 
informācijas, kura nepieciešama apdrošināšanas gadījuma 
konstatēšanai un apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai, 
saņemšanas brīža. Atlīdzības izmaksa Apdrošinātajam tiek veikta 
5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemtā lēmuma paziņošanas, 
pārskaitot apdrošināšanas atlīdzību uz apdrošināšanas atlīdzības 
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apdrošināšanas līgumu:
8.1.1. pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniegt 
Apdrošinātājam visu Apdrošinātāja rakstveidā pieprasīto 
informāciju, kas nepieciešama riska izvērtēšanai un apdrošināšanas 
līguma noslēgšanai. Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par 
Apdrošinātājam sniegtās informācijas patiesumu un iesniegto 
dokumentu īstumu;
8.1.2. iesniegt darbu veikšanā, saskaņā ar uzņēmuma līgumu, 
piesaistīto apakšuzņēmēju garantijas polises, kuru termiņi nav 
mazāki par apdrošināšanas līguma darbības termiņu, ja šādu 
garantijas polišu iesniegšana ir viens no apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas priekšnosacījumiem;
8.1.3. informēt Apdrošināto par to, ka viņš tiek apdrošināts 
un kādi ir apdrošināšanas līguma noteikumi, tajā skaitā par 
Apdrošinātā pienākumiem, kuru ievērošana un izpildīšana ir 
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības izmaksai;
8.1.4. informēt Apdrošinātāju par visiem faktoriem, kas 
var ietekmēt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību. Ja 
Apdrošinājuma ņēmējs šaubās par kāda faktora ietekmi, viņam 
jākonsultējas ar Apdrošinātāju;
8.1.5. neveikt nekādas darbības, kas palielina apdrošināto risku 
laika posmā no apdrošināšanas pieteikuma iesniegšanas brīža 
Apdrošinātājam līdz apdrošināšanas līguma noslēgšanai;
8.1.6. veikt citus pienākumus saistībā ar apdrošināšanas līguma 
noslēgšanu, kas noteikti citos apdrošināšanas līguma pielikumos 
un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
8.2. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi 
apdrošināšanas līguma darbības laikā:
8.2.1. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi:
8.2.1.1. veikt visus pasākumus, lai izpildītu ar šo apdrošināšanas 
līgumu apdrošinātās saistības un samazinātu apdrošinātā riska 
iestāšanās iespējamību, kā arī samazinātu iespējamos zaudējumus; 
8.2.1.2. pēc Apdrošinātāja pieprasījuma sniegt informāciju par 
Apdrošinājuma ņēmēja finansiālo stāvokli, kā arī informāciju par 
saistību izpildi, kas apdrošinātas ar šo apdrošināšanas līgumu;
8.2.1.3. savlaicīgi informēt Apdrošināto un Apdrošinātāju par 
visiem apstākļiem, kas var apdraudēt Apdrošinājuma ņēmēja 
saistību izpildi atbilstoši uzņēmuma līgumam, kā arī veikt visas 
nepieciešamās darbības, lai atrisinātu darbu izpildes gaitā radušās 
nesaskaņas, kas var apdraudēt darbu izpildi uzņēmuma līgumā 
noteiktajā termiņā un apjomā;
8.2.1.4. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba 
dienu laikā, rakstveidā ziņot Apdrošinātājam par visiem tam 
zināmajiem apstākļiem, kuri var palielināt apdrošinātā riska 
iestāšanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu apjomu. 
Par risku paaugstinošiem apstākļiem tiek uzskatīti sekojoši: 
Apdrošinājuma ņēmēja vai tā apakšuzņēmēju juridiskā statusa 
izmaiņas, uzņēmuma līguma darbu tāmes palielināšanās, darbu 
izpildes perioda pagarināšanās, izmaiņas projektā apdrošināšanas 
līguma darbības laikā, apakšuzņēmēju maiņa, kā arī citi gadījumi, 
kas var apgrūtināt vai padarīt neiespējamu Apdrošinājuma ņēmēja 
saistību izpildi, kuras apdrošinātas ar šo apdrošināšanas līgumu. Ja 
Apdrošinājuma ņēmējs šaubās par kāda faktora ietekmi, viņam 
jākonsultējas ar Apdrošinātāju;
8.2.1.5. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba 

pamatu apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumam;
6.7.5. Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais:
6.7.5.1. rīkojoties nolaidīgi, ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības 
dēļ pārkāpj no apdrošināšanas līguma izrietošos pienākumus un, 
ja šis pārkāpums ir cēloņsakarīgi veicinājis zaudējumu iestāšanos 
vai palielinājis to apjomu;
6.7.5.2. apzināti viltojis dokumentus, sniedzis nepatiesu 
informāciju un apgalvojumus, noklusējis faktus saistībā 
ar apdrošinātā riska iestāšanos, mēģinājis veikt vai veicis 
apdrošināšanas krāpšanu;
6.7.5.3. rīkojoties nolaidīgi, ar ļaunu nolūku, vai rupjas 
neuzmanības dēļ, neiesniedz Apdrošinātāja rakstiski pieprasīto 
informāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par apdrošinātā 
riska iestāšanos un zaudējumu apmēru, vai jebkādā citā veidā 
kavē Apdrošinātāja iespējas konstatēt un novērtēt zaudējumu 
apjomu un apdrošinātā riska iestāšanās apstākļus.
