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Šis pielikums ir AAS „BALTA” Noliktavu operatoru civiltiesiskās 
atbildības speciālo apdrošināšanas noteikumu Nr. 54.02.301 
neatņemama sastāvdaļa un ir spēkā, ja par to ir īpaša norāde 
apdrošināšanas polisē. 
 
 1. Apdrošinātāja atbildība 
 
1.1. Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, trešajai personai tiek 
atlīdzināti tādi zaudējumi, kas ir saistīti ar: 

a) trešās personas īpašumā esošās ķermeniskās lietas 
bojājumu vai bojāeju; 
b) cietušās trešās personas ārstēšanu; 
c) cietušās trešās personas nāvi; 
d) apdrošinātāja rakstveidā saskaņotiem un pierādāmiem 
saprātīgiem trešās personas tiesāšanās izdevumiem, ja 
tiesa trešās personas prasību ir apmierinājusi. 

1.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksātā pie nosacījuma, 
ka apdrošinātais ir civiltiesiski atbildīgs par nodarītajiem 
zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 
1.3. Tiek atlīdzināti zaudējumi, kas cēlušies apdrošināšanas 
teritorijā, bet ir nodarīti trešajām personām gan apdrošināšanas 
teritorijā, gan arī ārpus tās. 
 
2. Atlīdzināmie zaudējumi 
 
Zaudējumi, kurus apdrošinātājs apņemas atlīdzināt trešajai 
personai saskaņā ar apdrošināšanas līgumu: 
2.1. Zaudējumi sakarā ar īpašumā esošās ķermeniskās 
lietas bojājumu vai bojāeju. 
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir vienāds ar izdevumiem, 
kas nepieciešami, lai atjaunotu attiecīgās īpašumā esošās 
ķermeniskās lietas stāvokli, kādā tā bija tieši pirms bojājuma vai 
bojāejas. Ja paredzamās īpašumā esošās ķermeniskās lietas 
atjaunošanas izmaksas pārsniedz īpašumā esošās 
ķermeniskās lietas faktisko vērtību tieši pirms tās bojājuma vai 
īpašumā esošās ķermeniskās lietas atjaunošana nav tehniski 
iespējama, tad apdrošināšanas atlīdzība ir vienāda ar starpību 
starp īpašumā esošās ķermeniskās lietas faktisko vērtību tieši 
pirms un pēc tās bojājuma. 
2.2. Zaudējumi sakarā ar cietušās trešās personas 
ārstēšanu. 
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir vienāds ar izdevumiem, 
kas saistīti ar cietušās trešās personas nogādāšanu, 
ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un 
rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas 
iestādē, cietušās trešās personas kopšanu, ārstniecisko 
līdzekļu iegādi, ārstniecisko uzturu, ārstēšanos mājas apstākļos 
(ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai 
medicīniskās rehabilitācijas iestādi), kā arī protezēšanu, 
endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai nomu, 
izņemot izdevumus, kas padara ārstēšanās procesu ērtāku, bet 
nav obligāti nepieciešami ārstēšanās procesa sekmīgai norisei. 
Izdevumus, kas saistīti ar cietušās trešās personas ārstēšanos 
ārpus Latvijas Republikas teritorijas, atlīdzina, ja minētā 
ārstēšanās iepriekš rakstveidā saskaņota ar apdrošinātāju.  
2.3. Zaudējumi sakarā ar cietušās trešās personas nāvi. 
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir vienāds ar cietušās trešās 
personas apgādājamajiem nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar 
cietušās trešās personas nāvi, ko veido faktiski iztērētie un ar 
dokumentiem pierādītie saprātīgie apbedīšanas izdevumi, kas 
radušies fiziskajai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu un ir  
 

 
uzrādījusi miršanas apliecības oriģinālu, kā arī iesniegusi 
dokumentus, kas apliecina apbedīšanas faktu. 
2.4. Apdrošinātāja rakstveidā saskaņotie un pierādītie 
sapratīgie trešās personas tiesāšanās izdevumi, ja tiesa 
trešās personas prasību ir apmierinājusi. 
 
3. Izņēmumi 
 
Papildus AAS „BALTA” Loģistikas operatoru civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. 54.02. 9. punktā 
minētajiem izņēmumiem, Apdrošinātājs neatlīdzina 
zaudējumus: 
3.1. kas cēlušies trešo personu jebkāda veida slimības vai 
saslimšanas rezultātā, kas nav saistītas ar audu un orgānu 
traumatisko bojājumu tiešas ārējas (mehāniskās, termiskas, 
ķīmiskas, elektriskas) īslaicīgas iedarbības dēļ; 
3.2. kas ir saistīti ar salu, nokrišņiem, atkušņa ūdeņu 
iedarbību, gruntsūdeņu vai notekūdeņu līmeņa izmaiņām; 
3.3. kas cēlušies lietojot sauszemes, ūdens vai gaisa 
transportlīdzekli, kā arī jebkuru citu ierīci, kas pēc savas 
konstrukcijas ir paredzēta personu vai kravu pārvadāšanai, bet 
šis izņēmums nav spēkā attiecībā uz sauszemes ierīcēm, kuras 
tiek lietotas apdrošinātā īpašumā vai nomā esošās teritorijas 
ietvaros un kuras nav pakļautas sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātai apdrošināšanai; 
3.4. kas cēlušies jebkāda veida mikroprocesoru aparatūras 
(datoru, tehnoloģisko iekārtu, vadības sistēmu u.tml.) un tās 
programmatūras izraisīto kļūdu, bojājumu u.tml. dēļ, kā arī 
zaudējumus, ko tieši vai netieši radījis elektromagnētiskais 
lauks; 
3.5. kas cēlušies sakarā ar šādu lietu, produktu grupu vai 
vielu glabāšanu, uzpildīšanu, izplūšanu, bojājumu,  
transportēšanu: 

a) munīcija, šaujampulveris, nitroglicerīns, dinamīts, 
detonatori, pirotehnikas vielas vai līdzekļi; patronas, 
eksplozīvas vielas un citi viegli  uzliesmojoši priekšmeti; 
b) dzīvībai, veselībai, lietām vai videi kaitīgas, bīstamas 
ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti;  
c) dabas gāzes, butāns, metāns, propāns un citas 
deggāzes (šīs apakšpunkts nav spēkā attiecībā uz 
deggāzēm, kas tiek izmantotas nekustāmā īpašuma, kas 
pieder, kuru nomā vai iznomā Apdrošinātais, apkurei); 
d) gāzes vai gaisa konteineri zem spiediena; 
e) naftas un šķidrie naftas produkti; 
f) azbests; 

3.6. kas cēlušies sakarā ar tādas lietas bojājumu, bojāeju vai 
zudumu, kas ir apdrošinātā valdījumā, īpašumā, lietojumā, 
izņemot nomāto nekustamo īpašumu, ja šī nekustamā īpašuma 
bojājuma vai bojāejas cēlonis ir ugunsgrēks, eksplozija, 
šķidruma vai tvaika noplūde;  
3.7. ko izraisījuši apdrošinātā sniegtie pakalpojumi, t.i., 
zaudējumi, kas cēlušies pēc pakalpojumu sniegšanas / darbu 
pabeigšanas. 


