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1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Īpašums – īpašums, ko Apdrošinātais izmanto savas 
komercdarbības veikšanai, un attiecībā uz kuru ir iestā-
jies Apdrošināšanas gadījums saskaņā ar Apdrošināšanas 
polisē norādīto spēkā esošo Īpašuma Apdrošināšanas lī-
gumu.

1.2. Saistību periods – Apdrošināšanas polisē norādī-
tais maksimālais laika periods, par kuru, iestājoties Ap-
drošināšanas gadījumam, Apdrošināšanas sabiedrība iz-
maksā Apdrošinātajam Apdrošināšanas atlīdzību.  
Par Saistību perioda pirmo dienu tiek uzskatīta diena, 
kad ir iestājies Apdrošināšanas gadījums, par kuru ir pa-
redzēta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.  
Par Saistību perioda pēdējo dienu tiek uzskatīta diena, 
kura atbilstoši iestājas pirmā no turpmāk minētajām: 

[a] pabeigta bojātā vai pilnīgi bojāgājušā Īpašuma atjau-
nošana, remonts, iegāde, vai

[b] beidzas Saistību periods, vai 

[c] Apdrošinātais var atsākt pārtraukto komercdarbību. 

1.3. Komercdarbības pārtraukuma zaudējumi – Ap-
drošinātie finansiālie zaudējumi, kuri aprēķināti, bals-
toties uz Apdrošināšanas sabiedrības noteikto Komerc-
darbības pārtraukuma apdrošināšanas pieteikuma formu 
un kuri nav minēti kā izņēmums šajos Apdrošināšanas 
noteikumos.

1.4. Finansiālie zaudējumi – dažādi specifiski finansiāli 
zaudējumi, par kuru apdrošināšanu Apdrošināšanas sa-
biedrība vienojas ar Apdrošinājuma ņēmēju un Apdroši-
nāto un kuri ir īpaši norādīti Apdrošināšanas polisē.

1.5. Nomas maksas ieņēmumi – Apdrošinātā ienākumi 
no Īpašuma iznomāšanas.

1.6. Papildus izmaksas – izdevumi, kuri nepieciešami, 
lai nodrošinātu komercdarbības vai klientu apkalpošanas 
nepārtrauktību, kamēr tiek atjaunots vai aizvietots Īpa-
šums, piemēram, pagaidu telpu vai būvju noma vai uz-
stādīšana, pārvākšanās izdevumi, pagaidu reklāmas vai 
atpazīstamības zīmju uzstādīšana un citi tamlīdzīgi izde-
vumi. Papildus izmaksas tiek atlīdzinātas tikai gadījumā, 
ja izpildās visi zemāk minētie nosacījumi :

[a] Papildus izmaksas rodas komercdarbības pārtraukuma 
laikā, bet ne ilgāk kā Saistību periodā un

[b] Papildus izmaksas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu 
uzņēmējdarbības nepārtrauktību vai klientu apkalpoša-
nas nepārtrauktību, un

[c] Papildus izmaksu nebūtu, ja nebūtu iestājies Apdroši-
nāšanas gadījums Īpašumā.

1.7. Mainīgās izmaksas – izmaksas, kuras ir saistītas 
ar saražotās produkcijas vai pakalpojumu ražošanas, vai 
pārdošanas apjomu. Palielinoties saražotās produkcijas 
vai pakalpojuma apjomam, palielinās Mainīgās izmaksas.

1.8. Fiksētās izmaksas – izmaksas, kuras nemainās at-
karībā no saražoto vai pārdoto produktu vai pakalpoju-

mu apjoma. Tās ir izmaksas, kuras uzņēmumam rodas 
neatkarīgi no tā vai tiek veikta komercdarbība, vai tā ir 
pilnīgi vai daļēji apturēta. 

1.9. Administrācijas izmaksas - ar administrāciju sais-
tītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas un citas 
tamlīdzīgas ar administrāciju saistītās Fiksētās  izmaksas.

1.10. Ražošanas iekārtu nolietojums – ražošanā iz-
mantoto iekārtu un aprīkojuma pierādītais faktiskais teh-
niskais nolietojums.

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS

Apdrošināšanas objekts komercdarbības pārtraukuma ap-
drošināšanā ir viens vai vairāki no zemāk norādītajiem 
Apdrošināšanas objektiem, kas norādīti Apdrošināšanas 
polisē un kas ir saistīti ar apdrošināto Īpašumu: 

2.1. Komercdarbības pārtraukuma zaudējumi;

2.2. Finansiālie zaudējumi;

2.3. Nomas maksas ieņēmumi;

2.4. Papildus izmaksas.

3. APDROŠINĀTIE RISKI

3.1. Apdrošinātie riski ir Apdrošināšanas polisē norādītie 
riski, kuru rezultātā var iestāties Apdrošinātā komercdar-
bības pārtraukums.

