
 
 
KLAUZULA NR. ZR1 
ZVĒRINĀTU REVIDENTU 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. Apdrošināšana ir spēkā, apdrošinātajam veicot revīzijas 
pakalpojumus. 

2. Klients − persona, ar kuru apdrošinājuma 
ņēmējam/apdrošinātajam ir noslēgts līgums par revīzijas 
pakalpojumu saņemšanu. 

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

3.1. tiešiem finansiāliem zaudējumiem; 
3.2. tiesas piespriestajiem tiesāšanās izdevumiem. 
4. Saskaņā ar šo klauzulu apdrošinātājs atlīdzina atjaunošanas 

vai aizvietošanas izmaksas par apdrošinātajam uzticētu 
rakstisku, iespiestu vai citādā veidā reproducētu dokumenta 
vai elektroniski uzglabātas informācijas sabojāšanu, bojāeju 
vai nozaudēšanu, kas ir nodota apdrošinājuma 
ņēmējam/apdrošinātajam apdrošinātās profesionālās 
darbības veikšanai un par to ir noformēts dokumentu 
rakstveida pieņemšanas-nodošanas akts vai cita veida 
rakstiska vienošanās. 

4.1. Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, kas radušies saistībā 
ar šādu īpašuma bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu: 
skaidra nauda, maksāšanas līdzekļi, vērtspapīri, parādzīmes, 
depozīta sertifikāti, saistību nodrošinājumi, pastmarkas, 
kuponi, ceļojumu čeki, sertifikāti, arhīvu krājumi, kolekcijas, 
unikāli un antīki priekšmeti, paraugi, izstāžu eksemplāri, 
bibliotēka. 

5. Apdrošināšana ir spēkā arī attiecībā uz Latvijas Republikas 
Valsts ieņēmumu dienesta uzliktajiem sodiem 
apdrošinājuma ņēmēja/apdrošinātā klientiem saistībā ar 
apdrošinājuma ņēmēja/apdrošinātā veikto apdrošināto 
profesionālo darbību. 

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

7. Saskaņā ar šo klauzulu tiek apdrošināta apdrošinātā 
civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas izriet no 
pretenzijām par apdrošinājuma ņēmēja/apdrošinātā klientu 
netīšu komercnoslēpumu saturošo informāciju izpaušanu 
neuzmanības dēļ, apdrošinātajam veicot apdrošināto 
profesionālo darbību. 
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