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NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1. TREŠĀ PERSONA – persona, kurai Apdrošinātā darbī-
bas vai bezdarbības rezultātā nodarīts kaitējums un ir pare-
dzēta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa saskaņā ar apdroši-
nāšanas līgumu noteikumiem.

2. ATBILDĪBAS LIMITS – Apdrošināšanas sabiedrības 
maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa 
zaudējumu kompensēšanai, apdrošināšanas atlīdzības lietas 
izskatīšanai, juridiskajiem un tiesāšanās izdevumiem viena 
Apdrošināšanas gadījuma rezultātā (Atbildības limits vie-
nam gadījumam) un visa Apdrošināšanas perioda laikā (At-
bildības limits kopā).

3. VESELĪBAI NODARĪTAIS KAITĒJUMS – Trešās per-
sonas miesas bojājumi, saslimšana, pārejoša darbnespēja, 
darbspēju zaudējums (invaliditāte) un nāve.

4. MANTAI NODARĪTAIS KAITĒJUMS – Trešās perso-
nas īpašumā vai tiesiskā lietošanā esošām kustamām un ne-
kustamām lietām nodarīts kaitējums vai to bojāeja, neietve-
rot naudas, vērtspapīru, dokumentu, neizlietotu pastmarku, 
kuponu, čeku un sertifikātu vērtības zudumu.

5. PRETENZIJA – Trešās personas rakstveida iesniegums 
Apdrošinātajam par zaudējumu atlīdzību, kā arī Trešās per-
sonas celta prasība tiesā pret Apdrošināto.

6. APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMS – ir gadījums, kas 
noticis Teritoriālajā segumā, Apdrošināšanas perioda laikā 
un radījis Trešajai personai tiešus materiālus zaudējumus, 
par kura atlīdzināšanu Apdrošināšanas sabiedrībai ir ie-
sniegta Pretenzija Apdrošināšanas perioda laikā vai ne vēlāk 
kā 3 (trīs) gadu laikā pēc Apdrošināšanas perioda beigām.

7. JURIDISKIE UN TIESĀŠANĀS IZDEVUMI – ar Ap-
drošināšanas sabiedrību iepriekš rakstiski saskaņoti Apdro-
šinātā izdevumi saistībā ar Pretenzijas noregulēšanu un iz-
skatīšanu tiesā.

8. MĀJDZĪVNIEKS – suns, kaķis, (mājas) sesks, bruņuru-
pucis, akvārija zivs, papagailis, kanārijputniņš, pieradinātie 
grauzēji, kas dzīvo krātiņā.

9. JURISDIKCIJA – Latvijas Republikas jurisdikcija. Ja 
apdrošināšanas līguma Teritoriālais segums ietver teritoriju 
ārpus Latvijas Republikas, tad Apdrošināšanas sabiedrībai ir 
saistoši arī citas Teritoriālajā segumā ietilpstošas valsts tie-
sību akti.

APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS

10. Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinātā civiltiesiskā at-
bildība par tiešajiem materiālajiem zaudējumiem, ko Apdro-
šinātais ir nodarījis savas darbības vai bezdarbības rezultātā 
Trešās personas Veselībai un Mantai, par kuriem Apdrošinā-
tais ir atbildīgs saskaņā ar tiesību aktiem un kas tiek atlīdzi-
nāti saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem.

APDROŠINĀŠANAS AIZSARDZĪBA

11. Atkarībā no izvēlētās Apdrošinātās darbības un Terito-
riālā seguma Apdrošināšanas sabiedrība saskaņā ar apdroši-
nāšanas līguma noteikumiem atlīdzina Tabulā Nr.1 norādītos 
tiešos materiālos zaudējumus vai izdevumus (skat. 4.lpp.).

IZŅĒMUMI

12. Apdrošināšanas sabiedrībai nav jāatlīdzina zaudējumi 
vai izdevumi, kas radušies:

12.1. Kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības (neatkarī-
gi no tā, vai karš pieteikts vai nē) vai pilsoņu kara rezultātā;

12.2. Lokautu, sabiedrisko nemieru, sacelšanās, dumpju, 
streiku, pretošanās kustību, revolūcijas, militāra vai cita ap-
vērsuma, komandantstundas noteikšanas vai aplenkuma vai 
citu gadījumu, kuriem seko aplenkums vai komandantstun-
das noteikšana, rezultātā;