6.7.6. Apdrošinātājs tikai pēc apdrošinātā riska iestāšanās uzzina 
par riska iestāšanās iespējamību palielinošiem apstākļiem, par 
kuriem Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajam bija jāpaziņo 
Apdrošinātājam, un nepaziņošanas iemesls ir Apdrošinājuma 
ņēmēja vai Apdrošinātā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība.
6.8. Noteikumu 6.7.5.punktā minētajos gadījumos apdrošināšanas 
līgums uzskatāms par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža un 
iemaksātā apdrošināšanas prēmija netiek atmaksāta.

7.  1APDROŠINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
LĪGUMA DARBĪBAS LAIKĀ
7.1. Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt, nodot, saņemt un 
apstrādāt Apdrošinātā un Apdrošinājuma ņēmēja personas datus, 
tajā skaitā sensitīvos personas datus un personas identifikācijas 
(klasifikācijas) kodus, saistībā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, 
kā arī pārbaudīt Apdrošinājuma ņēmēja iesniegtās informācijas 
patiesumu un iesniegto dokumentu īstumu.
7.2. Ja ir saņemta Apdrošinātā prasība izmaksāt Apdrošināšanas 
atlīdzību, Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju 
un dokumentāciju, kas saistīta ar uzņēmuma līgumu vai konkursu, 
kā arī pieaicināt ekspertu apdrošināšanas gadījuma apstākļu 
izvērtēšanai un apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai.
7.3. Paziņojumus, apdrošināšanas polisi un citus ar 
apdrošināšanas līgumu saistītus dokumentus Apdrošinātājs 
nosūta uz Apdrošinājuma ņēmēja un/vai Apdrošinātā adresi, kas 
norādīta apdrošināšanas polisē vai apdrošināšanas pieteikumā, vai 
saņemtajā paziņojumā par adreses maiņu.
7.4. Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājs maina 
savu juridisko formu, nosaukumu, kontakttālruni, kontaktadresi, 
kontaktpersonu norādes un citu līdzīgu informāciju, kas ir 
nepieciešama Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā līgumisko 
saistību izpildei, Apdrošinātājs nekavējoties par to informē 
Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto, kā arī publicē šo 
informāciju savā interneta mājas lapā vai masu informācijas 
līdzekļos.

8. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN APDROŠINĀTĀ 
PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
8.1. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi, noslēdzot 
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darbības, lai panāktu vienošanos par Apdrošinājuma ņēmēja no 
uzņēmuma līguma izrietošo saistību izpildi;
8.3.1.3. ja Apdrošinātajam nav izdevies panākt vienošanos 
ar Apdrošinājuma ņēmēju par uzņemto saistību pildīšanu, 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstveidā 
paziņot Apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos, 
iesniedzot Apdrošinātājam apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu 
par saistību, kas apdrošinātas ar šo apdrošināšanas līgumu, neizpildi, 
norādot, kuras saistības nav izpildītas, kā arī sniegt Apdrošinātājam 
izsmeļošu un patiesu informāciju par iespējamo apdrošināšanas 
gadījumu un zaudējumiem, visus dokumentus, kas apliecina 
apdrošinātā riska iestāšanos un kas pierāda Apdrošinājuma ņēmēja 
saistību neizpildes faktu un zaudējumu apmēru, kā arī 5 (piecu) 
darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža iesniegt 
visu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju un dokumentāciju, kas 
raksturo apdrošinātā riska iestāšanos un tā izraisītos zaudējumus 
un kas ļauj spriest par zaudējumu būtību, iemesliem, veidu un 
apmēru. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumā jānorāda arī 
citi apdrošinātāji un/vai kredītiestādes, ar kuriem ir noslēgti 
līgumsaistību izpildes apdrošināšanas vai garantiju līgumi, saskaņā 
ar kuriem ir apdrošinātas tās pašas saistības, kas ir apdrošinātas ar 
šo apdrošināšanas līgumu;
8.3.1.4. pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Apdrošinātajam par 
neizpildītajām Apdrošinājuma ņēmēja saistībām, Apdrošinātājam 
rodas tiesības vērst regresa prasību pret Apdrošinājuma ņēmēju par 
izmaksātajām summām. Pēc apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas 
Apdrošinātais iesniedz Apdrošinātājam visus dokumentus un citu 
informāciju, kuru pieprasa Apdrošinātājs un kura ir nepieciešama 
regresa tiesību pamatošanai, kā arī sniedz citu Apdrošinātāja 
prasīto palīdzību, Apdrošinātājam ceļot regresa prasību pret 
Apdrošinājuma ņēmēju.
