
 
 
KLAUZULA NR. GR1 
GRĀMATVEŽU/AUDITORU 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 
ņēmējām/apdrošinātajam ir noslēgts līgums par 
grāmatvedības vai audita pakalpojumu sniegšanu. 

2. Apdrošinātais risks - apdrošinātā darbība vai bezdarbība, 
kuras rezultātā nodarīti zaudējumi trešajai personai (Latvijas 
Republikas Civillikuma 1635.panta izpratnē). 

3. Apdrošināšana ir spēkā arī attiecībā uz Latvijas Republikas 
Valsts ieņēmumu dienesta uzliktajiem sodiem apdrošinātā 
klientiem saistībā ar apdrošinātā vai viņa palīga veikto 
apdrošināto profesionālo darbību. 

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

4.1. tiešiem finansiāliem izdevumiem;  
4.2. tiesas piespriestajiem tiesāšanās izdevumiem. 
5. Kļūdaini veikto maksājumu atgūšanas izdevumi tiek atlīdzināti 

tikai pie nosacījuma, ja apdrošināšanas polisē ir norādīts, ka 
„Tiek atlīdzināti kļūdaini veikto maksājumu atgūšanas 
izdevumi”. 

6. Nokavējuma nauda par VID uzrēķināto soda naudu tiek 
atlīdzināta tikai pie nosacījuma, ja apdrošināšanas polisē ir 
norādīts, ka “Tiek atlīdzināta nokavējuma nauda par VID 
uzrēķināto soda naudu”. 

7. Atrautā peļņa tiek atlīdzināta trešajai personai tikai pie 
nosacījuma, ja apdrošināšanas polisē ir norādīts, ka “Tiek 
atlīdzināta trešās personas atrautā peļņa”. Šādi 
zaudējumi tiek atlīdzināti līdz brīdim, kad trešā persona ir 
spējīga atjaunot saimniecisko darbību tādā apjomā, kāda tas ir 
bijusi pirms pretenzijas pieteikšanas, bet nepārsniedzot sešus 
mēnešus. Apdrošināšanas atlīdzības apjoms par katru 
saimnieciskās darbības pārtraukšanas dienu nevar pārsniegt 
trešās personas vidējo dienas bruto peļņu, kas ir izrēķinātā 
sadalot pēdējo 12 mēnešu no pretenzijas pieteikšanas brīža 
pastāvīgo izmaksu un neto peļņas kopsummu ar 365 dienām. 
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