12.3. Terorisma rezultātā; 

12.4. Kodolsprādziena, atomenerģijas, radiācijas, jonizējo-
šā starojuma, radioaktīvā piesārņojuma rezultātā nodarītie 
zaudējumi, kā arī zaudējumi, kas radušies elektromagnētiskā 
lauka vai elektromagnētiskās radiācijas rezultātā;

12.5. Jebkāda veida finansiālo zaudējumu, ieskaitot ne-
samaksātos nodokļus vai nodevas, naudas sodus (krimi-
nālsodus, administratīvos sodus), soda sankciju par līguma 
nepildīšanu vai nepilnīgu pildīšanu (līgumsodus, nokavēju-
ma naudas, likumiskos procentus) rezultātā vai citu līdzīgu 
sankciju piemērošanas rezultātā;

12.6. Saistībā ar Pretenzijām, kas celtas Ziemeļamerikā vai 
pamatojoties uz tiesību aktiem, kas piemērojami jebkurā no 
Ziemeļamerikas valstīm;

12.7. Saistībā ar morālo kaitējumu;

12.8. Saistībā ar vides piesārņojumu;

12.9. Apdrošinātā profesionālās darbības, kas nodrošina 
tam finansiālus ienākumus, rezultātā;

12.10. Apdrošinātā pastiprinošo saistību (līgumsaistību, 
vienošanās, solījumu, garantiju) uzņemšanās rezultātā un 
kas pārsniedz ar tiesību aktiem noteikto civiltiesiskās atbil-
dības apmēru;

12.11. Bojājumi īpašumam, kurš nodots Apdrošinātā valdī-
jumā, lietojumā, izņemot gadījumus, ja ir apdrošināta Īrnie-
ka civiltiesiskā atbildība vai Vispārējā civiltiesiskā atbildība;

12.12. Pašam Apdrošinātajam vai to ģimenes locekļiem, 
t.i., bērniem, vecākiem, laulātajam vai personai, ar kuru Ap-
drošinātajam ir kopēja saimniecība, kā arī to radiniekiem 
līdz 3. pakāpei;
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12.13. Saistībā ar to, ka Apdrošinātais ir Latvijas Republikā 
reģistrējamo sauszemes, ūdens un gaisa satiksmes transport-
līdzekļa īpašnieks vai vadītājs;

12.14. Saistībā ar AIDS/ HIV, hepatītu u.tml.;

12.15. Aku, novadcauruļu, grāvju vai citu līdzīgu objektu 
pārplūšanas (piepildīšanās) rezultātā;

12.16. Tādu remontdarbu, rekonstrukcijas, demontāžas 
darbu rezultātā, kuru veikšanai tiesību aktos paredzētajā 
kārtībā nepieciešams saņemt būvatļauju;

12.17. Ja Apdrošinātais ir rīkojies ar ļaunu nolūku, ar no-
domu (tīši) vai pieļāvis rupju neuzmanību;

12.18. Apdrošinātajam atrodoties alkohola, narkotisko, psi-
hotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu iedarbībā;

12.19. Pirms apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datuma.

APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS IZMAKSAS  

NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA

13. Zaudējumu atlīdzības izmaksas pamats ir Pretenzijas 
celšana apdrošināšanas perioda laikā, kas nozīmē, ka:

[a] Apdrošināšanas perioda laikā ir noticis pēkšņs un nepa-
redzēts notikums, kura rezultātā Apdrošinātais ir nodarījis 
kaitējumu Trešajai personai, kas tiek atlīdzināts saskaņā ar 
apdrošināšanas līguma noteikumiem, un

[b] Par zaudējumu atlīdzību celta Pretenzija un Apdrošināša-
nas atlīdzības pieteikums iesniegts Apdrošināšanas sabied-
rībai Apdrošināšanas perioda laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 
gadu laikā pēc Apdrošināšanas perioda beigām.

13.1. Gadījumā, ja ir noslēgti secīgi apdrošināšanas līgumi, 
tad Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā saskaņā ar tā apdroši-
nāšanas līguma noteikumiem, kura laikā ir celta Pretenzija.