8.3.2. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi:
8.3.2.1. pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Apdrošinātajam par 
neizpildītajām Apdrošinājuma ņēmēja saistībām, Apdrošinātājam 
rodas tiesības vērst regresa prasību pret Apdrošinājuma ņēmēju 
par izmaksātajām summām. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums 
ir atmaksāt Apdrošinātājam apdrošināšanas kompensāciju 
izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā ne vēlāk kā 5 (piecu) 
darba dienu laikā no pirmā Apdrošinātāja rakstveida pieprasījuma 
saņemšanas. Iepriekš minētais Apdrošinājuma ņēmēja pienākums 
ir spēkā arī gadījumos, ja noslēgtajā apdrošināšanas līgumā ir 
paredzēts, ka Apdrošinātājam jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība, 
neprasot Apdrošinātajam pamatot pieprasījumu, tai skaitā, ja 
apdrošināšanas līgumam ir piemēroti Starptautiskās tirdzniecības 
un rūpniecības kameras vienotie noteikumi par pieprasījumu 
garantijām „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” 
Nr.758;
8.3.2.2. ja Apdrošinājuma ņēmējs neveic kompensācijas 
maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 8.3.2.1.punktu, tad 
Apdrošinājuma ņēmējs maksā Apdrošinātājam soda naudu, kas 
tiek noteikta 0,5% apmērā no nesamaksātās naudas summas 
par katru nokavēto dienu. Soda naudas samaksa neatbrīvo 
Apdrošinājuma ņēmēju no kompensācijas maksājuma veikšanas 
Apdrošinātājam izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības izmaksas 
apmērā;

dienu laikā, rakstiski paziņot Apdrošinātājam par jebkurām 
izmaiņām, kas attiecas uz apdrošināšanas līgumu, 
8.2.1.6. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba 
dienu laikā, rakstiski paziņot Apdrošinātājam par jebkuru 
notikumu, kas varētu būt iespējamais cēlonis zaudējumiem, 
kuru atlīdzināšanu paredz apdrošināšanas līgums, kā arī iesniegt  
Apdrošinātāja pieprasītos dokumentus un ar šo notikumu saistīto 
informāciju;
8.2.1.7. ievērot un izpildīt Apdrošinātāja izstrādātos norādījumus 
riska iestāšanās varbūtības samazināšanai, par kuru Apdrošinātājs 
rakstiski vienojies ar Apdrošinājuma ņēmēju.
8.2.2. Apdrošinātā pienākumi:
8.2.2.1. pēc Apdrošinātāja pieprasījuma sniegt informāciju par ar 
apdrošināšanas līgumu nodrošināto saistību izpildes gaitu;
8.2.2.2. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba 
dienu laikā, rakstiski paziņot Apdrošinātājam par jebkādiem 
uzņēmuma līguma grozījumiem un papildinājumiem vai izmaiņām 
sākotnējā projektā, kā arī iesniegt Apdrošinātāja pieprasītos 
dokumentus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma 
saņemšanas;
8.2.2.3. savlaicīgi informēt Apdrošinājuma ņēmēju un 
Apdrošinātāju par visiem apstākļiem, kas var apdraudēt 
Apdrošinājuma ņēmēja saistību izpildi atbilstoši uzņēmuma 
līgumam, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības, lai atrisinātu 
darbu izpildes gaitā radušās nesaskaņas, kas var apdraudēt darbu 
izpildi uzņēmuma līgumā noteiktajā termiņā un apjomā;
8.2.2.4. rakstveidā paziņot Apdrošinātājam par apdrošinātās 
intereses neesamību ne vēlāk kā 1 (viena) kalendārā mēneša laikā 
pēc apdrošināmās intereses pastāvēšanas izbeigšanās.