3.2. Par Apdrošināšanas gadījumu komercdarbības pār-
traukuma apdrošināšanā tiek uzskatīts pēkšņs un nepare-
dzams notikums, kura rezultātā ir iestājušies abi sekojošie 
nosacījumi:

[a] Apdrošināšanas gadījums Īpašumā, kura rezultātā ra-
dušos zaudējuma apmērs pārsniedz Īpašuma apdrošināša-
nas polisē norādīto Pašrisku, un par kuru tiek izmaksāta 
Apdrošināšanas atlīdzība par Īpašuma bojājumu, bojāeju 
vai zudumu saskaņā ar spēkā esošo Īpašuma Apdrošinā-
šanas līgumu, un

[b] iestājies komercdarbības pārtraukums, kas rada finan-
siālus zaudējumus un kas tieši un cēloņsakarīgi saistīts 
ar Īpašumā iestājušos apdrošināšanas gadījumu un, kas 
turpinās pēc Pašriska perioda beigām.

4. IZŅĒMUMI

Apdrošināšanas sabiedrībai nav jāatlīdzina zaudējumi un 
izdevumi:

4.1. ja Īpašumā nav noticis Apdrošināšanas gadījums, 
kuram iestājoties Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Ap-
drošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto Īpašuma Ap-
drošināšanas līgumu;

4.2. ja tie nav tieši un cēloņsakarīgi saistīti ar komercdar-
bības pārtraukumu Īpašumā;

4.3. kuri radušies Apdrošinājuma ņēmējam un Apdroši-
nātajam nepieciešamo līdzekļu, tai skaitā finanšu trūku-
ma dēļ, lai iegādātos jaunu Īpašumu bojātā Īpašuma vietā 
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vai atjaunotu esošo, kā rezultātā tiek kavēta vai nenotiek 
Apdrošinātā komercdarbības atjaunošana;

4.4. kuri radušies normatīvajos aktos neatbilstošas finan-
šu uzskaites un grāmatvedības uzturēšanas rezultātā;

4.5. kurus Apdrošinātais nevar dokumentāli pierādīt;

4.6. kuri nav norādīti Apdrošināšanas sabiedrības no-
teiktajā Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšanas 
pieteikuma formā kā apdrošināti un iekļauti Apdrošinā-
juma summā; 

4.7. kuri pēc Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Īpa-
šumā pārstāj eksistēt, piemēram, bojātā īpašuma apkopes 
izmaksas vai nolietojums;

4.8. kuri radušies valūtu kursu svārstību rezultātā;

4.9. kuri uzskatāmi par Mainīgajām izmaksām;

4.10. kas radušies cēloņsakarīgi no tā, ka iekārtas un ap-
rīkojums, kas ir uzstādīti un ekspluatēti Īpašumā, ir bez 
tehniskā projekta, kuru akceptējis attiecīgas kvalifikācijas 
eksperts, kurš ir uzņēmies atbildību par šo tehnisko pro-
jektu;

4.11. soda sankciju rezultātā, tai skaitā, bet ne tikai, lī-
gumsodus, kavējuma procentus, soda naudas.

4.12. kas ir pieteikti vēlāk kā pēc 30 (trīsdesmit) dienām, 
skaitot no Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Īpašumā.

5. APDROŠINĀJUMA SUMMA UN APDROŠINĀŠANAS 
VĒRTĪBA

5.1. Apdrošinājuma summu nosaka Apdrošinājuma ņē-
mējs, rakstveidā aizpildot Apdrošināšanas sabiedrības 
Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšanas pieteiku-
ma formu. Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas atbildību par 
Komercdarbības pārtraukuma finansiālo zaudējumu ap-
rēķina pieteikuma formā un Apdrošināšanas polisē norā-
dītās Apdrošinājuma summas atbilstību.

5.2. Par Zemapdrošināšanu un Virsapdrošināšanu ne-
uzskata gadījumus, ja Apdrošinājuma summa zaudējuma 
brīdī atšķiras ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Ap-
drošināšanas polisē norādītās Apdrošinājuma summas.

