
 
 
KLAUZULA NR. DA1 
KOMPETENTU SPECIĀLISTU/INSTITŪCIJU DARBA AIZSARDZĪBAS  
JAUTĀJUMOS PROFESIONĀLĀ CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA  
 
Šī klauzula ir AAS „BALTA” Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. 58.03 neatņemama daļa un ir 
spēkā, ja par to ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja starp šo klauzulu un AAS „BALTA” Profesionālās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas noteikumiem Nr. 58.03 ir pretrunas, tad prioritāte ir šīs klauzulas normām. 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, vienotais reģ. Nr. 40003049409 
Raunas iela 10, LV-1039, Rīga, Latvija, tālr.: 67082333, fakss: 67082345, e-pasts: balta@balta.lv, www.balta.lv 

1. Klients − persona, ar kuru apdrošinājuma 
ņēmējam/apdrošinātajam ir noslēgts līgums par pakalpojumu 
sniegšanu darba aizsardzības jautājumos. 

2. Arodslimība − atsevišķām darbinieku kategorijām 
raksturīgas slimības, kuru vienīgais vai galvenais cēlonis ir 
darba vietas fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie, psiholoģiskie un citi 
faktori. Arodslimība ir iegūta, apdrošinātā klienta darbiniekam 
ilgstoši strādājot pie apdrošinātā klienta. Šīs klauzulas 
izpratnē par arodslimību tiek uzskatīta tikai tāda slimība, kas 
ir iekļauta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos 
apstiprināto arodslimību sarakstā. 

3. Saskaņā ar šo klauzulu trešajai personai tiek atlīdzināti 
tikai tādi zaudējumi, kas ir saistīti ar: 

3.1. tiešiem finansiālajiem zaudējumiem; 
3.2. ārstēšanu;  
3.3. pārejošu darbnespēju;  
3.4. darbspēju zaudējumu;  
3.5. nāvi; 
3.6. tiesas piespriestajiem tiesāšanās izdevumiem. 
4. Apdrošināšana ir spēkā arī attiecībā uz apdrošinātā klientiem 

uzliktajiem sodiem saistībā ar apdrošinātā veikto apdrošināto 
profesionālo darbību. 

5. Zaudējumi, kas radušies apdrošinātā klienta darbinieka 
arodslimības rezultātā, tiek atlīdzināti tikai pie nosacījuma, ja 

apdrošināšanas polisē ir norādīts, ka „Tiek atlīdzināti 
zaudējumi, kas radušies apdrošinātā klienta 
darbinieka arodslimības rezultātā”. 

6. Papildus AAS „BALTA” Profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas noteikumos Nr. 58.03. noteiktajiem 
izņēmumiem, saskaņā ar šo klauzulu, apdrošinātājs 
neatlīdzina zaudējumus: 

6.1. kas radušies apdrošinātā klienta darbinieka slimības vai 
saslimšanas dēļ; 

6.2. ko izraisījusi aktīva un/vai pasīva tabakas produktu lietošana; 
6.3. kas radušies, jo apdrošinātā klienta darbinieks nav ievērojis 

darba aizsardzības likumu, citu normatīvo aktu prasības vai 
nav rīkojies atbilstoši norādījumiem, ko konkrētā darba 
izpildei devis apdrošinātais vai persona, kura tā uzdevumā 
šādus norādījumus ir tiesīga dot; 

6.4. kas tiek atlīdzināti saskaņā ar likumu „Par obligāto sociālo 
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un 
arodslimībām” vai citu obligāto apdrošināšanu, un/vai 
nelaimes gadījumu vai ceļojumu apdrošināšanas polisi; 

6.5. kas apdrošinātā klienta darbiniekam ir radušies, ja zinātnes 
un tehniskās attīstības līmenis tajā laikā, kad darbā tika 
lietotas bīstamas ķīmiskas vai toksiskas vielas, produkti, 
metodes, iekārtas, darba vide un darba apstākļi nebija tik 
augstā līmenī, lai ļautu atklāt to nedrošumu vai bīstamību.
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