8.2.3. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi:
8.2.3.1. ziņot Apdrošinātājam par zināmiem citiem spēkā 
esošiem līgumsaistību izpildes apdrošināšanas līgumiem vai 
garantiju līgumiem, saskaņā ar kuriem ir apdrošinātas tās pašas 
saistības, kas ir apdrošinātas ar šo apdrošināšanas līgumu, ne vēlāk 
kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad attiecīgi Apdrošinājuma 
ņēmējs vai Apdrošinātais ir uzzinājis par cita apdrošināšanas vai 
garantiju līguma noslēgšanu;
8.2.3.2. neveikt pasākumus, kas palielina apdrošināto risku, bez 
Apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas;
8.2.3.3. rakstveidā paziņot Apdrošinātājam par pasta 
(korespondences) adreses maiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 
dienu laikā.
8.3. Apdrošinātā un Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi, 
iestājoties apdrošinātajam riskam:
8.3.1. Apdrošinātā pienākumi:
8.3.1.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba 
dienu laikā rakstveidā paziņot Apdrošinātājam par iespējamo 
Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpildi un apdrošinātā riska 
iestāšanos, norādot iespējamos apdrošināta riska iestāšanās 
apstākļus un zaudējumu apmēru apliecinošos dokumentus, kā arī 
citu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju;
8.3.1.2. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai piedzītu no 
Apdrošinājuma ņēmēja viņa vainas dēļ Apdrošinātajam radušos 
zaudējumus, rakstveidā iesniegt Apdrošinājuma ņēmējam vai tā 
saistību pārņēmējam pretenzijas, kā arī veikt visas nepieciešamās 



7 /9

10. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS PERIODS 
10.1. Apdrošināšanas līguma darbības periods, tā sākuma un 
beigu datums ir norādīts apdrošināšanas polisē.
10.2. Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē 
norādītajā apdrošināšanas līguma darbības periodā.
10.3. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā, ja apdrošināšanas 
prēmijas vai apdrošināšanas prēmijas pirmās daļas samaksa ir 
veikta apdrošināšanas līgumā noteiktajā apmērā un termiņā, ja 
apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi. 
10.4. Ja apdrošināšanas līgumā ir noteikts, ka apdrošināšanas 
prēmija vai tās pirmā daļa tiek samaksāta pēc apdrošināšanas 
līguma spēkā stāšanās, tad pēc apdrošināšanas prēmijas vai 
tās pirmās daļas samaksas, kas veikta apdrošināšanas līgumā 
noteiktajā apmērā un termiņā, apdrošināšanas līgums ir spēkā ar 
tajā norādīto spēkā stāšanās datumu. 

11. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN 
SPĒKĀ ESAMĪBA
11.1. Apdrošināšanas līguma noslēgšana apliecina, ka 
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs panākuši vienošanos, 
saskaņā ar kuru Apdrošinājuma ņēmējs uzņēmies saistības maksāt 
apdrošināšanas prēmiju apdrošināšanas līgumā noteiktajā veidā, 
termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas apdrošināšanas līgumā 
noteiktās saistības, savukārt Apdrošinātājs uzņēmies saistības, 
iestājoties apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt apdrošināšanas 
atlīdzību Apdrošinātajam atbilstoši apdrošināšanas līgumam. 
11.2. Apdrošināšanas līgums tiek slēgts, pamatojoties uz 
Apdrošinājuma ņēmēja iesniegto apdrošināšanas pieteikumu un 
citu Apdrošinājuma ņēmēja Apdrošinātājam sniegto informāciju.
11.3. Apdrošinātājs var izsniegt apdrošināšanas polisi ar 
Apdrošinātāja pārstāvja parakstu vai nosūtīt elektroniski no 
Apdrošinātāja datu sistēmas sagatavotu izdruku. Apdrošināšanas 
polises spēkā esamību apstiprina apdrošināšanas prēmijas 
samaksa saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem. 
11.4. Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina apdrošināšanas līguma 
noslēgšanu, veicot apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas 
maksājumu apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā un apmērā 
un parakstot apdrošināšanas polisi pašrocīgi vai elektroniski.