5.3. Apdrošināšanas polisē Apdrošinājuma summa tiek 
izteikta naudas izteiksmē atkarībā no Apdrošināšanas ob-
jekta.

6. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA

Iestājoties Apdrošinātajam riskam, Apdrošinājuma ņē-
mējam un Apdrošinātajam ir pienākums:

6.1. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 3 
(trīs) darba dienu laikā no brīža, kad tas kļuva iespējams, 
paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Īpašuma bojāju-
mu, bojāeju, kura rezultātā var iestāties Apdrošinātā ko-
mercdarbības pārtraukums;

6.2. nekavējoties, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 
laikā kopš Apdrošināšanas atlīdzības pieteikšanas brīža, 

rakstiski iesniegt un saskaņot ar Apdrošināšanas sabied-
rību veicamo darbības plānu, iekļaujot plānā arī precizē-
tus termiņus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu Apdrošinātā 
komercdarbības pārtraukumu vai samazinātu potenciālo 
zaudējumu apmēru;

6.3. pēc Apdrošināšanas sabiedrības pieprasījuma neka-
vējoties iesniegt Apdrošinātā komercdarbības pārtrauku-
ma rezultātā iestājušos zaudējumu aprēķinu, tā pamato-
jošos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai, Apdrošinātā 
finanšu un grāmatvedības dokumentus par tekošo un 
2 (divu) iepriekšējo gadu periodiem, kas ietver precīzas 
finanšu un grāmatvedības atskaites, un, kas sastādītas, 
ievērojot piemērojamos normatīvajos aktos paredzēto 
grāmatvedības un citu dokumentu izstrādāšanas, uzkrā-
šanas, uzskaites un saglabāšanas kārtību, kā arī attaisno-
juma dokumentus;

6.4. iespēju robežās komercdarbības pārtraukuma no-
vēršanai vai samazināšanai, pārlikt pakalpojumu sniegša-
nu vai ražošanas apjomu uz citu Apdrošinātā vai Trešās 
personas īpašumā vai valdījumā esošu strādājošu (tehno-
loģiski identisku un konkrētam procesam atbilstošu) ie-
kārtu vai atbilstoši piemērotu ēku;

6.5. nekavējoties informēt Apdrošināšanas sabiedrību, 
ja tiek uzsāktas sarunas ar kreditoru par Apdrošinātajam 
izsniegta finansējuma restrukturizāciju.

Zaudējumu atlīdzināšanas vispārējie nosacījumi

6.6. Apdrošināšanas sabiedrība sāk piemērot Pašrisku no 
brīža, kad Apdrošinātajam sāk rasties finansiāli zaudēju-
mi, nevis no brīža, kad iestājies Apdrošināšanas gadījums 
Īpašumā.

6.7. Apdrošināšanas sabiedrība beidz aprēķināt apdroši-
nāšanas atlīdzību līdz ar Saistību perioda beigām.

6.8. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, pamato-
joties uz Apdrošinātā uzrādītajiem un iesniegtajiem ko-
mercdarbības finanšu un grāmatvedības dokumentiem.

6.9. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzības apmēru, tiek 
ņemta vērā komercdarbības sezonalitāte.

6.10. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzības apmēru, tiek 
ņemtas vērā ekonomiskās tendences tirgū un Apdrošinātā 
industrijā, taču Apdrošināšanas sabiedrībai nav pienāku-
ma atlīdzināt  potenciālu peļņas palielinājumu, kurš nav 
skaidri pierādāms, piemēram, konkurentu bankrots vai 
potenciāls pieprasījuma palielinājums tirgū.

6.11. Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga vienpusēji sa-
mazināt Apdrošināšanas atlīdzības apmēru, bet ne vairāk 
kā par 50% (piecdesmit procenti), ja Apdrošinājuma ņē-
mējs un Apdrošinātais kavē ar Apdrošināšanas sabiedrību 
iepriekš saskaņotā veicamā komercdarbības pārtraukuma 
novēršanas darbības plānu un tajā nofiksētos termiņus 
bez jebkāda objektīvi pamatota iemesla.

6.12. Ja Apdrošinātā  rupjas neuzmanības dēļ tiek sama-
zināta Apdrošināšanas atlīdzība bojātajam Īpašumam, 
tad Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības tādā pašā ap-
mērā samazināt atlīdzību par Komercdarbības pārtrau-
kuma zaudējumiem.
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6.13. Ja Apdrošināšanas polisē kā Apdrošināšanas objekts 
ir minēts — Komercdarbības pārtraukuma zaudējumi, 
Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina arī Papildus izmaksas, 
nepārsniedzot 10% no kopējās Apdrošinājuma summas, 
taču ne vairāk kā  50 000 EUR (piecdesmit tūkstši eiro), ja 
vien Apdrošināšanas polisē nav minēts savādāk.

6.14. Pēc Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdroši-
nāšanas sabiedrībai ir tiesības kopā ar Apdrošināto pieda-
līties sarunās ar kreditoru par Apdrošinātajam izsniegtā 
aizdevuma atmaksas grafika restrukturizāciju. 