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN APDROŠINĀTĀ PIENĀKUMI, 

IESTĀJOTIES APDROŠINĀTAJAM RISKAM

14. Iestājoties Apdrošinātājam riskam, Apdrošinājuma ņē-
mēja un Apdrošinātā pienākums ir:

14.1. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā 
no brīža, kad tas kļuvis iespējams, informēt rakstiskā veidā 
Apdrošināšanas sabiedrību par notikumu, par kuru var tikt 
iesniegta Pretenzija pret Apdrošināto vai tā jau ir iesniegta;

14.2. Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk, kā 
3 (trīs) gadu laikā pēc Apdrošināšanas perioda beigām, ie-
sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai rakstisku Apdrošināšanas 

atlīdzības pieteikumu ar detalizētu notikušā negadījuma ap-
rakstu. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumam ir jāpievieno 
Trešās personas rakstiska Pretenzija un visi dokumenti, kas 
apliecina Apdrošinātā riska iestāšanos;

14.3. Pēc pirmā Apdrošināšanas sabiedrības pieprasījuma 
pilnvarot Apdrošināšanas sabiedrību vai tās norādītās perso-
nas Apdrošinātā interešu pārstāvēšanai, tai skaitā, tiesā vai 
citās iestādēs;

14.4. Darīt visu iespējamo, lai novērstu atkārtotu zaudē-
jumu nodarīšanu Trešajai personai, ko varētu radīt tie paši 
apstākļi, kas jau izraisījuši zaudējumus. Ja tas netiek darīts, 
tad atkārtoti zaudējumi Trešajai personai netiek atlīdzināti;

14.5. Pieņemt Pretenziju, neatzīt savu vainu bez konsultā-
cijas ar Apdrošināšanas sabiedrību, kā arī neveikt nekādus 
maksājumus bez Apdrošināšanas sabiedrības rakstveida 
piekrišanas. Ja Apdrošinātais bez saskaņošanas ar Apdro-
šināšanas sabiedrību apmaksā prasītos zaudējumus, piekrīt 
maksājuma veikšanai vai atzīst Pretenziju, tas neuzliek par 
pienākumu Apdrošināšanas sabiedrībai zaudējumus atlīdzi-
nāt, ja vien Pretenzija un tās apmērs nav acīmredzami pama-
toti ar piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī apdrošināšanas 
līguma nosacījumiem.

ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA UN NOSACĪJUMI

15. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa tiek veikta saskaņā 
ar sekojošiem nosacījumiem:

15.1. Apdrošināšanas sabiedrība veic Apdrošināšanas at-
līdzības izmaksu pēc kompensācijas principa tādā apmērā, 
kas atbilst Trešajai personai ar dokumentiem pierādīto tiešo 
materiālo zaudējumu faktiskajam apmēram, nepārsniedzot 
Atbildības limitu vienam gadījumam un Atbildības limitu 
kopā. Pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Apdrošinā-
šanas sabiedrība ietur no Apdrošinātā Apdrošināšanas polisē 
norādīto Pašrisku.

15.2. Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Apdrošināšanas 
atlīdzību Trešajai personai.

15.3. Ja Apdrošināšanas sabiedrība piekrīt izmaksāt Ap-
drošināšanas atlīdzību Trešajai personai, bet Apdrošinātais 
tam nepiekrīt, tad Apdrošināšanas sabiedrībai nav pienā-
kums apmaksāt jebkurus citus papildus zaudējumus vai iz-
maksas, kuri radušies pēc tam, kad Apdrošināšanas sabiedrī-
ba piekritusi izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību, piemēram, 
vēlāk sekojoši tiesāšanās izdevumi vai prasījuma apmēra 
pieaugums.

15.4. Apdrošinātā tiesvedības izdevumi ietilpst Atbildības 
limitā un tiek atlīdzināti pie nosacījuma, ka:

15.4.1. tiesvedība attiecas uz kaitējumu vai zaudējumiem, 
kuri atlīdzināmi saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteiku-
miem,
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15.4.2. Pretenzija tiek iesniegta Apdrošināšanas sabiedrī-
bai pirms tiesvedības uzsākšanas, ja Apdrošinājuma ņēmējs 
vai Apdrošinātais par to ir bijis informēts pirms attiecīgās 
tiesvedības uzsākšanas.

15.5. Ja Pretenzija tiek iesniegta tiesā, Apdrošinātajam jā-
nodrošina Apdrošināšanas sabiedrībai iespēja piedalīties tie-
sas procesā no tā sākuma un pēc Apdrošināšanas sabiedrības 
pirmā pieprasījuma ir jāizdod pilnvara Apdrošināšanas sa-
biedrības norādītajai personai, lai tā var pārstāvēt Apdroši-
nāto attiecīgajā procesā, un jāsniedz nozīmētajam pārstāvim 
visi tā pieprasītie dokumenti un paskaidrojumi.