11.5. Atkarībā no garantijas veida apdrošināšanas aizsardzība 
stājas spēkā ar konkursa piedāvājuma iesniegšanas brīdi vai 
uzņēmuma līguma noslēgšanas brīdi, bet ne ātrāk kā datumā 
un laikā, kas norādīts apdrošināšanas līgumā, bet tikai tad, ja 
apdrošināšanas prēmijas maksājums (veicot apdrošināšanas 
prēmijas samaksu vairākos maksājumos – pirmais maksājums; 
veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu vienā maksājumā – 
vienīgais maksājums) veikts apdrošināšanas līgumā norādītajā 
termiņā un apmērā. 
11.6. Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā līdz brīdim, kad 
Apdrošinājuma ņēmējs ir izpildījis saistības pret Apdrošināto, 
kas apdrošinātas ar šo apdrošināšanas līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 
apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas perioda beigu 
datumam.
11.7. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts latviešu valodā, ja 
vien Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs rakstveidā nav 
vienojušies par apdrošināšanas līguma noslēgšanu citā valodā. Ja 

8.3.2.3. gadījumos kad Apdrošinātājs ir izmaksājis Apdrošinātajam 
apdrošināšanas atlīdzību, Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir 
izpildīt savus, šo noteikumu 8.3.2.1. un 8.3.2.2.punktā minētos 
pienākumus bez jebkādiem iebildumiem un neatkarīgi no tā, vai 
pastāv strīds ar Apdrošināto saistībā ar apdrošināšanas gadījumu;
8.3.2.4. ja noslēgtajā apdrošināšanas līgumā ir paredzēts, 
ka Apdrošinātājam jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība, 
neprasot Apdrošinātajam pamatot pieprasījumu, tai skaitā, ja 
apdrošināšanas līgumam ir piemēroti Starptautiskās tirdzniecības 
un rūpniecības kameras vienotie noteikumi par pieprasījumu 
garantijām „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” 
Nr.758, pēc kompensācijas un soda naudas maksājuma veikšanas 
Apdrošinājuma ņēmējs iegūst tiesības apstrīdēt Apdrošinātā 
pieprasījumu, lai saņemtu no Apdrošinātā Apdrošinātāja 
samaksāto naudas summu vai tās daļu. Saņemot Apdrošinājuma 
ņēmēja pieprasījumu, Apdrošinātājs izsniedz apliecinājumu par 
Apdrošinātajam pēc tā pieprasījuma izmaksāto naudas summu, 
kā arī citu informāciju, kas ir Apdrošinātāja rīcībā, kas būtu par 
pamatu samaksātās naudas summas piedzīšanai no Apdrošinātā;
8.3.2.5. gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs tiek reorganizēts, 
kompensācijas maksājuma pienākums pāriet uz Apdrošinājuma 
ņēmēja saistību pārņēmējiem.
8.3.3. Pēc apdrošinātā riska iestāšanās vai pēc jebkura tāda 
notikuma, kas varētu būt iespējamais cēlonis zaudējumiem, 
kuru atlīdzināšanu paredz apdrošināšanas līgums, Apdrošinājuma 
ņēmēja un/vai Apdrošinātā pienākums ir veikt visus iespējamos un 
saprātīgos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu zaudējumus un 
lai netiktu radīti papildus zaudējumi.
8.3.4. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums ir 
nodrošināt Apdrošinātāja piedalīšanos zaudējumu būtības, 
iemeslu, veida un apmēra noteikšanā. 
8.4. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir arī 
citi pienākumi apdrošināšanas līguma darbības laikā, kas 
noteikti apdrošināšanas noteikumos, apdrošināšanas līgumā, 
apdrošināšanas līguma pielikumos un Latvijas Republikas teritorijā 
spēkā esošajos normatīvajos aktos.
8.5. Apdrošinātājam ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas 
atlīdzību, ja Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs, rīkojoties 
nolaidīgi, ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ, nav izpildījis 
kādu no apdrošināšanas līgumā noteiktajiem pienākumiem.

9. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA SASTĀVDAĻAS
9.1. Apdrošināšanas līgums sastāv no apdrošināšanas pieteikuma, 
apdrošināšanas polises, apdrošināšanas polises pielikumiem, šiem 
apdrošināšanas noteikumiem, sevišķajiem noteikumiem, ja tādi 
tiek piemēroti, kā arī visiem apdrošināšanas līguma grozījumiem 
un papildinājumiem, par kuriem Apdrošinātājs un Apdrošinājuma 
ņēmējs rakstiski ir vienojušies apdrošināšanas līguma darbības 
laikā. Gadījumā, ja apdrošināšanas polise papīra formā nav 
izsniegta, tas neietekmē apdrošināšanas līguma spēkā esamību.