6.15. Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības atteikt vai sa-
mazināt atlīdzību, ja Apdrošinātais ir sniedzis nekorektu 
riska informāciju par ražošanas procesu un tā atjaunoša-
nas iespējām Komercdarbības pārtraukuma apdrošināša-
nas pieteikuma formā.

Komercdarbības pārtraukuma zaudējumi un to aprē-
ķināšanas kārtība

6.16. Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina arī ar Apdro-
šināšanas sabiedrību iepriekš saskaņotus ekonomiski iz-
devīgus un pamatotus izdevumus, kas nepieciešami, lai 
samazinātu peļņas un apgrozījuma kritumu, kā arī lai āt-
rāk atjaunotu bojāto Īpašumu, pēc Apdrošināšanas gadī-
juma iestāšanās, piemēram, virsstundu darbs, ražošanas 
telpu pielāgošana u.tml.

6.17. Ja Apdrošinātais neatjauno Īpašumu vai neatsāk 
komercdarbību Īpašumā no Apdrošinātā neatkarīgu ap-
stākļu dēļ, tad Apdrošināšanas sabiedrība Apdrošinā-
šanas atlīdzības izmaksu veic, par pamatu ņemot laika 
periodu, kāds objektīvi būtu nepieciešams, lai atjaunotu 
apdrošināto komercdarbību, bet nepārsniedzot Saistību 
periodu.

6.18. Ja Apdrošinātais neatjauno Īpašumu, un tas nav 
saistīts ar Īpašuma neatjaunošanu no Apdrošinātā neat-
karīgu apstākļu dēļ, tad Apdrošināšanas sabiedrība Ap-
drošināšanas atlīdzību neizmaksā.

6.19. Ja Īpašuma atjaunošanas remontdarbi vai nomaiņa 
tiek sākti, bet pārtraukti, un Apdrošinātais atsakās tos 
turpināt, tad Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 
tikai par laika periodu, kad faktiski tika veikti Īpašuma 
atjaunošanas remontdarbi vai nomaiņa.

6.20. Ja saskaņā ar Komercdarbības pārtraukuma ap-
drošināšanas pieteikuma formu tiek apdrošinātas Apdro-
šinātā darbinieku, kas nav uzskatāmi par administrācijas 
darbiniekiem, darba algas, tad Apdrošināšanas sabiedrī-
ba atlīdzina faktisko darba algu daļu, kas tiek maksāta 
Apdrošinātā darbiniekiem, kuri turpina veikt darbus, pat 
ja tie tiek pārkvalificēti citos amatos. Apdrošināšanas sa-
biedrība neatlīdzina Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās 
rezultātā no darba atlaisto Apdrošinātā darbinieku darba 
algas, pabalstus, kompensācijas vai citus tiem pielīdzinā-
mus maksājumus.

6.21. Ja Apdrošinātā peļņa Saistību perioda laikā palieli-
nās no citām Apdrošinātā veiktajām darbībām apdrošinā-
tās komercdarbības ietvaros, tad Apdrošināšanas sabied-
rība samazina izmaksājamo Apdrošināšanas atlīdzības 
apmēru šī peļņas palielinājuma apmērā.

6.22. Apdrošināšanas sabiedrība, savstarpēji vienojoties 
ar Apdrošināto, Apdrošināšanas atlīdzību var izmaksāt 
pa daļām.

6.23. Apdrošināšanas sabiedrība, nosakot Apdrošinā-
šanas atlīdzības apmēru, veic aprēķinu šādā kārtībā un 
piemēro:

[a] Virsapdrošināšanas vai Zemapdrošināšanas principu, 
ja tāds ir jāpiemēro un tad

[b] Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku.

6.24. Pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Apdroši-
nājuma summa tiek samazināta par izmaksāto Apdroši-
nāšanas atlīdzības apmēru, taču Apdrošināšanas sabied-
rība, veicot Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu par turp-
mākiem apdrošināšanas gadījumiem, nepiemēro noteiku-
mus par Zemapdrošināšanu. Apdrošinājuma ņēmējs un 
Apdrošinātais, rakstveidā vienojoties ar Apdrošināšanas 
sabiedrību, var atjaunot Apdrošinājuma summu, piemak-
sājot attiecīgu Apdrošināšanas prēmijas daļu.

Nomas maksas ieņēmumu zaudējumu aprēķināšanas 
kārtība

6.25. Aprēķinot Nomas maksas ieņēmumu zaudējumus, 
Apdrošināšanas sabiedrība papildus atlīdzina nomas mak-
sas ieņēmumu zudumu arī 10 dienas pēc bojātā Īpašuma 
pilnīgas atjaunošanas, ja Apdrošinātais šajā laikā negūst 
ieņēmumus no atjaunotā Īpašuma vai Īpašuma atjaunotās 
daļas iznomāšanas.


