
 
 
KLAUZULA NR. KS1 
KASES APARĀTU VAI CITU SPECIALIZĒTO IERĪČU VAI IEKĀRTU  
APKALPOJOŠO DIENESTU 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 kases 
aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto 
ierīču vai iekārtu apkalpošanu. 

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

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

3.1. tiešiem finansiālajiem zaudējumiem;  
3.2. īpašuma bojājumu vai bojāeju; 
3.3. tiesas piespriestajiem tiesāšanās izdevumiem. 
4. Apdrošināšana attiecībā uz Latvijas Republikas Valsts 

ieņēmumu dienesta uzliktajiem sodiem apdrošinātā 
klientiem saistībā ar apdrošinātā veikto apdrošināto 
profesionālo darbību ir spēkā tikai pie nosacījuma, ja 
apdrošināšanas polisē ir norādīts, ka „Apdrošinātā 
klientiem tiek atlīdzināti Latvijas Republikas Valsts 
ieņēmumu dienesta uzliktie sodi saistībā ar 
apdrošinātā veikto apdrošināto profesionālo 
darbību”. 

5. 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”. 

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

6.1. kas radušies vīrusa darbības rezultātā vai 
nesankcionētās izmantošanas vai piekļuves sistēmai 
vai tīkliem dēļ; 

6.2. kas radušies sakarā ar neizdošanos izveidot jebkāda faila, 
programmatūras, datu vai dokumentu, kas glabājas 
elektroniskā formātā, rezerves kopijas, bet tiek atlīdzināti 
zaudējumi saistībā ar esošas datubāzes atjaunošanas 
izdevumiem; 

6.3. kas radušies vai kas izriet no neizdošanās dēļ vai nespējas 
pareizi atpazīt vai izmantot jebkurus datus, kas paredzēti 
datuma norādīšanai (kas ir kalendāra diena), vai 
sistēmas neizdošanās vai nespējas strādāt sistēmā 
ieprogrammētās komandas dēļ, kas izmanto datumu; 

6.4. kas radušies saistībā ar jebkāda veida datu, aparatūru, 
programmatūru zudumu, bojājumu vai bojāeju iekārtu vai 
sistēmas mehāniskās vai elektriskās kļūmes, avārijas, 
bojājumu vai darbības traucējumu dēļ, kas nav saistīti vai 
neizriet no apdrošinātā veiktās profesionālās darbības; 

6.5. kas radušies saistībā ar apdrošinātā lēmumu izbeigt, 
pārtraukt vai atcelt apdrošinātā pakalpojumu 
sniegšanu vai produktu pārdošanu, piegādi un uzturēšanu; 

6.6. saistībā ar apdrošinātā produktu vai pakalpojumu 
pabeigšanu, labošanu, atkārtoto veikšanu, aizstāšanu, 
remontu, atsaukšanu, izņemšanu, trūkumu atklāšanu, 
novēršanu; 

6.7. kas radušies saistībā ar vai izriet no sistēmas darbības vai 
funkcionalitātes, kas ir atļauta sistēmas lietotājam 
(piemēram, programmas atļauja lietotājam dzēst datus bez 
brīdinājuma). 