9.2. Ja ir konstatēta pretruna starp šiem apdrošināšanas 
noteikumiem un apdrošināšanas polises un sevišķajiem 
noteikumiem, prioritāte ir apdrošināšanas polises un sevišķajiem 
noteikumiem.
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brīdinājumā noteiktajam apdrošināšanas prēmijas samaksas 
termiņam, Apdrošinātājs pieņem apdrošināšanas atlīdzības 
pieteikumu un apstrādā to. Atlīdzības izmaksu Apdrošinātājs 
veic tikai, ja apdrošināšanas prēmija tiek samaksāta brīdinājumā 
noteiktajā apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņā un apmērā;
12.4.3. ja Apdrošinājuma ņēmējs nesamaksā apdrošināšanas 
prēmiju brīdinājumā noteiktajā apdrošināšanas prēmijas samaksas 
termiņā un apmērā, apdrošināšanas līgums uzskatāms par 
izbeigtu ar brīdinājuma nosūtīšanas dienu, ja vien Apdrošinātājs 
brīdinājumā nav noteicis citādi.
12.5. Ja apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar pārskaitījumu, 
tad par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad Apdrošinātājs 
ir saņēmis maksājumu Apdrošinātāja norādītajā bankas kontā.

13. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS 
PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA
13.1. Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinātajam un 
Apdrošinātājam savstarpēji vienojoties rakstiskā veidā, 
apdrošināšanas līgums var tikt izbeigts pirms termiņa pie 
nosacījuma, ka Apdrošinātais rakstveidā apliecina, ka tam nav 
un turpmāk nebūs pretenziju pret Apdrošinātāju saistībā ar šo 
apdrošināšanas līgumu. 
13.2. Ja, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinātājs 
ir izmaksājis Apdrošinātajam apdrošināšanas atlīdzību, 
apdrošināšanas līgumu var izbeigt jebkura līgumslēdzēja puse.
13.3. Uzņēmuma līgumā vai konkursa dokumentos noteikto 
Apdrošinājuma ņēmēja saistību izpildes gadījumā apdrošināšanas 
līguma darbība izbeidzas automātiski.  
13.4. Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms apdrošināšanas 
polisē noteiktā apdrošināšanas perioda beigu termiņa, 
Apdrošinātājs atmaksā apdrošināšanas prēmijas daļu, kas 
attiecas uz atlikušo apdrošināšanas periodu, ieturot līdz 20% 
(divdesmit procentiem) no apdrošināšanas prēmijas par atlikušo 
Apdrošināšanas periodu, lai segtu ar apdrošināšanas līguma 
noslēgšanu saistītos administratīvos izdevumus.
13.5. Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms apdrošināšanas 
polisē noteiktā apdrošināšanas perioda beigu termiņa, iemaksātā 
apdrošināšanas prēmija netiek atmaksāta, ja pēc apdrošinātā 
riska iestāšanās ir iesniegts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums 
un paredzamā vai izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz 
Apdrošinājuma ņēmēja iemaksāto apdrošināšanas prēmiju. Ja 
paredzamā vai izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka 
nekā starpība starp iemaksāto apdrošināšanas prēmiju un 
apdrošināšanas prēmijas daļu par apdrošināšanas līguma darbības 
izmantoto periodu, Apdrošinātājs atmaksā Apdrošinājuma 
ņēmējam apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras apmēru nosaka, no 
samaksātās apdrošināšanas prēmijas atskaitot:
13.5.1. paredzamo vai izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību;
13.5.2. apdrošināšanas prēmijas daļu par apdrošināšanas līguma 
darbības izmantoto periodu;
13.5.3. ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos 
administratīvos izdevumus līdz 20% (divdesmit procentiem) no 
apdrošināšanas prēmijas par atlikušo apdrošināšanas periodu.
13.6. Apdrošinātājam un Apdrošinājuma ņēmējam 
vienojoties, apdrošināšanas prēmijas daļa var tikt ieskaitīta 

apdrošināšanas līgumā tiek lietota latviešu valoda un svešvaloda, 
tad pretrunu gadījumā prioritāte ir apdrošināšanas līguma tekstam 
latviešu valodā.

12. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA
12.1. Ja vien apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādāk, 
Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums samaksāt apdrošināšanas 
prēmiju vienā maksājumā apdrošināšanas līgumā vai tam 
pievienotajā rēķinā noteiktajā veidā, termiņā un apmērā.