15.6. Ja viena un tā paša notikuma rezultātā radušies 
vairāki atsevišķi zaudējumi, tie tiek uzskatīti par vienu Ap-
drošināšanas gadījumu, neatkarīgi no tā, vai secīgu Apdro-
šināšanas līgumu gadījumā tie ir notikuši viena vai vairāku 
Apdrošināšanas periodu laikā. Ja šādi atsevišķi zaudējumi ir 
notikuši dažādos Apdrošināšanas periodos, tie tiek uzskatīti 
par notikušiem tajā Apdrošināšanas periodā, kura laikā ra-
dās pirmie no zaudējumiem.

15.7. Ja par vienu Apdrošināšanas gadījumu vairākas per-
sonas ir kopīgi atbildīgas, saskaņā ar apdrošināšanas līgumu 
atlīdzina tikai to zaudējumu daļu, kas attiecas uz Apdrošinā-
tā civiltiesiskās atbildības apmēru. Ja civiltiesiskās atbildības 
apmērs nav precīzi nosakāms, kā arī solidāras atbildības ga-
dījumos, Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina to zaudējumu 
daļu, kas attiecas uz Apdrošināto, proporcionāli sadalot zau-
dējumu apmēru atbilstoši iesaistīto personu skaitam.

15.8. Ja viena Apdrošināšanas gadījuma rezultātā zaudē-
jumi nodarīti vairāk nekā vienai Trešajai personai un zaudē-
jumu faktiskais apmērs pārsniedz Atbildības limitu vienam 
gadījumam, Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta katrai 
Trešajai personai proporcionāli tai nodarīto zaudējumu ap-
mēram, lai kopējā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzība 
nepārsniegtu Atbildības limitu vienam gadījumam.

15.9. Pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Atbildības 
limiti samazinās par izmaksāto Apdrošināšanas atlīdzības 
summu.

Apdrošinātā darbība (apdrošināšanas veids):
Namīpašnieka un Dzī-
vokļa īpašnieka civil-

tiesiskā atbildība

Īrnieka civiltiesiskā 
atbildība

Vispārējā civiltiesiskā 
atbildība

Teritoriālais segums:
Apdrošināšanas 
polisē norādītā 

adrese

Apdrošināšanas 
polisē norādītā 

adrese
Latvija vai Eiropa

Atkarībā no izvēlētās Apdrošinātās darbības un Teritoriālā seguma Apdrošināšanas sabiedrība saskaņā ar apdrošināšanas 
līguma noteikumiem atlīdzina šādus tiešos materiālos zaudējumus vai izdevumus, kas ir saistīti ar:
Polisē norādīto Apdrošinātā īpašumā esošo ēku, 
telpu un zemes uzturēšanu, lietošanu 

✓ — ✓

Visu Apdrošinātā īpašumā esošo ēku, 
telpu un zemes uzturēšanu, lietošanu — — ✓

Ēku, telpu un zemes nomāšanu — ✓ ✓

Remontdarbu, rekonstrukcijas, demontāžas 
darbu veikšanu, kuriem nav nepieciešama 
tiesību aktos noteiktā būvatļauja

✓ ✓ ✓

Apdrošinātā valdījumā, lietojumā nodotu 
citas personas mantu (uzticēto īpašumu) — ✓ ✓

Mājdzīvnieku īpašnieka civiltiesisko atbildību ✓ ✓ ✓

Mājās gatavotiem ēdieniem un dzērieniem, 
kas nav paredzēti pārdošanai

✓ ✓ ✓

Gājēja civiltiesisko atbildību — — ✓

Velosipēdista civiltiesisko atbildību — — ✓

Transportlīdzekļa vai citas pašgājējas tehnikas, 
kuru saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību 
aktiem nav nepieciešams reģistrēt, 
īpašnieka vai vadītāja civiltiesisko atbildību

— — ✓

Sporta aktivitātēm, izņemot sporta sacensības, 
medības, auto, moto sportu 
un profesionālo sportu

— — ✓

Citām privātpersonas sadzīves aktivitātēm 
saskaņā ar apdrošināšanas līgumu

✓ ✓ ✓

Apzīmējumi: «✓» – zaudējumi tiek atlīdzināti,  «—» – zaudējumi netiek atlīdzināti

Tabula Nr. 1.
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