
Kas tiek apdrošināts?
�� Kravu apdrošināšana pasargās preces īpašnieku (pir-

cēju vai pārdevēju) no zaudējumiem, kas var rasties 
kravu pārvadājuma laikā, pārvadājot ar jūras, gaisa 
vai sauszemes transportu.

�� Papildus tiek apdrošināti preču bojāeja tās iekrauša-
nas un/vai izkraušanas laikā.

�� Kravu apdrošināšana paredzēta vienreizējam preces 
pārvadājumam vai arī atvērtai kravu apdrošināšanas 
polisei. Atvērtā polise ir vienošanās starp preču īpaš-
nieku un Apdrošinātāju par visu preču pārvadājumu 
apdrošināšanu noteiktā laika periodā un noteiktā pār-
vadājuma maršrutā, teritorijā.

�� Apdrošinot kravu ir iespējams izvēlēties Institute Cargo 
Clauses (C) jeb “Nosaukto risku” vai Institute Cargo 
Clauses (A) jeb “Visu risku” segumu. 

• Institute Cargo Clauses (C) jeb “Nosaukto risku” 
segums: Ugunsgrēks vai sprādziens, uzskriešana uz 
sēkļa, apgāšanās; transporta apgāšanās vai no-
braukšana no sliedēm; kuģa sadursme ar jebkuru 
citu objektu. Izsmeļošs risku uzskaitījums pieejams 
apdrošināšanas līguma noteikumos

• Institute Cargo Clauses (A) jeb “Visu risku” se-
gums: Apdrošināšana sedz iepriekš neparedzamus 
un pēkšņus ārējus bojājumus vai zaudējumus (tai 
skaitā Institute Cargo Clauses (C) jeb “Nosaukto 
risku” segums, bet ne tikai) apdrošinātai precei, 
neatkarīgi no apdrošināšanas gadījuma cēloņa, iz-
ņemot tos, kas noteikumos nav minēti kā izņēmuma 
cēloņi. Izsmeļošs izņēmumu un ierobežojumu uz-
skaitījums pieejams apdrošināšanas līguma notei-
kumos.

�� Kravu apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazākai kā 
pārvadājuma rēķina vērtība.

Kravu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informatīvais dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Seesam Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: Kravu apdrošināšana

Pilnīga informācija par produktu ir sniegta Kravu apdrošināšanas polisē, Kravu apdrošināšanas noteikumos  
un Seesam mājaslapā https://www.seesam.lv/juridiskas-personas/kravu-apdrosinasana/

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?  
Kravu apdrošināšana.

Kas netiek apdrošināts?
 �  Pakārtoti [finansiāli] zaudējumi, soda naudas, sankcijas.

 � Neizskaidrojama pazušana.

 � Nodilums, nolietojums, korozija, rūsa, kravas vērtības 
samazināšanās.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
 q Karš, invāzija, ienaidnieka karaspēka iebrukums,  

kara darbība, terora akti vai to rezultāts 

 q Kodolreakcija, radiācija vai radioaktīvs saindējums 

 q Apdrošinājuma ņēmēja/ apdrošinātā tīšs pārkāpums, 
ļauns nolūks

 q Transporta līdzekļa nepiemērotība pārvadājumam

 q Neatbilstošs iepakojums

 q Kravas aizkavēšanās

 q Izsmeļošs izņēmumu un ierobežojumu uzskaitījums 
pieejams apdrošināšanas līguma noteikumos

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšana ir spēkā polisē norādītajā teritorijā, maršrutā. 



Kādas ir manas saistības?
• Pirms apdrošināšanas līguma un līguma darbības laikā Jums jāsniedz apdrošinātājam pilnīga un patiesa informācija par apdroši-

nāšanas objekta stāvokli un cita apdrošinātāja pieprasītā informācija.

•  Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Jums jāpaziņo apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas 
attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu.

•  Līguma darbības laikā Jums jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska iestā-
šanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru.

•  Jāievēro arī apdrošinātāja noteiktās drošības prasības, ja tādas noteiktas līgumā.

•  Iestājoties apdrošinātajam riskam, Jums: 

- Jāziņo atbildīgajam glābšanas dienestam, citai atbildīgai institūcijai par negadījumu;

- Jāfiksē negadījuma apstākļi, tai skaitā jāsaglabā attiecīga dokumentācija, kas pamato radīto zaudējumu apmēru;

- Jāpaziņo apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos un jāievēro tā norādījumi;

- Ja iespējams, jāveic darbi, lai samazinātu zaudējumus;

• Jāsniedz apdrošinātājam tā pieprasītā informācija.

•  Saistības, piesakot apdrošināšanas atlīdzību: 

-  Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāsazinās ar apdrošinātāju un jāpaziņo par apdroši-
nātā riska iestāšanos;

- Jāaizpilda atlīdzības pieteikums;

• Jāiesniedz apdrošinātāja pieprasītā informācija un dokumenti;

•  Bez apdrošinātāja piekrišanas un zaudējumu apmēra saskaņošanas aizliegts uzsākt bojātā īpašuma remontu vai atjaunošanas 
darbus, izņemot tādus, kas nepieciešami, lai nekavējoties novērstu zaudējuma vai bojājuma cēloni un tālākus zaudējumus.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu Jums ir jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos, kārtībā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
•  Apdrošināšanas segums (aizsardzība) ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināšanas periodā. Tā sākas perioda pirmajā 

dienā, bet ne ātrāk kad tiek uzsākts pārvadājums, un ne ātrāk kā ar apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksu, izņe-
mot, ja līgumā noteikts citādi.

• Segums beidzas tiklīdz apdrošinātā krava tiek nodota kravas saņēmējam, bet ne vēlāk kā Apdrošināšanas līguma (polises) norādī-
tajā apdrošināšanas perioda pēdējā dienā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu atcelt (izbeigt) var 15 dienas iepriekš par to paziņojot apdrošinātājam rakstveidā.