12.2. Apdrošināšanas prēmijas maksājumi jāveic tādā valūtā, 
kādā apdrošināšanas polisē norādīta apdrošināšanas prēmija, vai 
citā valūtā, ja tāda norādīta rēķinā. Rēķins par apdrošināšanas 
prēmijas samaksu tiek pievienots apdrošināšanas līgumam vai 
tiek nosūtīts atsevišķi. Elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez 
zīmoga un paraksta. Apdrošināšanas līguma puses var vienoties 
par rēķinu un citas ar apdrošināšanas līgumu saistītās informācijas 
nosūtīšanas kārtību.
12.3. Ja Apdrošinātājs nav saņēmis apdrošināšanas prēmiju 
apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā, apdrošināšanas līgums 
nav stājies spēkā, ievērojot šādus nosacījumus:
12.3.1. ja apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir samaksāta 
nepilnīgi vai pēc apdrošināšanas polisē noteiktā termiņa, 
Apdrošinātājam ir tiesības atmaksāt iemaksāto apdrošināšanas 
prēmiju vai tās pirmo daļu. Šajā gadījumā Apdrošinātājam 10 
(desmit) darba dienu laikā no apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās 
daļas samaksas dienas ir jāatmaksā iemaksātā apdrošināšanas 
prēmija vai tās pirmā daļa vai jānosūta Apdrošinājuma ņēmējam 
lūgums paziņot Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmijas vai tās 
pirmās daļas atmaksas veidu;
12.3.2. ja Apdrošinātājs šo noteikumu 12.3.1.punktā noteiktajā 
termiņā neveic apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas 
atmaksu, vai nenosūta Apdrošinājuma ņēmējam šo noteikumu 
12.3.1.punktā minēto lūgumu, apdrošināšanas līgums ir spēkā ar 
apdrošināšanas līgumā norādīto spēkā stāšanās dienu;
12.3.3. ja apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir samaksāta 
nepilnīgi vai pēc apdrošināšanas polisē noteiktā prēmijas vai tās 
pirmās daļas samaksas termiņa, un līdz šai dienai ir iestājies 
apdrošinātais risks, uzskatāms, ka apdrošināšanas līgums nav stājies 
spēkā, un Apdrošinātājam ir pienākums paziņot Apdrošinājuma 
ņēmējam par apdrošināšanas līguma spēkā neesamību un 
atmaksāt samaksāto apdrošināšanas prēmiju vai tās pirmo daļu 
10 (desmit) darba dienu laikā no tās samaksas datuma, vai nosūtīt 
lūgumu rakstiski paziņot Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmijas 
vai tās pirmās daļas atmaksas veidu.
12.4. Ja apdrošināšanas polisē noteiktā apdrošināšanas 
prēmija nav samaksāta pilnā apmērā un/vai noteiktajā termiņā, 
Apdrošinātājam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu, 
ievērojot sekojošus nosacījumus:
12.4.1. pirms apdrošināšanas līguma izbeigšanas Apdrošinātājs 
nosūta Apdrošinājuma ņēmējam rakstveida brīdinājumu 
par kavētu un/vai nepilnīgi veiktu apdrošināšanas prēmijas 
samaksu, uzaicinot samaksāt apdrošināšanas prēmiju atbilstoši 
apdrošināšanas līguma noteikumiem un norādot apdrošināšanas 
prēmijas samaksas termiņu un nesamaksāšanas iespējamās sekas;
12.4.2. ja apdrošināšanas gadījums iestājas laika posmā līdz 
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14.3. Pušu pienākums ir neizpaust apdrošināšanas līguma sakarā 
saņemto konfidenciālo informāciju un neizmantot to pretēji otras 
puses interesēm.
14.4. Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā sūdzības vai 
pretenzijas, kas iesniegtas rakstiski, Apdrošinātājs izskata un 
sniedz rakstisku atbildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības vai 
pretenzijas saņemšanas dienas.
14.5. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka Apdrošinātājs apstrādā 
Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā personas datus (tai 
skaitā sensitīvos personas datus un personas identifikācijas 
(klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma 
izpildi, vai ar mērķi sniegt Apdrošinājuma ņēmējam informāciju 
par Apdrošinātāja un tā sadarbības partneru sniedzamiem 
pakalpojumiem, un/vai nodot tos apstrādei trešajai personai ar 
mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi, vai ar mērķi sniegt 
Apdrošinājuma ņēmējam Apdrošinātāja noteikto informāciju par 
Apdrošinātāja sniedzamiem pakalpojumiem.
14.6. Apdrošinātājs ir Latvijas Bankas Kredītu reģistra dalībnieks, 
kas var pieprasīt no reģistra informāciju par personu, kura iesniegusi 
Apdrošinātājam apdrošināšanas pieteikumu. Apdrošinātājs 
neizpauž trešajām personām informāciju par Apdrošinājuma 
ņēmēju un Apdrošināto, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos 
noteiktos gadījumus. Tomēr Apdrošinātājam tā komercdarbības 
efektivitātes nodrošināšanai ir tiesības apmainīties ar citiem 
apdrošinātājiem ar ziņām par Apdrošināto un Apdrošinājuma 
ņēmēju.
14.7. Par apdrošināšanas līguma dalībnieku tiek uzskatīts arī 
Apdrošinātais (Atlīdzības saņēmējs), kā rezultātā Apdrošinātajam 
(Atlīdzības saņēmējam) ir saistoši visi attiecīgajā apdrošināšanas 
līgumā minētie noteikumi.  
14.8. No apdrošināšanas līguma izrietošo attiecību regulēšanai 
tiek piemērots likums ‘’Par apdrošināšanas līgumu’’, Civillikums 
un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
14.9. Gadījumā, ja apdrošināšanas līgumam piemēroti 
Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām „The ICC Uniform Rules 
for Demand Guarantees” Nr.758, tad attiecībā uz jautājumiem, 
kurus neregulē minētie vienotie noteikumi par pieprasījumu 
garantijām, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
14.10. Visi strīdi apdrošināšanas līguma sakarā tiek risināti sarunu 
ceļā. Ja vienošanās netiek panākta sarunu ceļā, strīds var tikt 
nodots izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

kā citas apdrošināšanas polises samaksa, un šādā gadījumā, 
ja apdrošināšanas līguma darbības laikā netika izmaksāta 
apdrošināšanas atlīdzība, aprēķinot apdrošināšanas prēmijas 
daļu saskaņā ar šī punkta noteikumiem, netiek atskaitīti ar 
apdrošināšanas polises noslēgšanu saistītie izdevumi.
13.7. Apdrošinātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt apdrošināšanas 
līguma darbību šādos gadījumos:
13.7.1. ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais, slēdzot 
apdrošināšanas līgumu, tā darbības laikā vai pēc apdrošinātā 
riska iestāšanās, tajā skaitā, iesniedzot apdrošināšanas 
atlīdzības pieteikumu, rīkojoties nolaidīgi, ar ļaunu nolūku 
vai rupjas neuzmanības dēļ, ir sniedzis nepatiesu informāciju, 
viltotus dokumentus, nepareizus apgalvojumus, atsakās sniegt 
Apdrošinātāja pieprasīto informāciju vai noklusē faktus;
13.7.2. ja Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs, rīkojoties 
nolaidīgi, ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ, ir veicis 
darbību vai pieļāvis bezdarbību, kas palielina apdrošināto risku, un 
par to nav rakstiski paziņojis Apdrošinātājam;
13.7.3. pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas;
13.7.4. ja apdrošināšanas prēmija nav samaksāta noteiktajā 
apmērā un termiņā;
13.7.5. citos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos 
gadījumos.
13.8. Ja apdrošināšanas līguma darbība tiek izbeigta saskaņā ar šo 
noteikumu 13.7.1. vai 13.7.2.punktu, iemaksātā apdrošināšanas 
prēmija netiek atmaksāta un apdrošināšanas līgums uzskatāms 
par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža.
13.9. Ja Apdrošināšanas līguma darbība tiek izbeigta, izsūtot 
Apdrošinājuma ņēmējam rakstisku paziņojumu apdrošināšanas 
līgumā norādītajā veidā šo noteikumu 13.5.punktā norādītajos 
gadījumos, un, ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
nav noteikta cita apdrošināšanas līguma izbeigšanas kārtība, 
apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pēc 15 (piecpadsmit) dienām 
no rakstveida paziņojuma nosūtīšanas dienas, ja attiecīgajā 
paziņojumā nav noteikts citādi.

14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Apdrošināšanas līgumu var grozīt, Apdrošinājuma 
ņēmējam, Apdrošinātajam un Apdrošinātājam par to atsevišķi 
vienojoties rakstveidā.
14.2. Ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu puses ir vienojušās, ka 
jebkuri Apdrošinājuma ņēmēja un/vai Apdrošinātā prasījumi pret 
Apdrošinātāju, kas var izrietēt no apdrošināšanas līguma, nevar 
būt cesijas priekšmets, un nevar tikt cedēti vai nodoti trešajām 
personām.
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