AAS „BALTA” UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANAS APDROŠINĀŠANAS
LĪGUMA NOTEIKUMU NR.61-01-02 PIELIKUMS “COVID-19 APDROŠINĀŠANA”

AAS „BALTA” Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšanas līguma
noteikumu nr.61-01-02 pielikums “COVID-19 apdrošināšana” nosaka
apdrošināšanas līguma noteikumus, ja ir noslēgts Uzņēmējdarbības
pārtraukšanas apdrošināšanas līgums ar ietvertu COVID-19
apdrošināšanu.
I.

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

Papildu AAS „BALTA” Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšanas
līguma noteikumos nr.61-01-02 lietotajiem terminiem, šajā Pielikumā
tiek lietoti šādi termini:
1.1. Apdrošināšanas līgums/ polise - Uzņēmējdarbības
pārtraukšanas (UDP) apdrošināšanas līgums ar ietvertu
COVID-19 apdrošināšanu;
1.2. Apdrošinātais - juridiska persona, kas reģistrēta LR tiesību
aktos paredzētajā kārtībā un kuras laba ir noslēgts
apdrošināšanas līgums, izņemot ārstniecības iestādi, izglītības
iestādi, sociālo pakalpojumu sniedzēju;
1.3. Apdrošinātā darbinieki - fiziskas personas, kuras nodarbinātas
pie apdrošinātā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
1.4. Apdrošināšanas gadījums — ar apdrošināto risku cēloniski
saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas
atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam;
1.5. Apdrošināšanas objekts – apdrošinātā prognozētā bruto
peļņa apdrošinātāja atbildības periodā, kā arī papildu izdevumi ar
mērķi atjaunot saimniecisko darbību vai samazināt apgrozījuma
kritumu (tai skaitā izdevumi telpu un iekārtu dezinfekcijai);
1.6. Apdrošināšanas periods — laikposms, par kuru saskaņā ar
apdrošināšanas līgumu tiek maksāta apdrošināšanas prēmija un
kurā ir spēkā apdrošināšana;
1.7. Apdrošinātais risks – ražošanas vai sniegto pakalpojumu
apjoma samazinājums, kuru izraisījusi apdrošinātā darbiniekiem
diagnosticēta COVID-19 slimība un ar to saistīti apdrošinātā
saimnieciskās darbības ierobežojumi;
1.8. COVID-19 slimība - SARS-CoV vīrusa izraisīta COVID-19
slimība;
1.9. Noteikumi - AAS „BALTA” Uzņēmējdarbības pārtraukšanas
apdrošināšanas līguma noteikumi nr.61-01-02;
1.10. Pielikums – šis AAS „BALTA” Uzņēmējdarbības pārtraukšanas
apdrošināšanas līguma noteikumu nr.61-01-02 pielikums
“COVID-19 apdrošināšana”;
1.11. Nogaidīšanas periods – laika periods, kad apdrošināšanas
atlīdzība par iestājušos apdrošināšanas gadījumu netiek maksāta,
un tas izbeidzas apdrošināšanas līgumā (polisē) norādītajā
Līguma darbības perioda sākuma datumā, taču ne ātrāk kā 14
dienas pēc dienas, kad diagnosticēta nesenākā apdrošinātā
jebkura darbinieka COVID-19 slimība, neatkarīgi no tā vai
COVID-19 slimība diagnosticēta pirms vai pēc apdrošināšanas
perioda sākuma datuma;
1.12. Normatīvie akti – Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie
tiesību akti;
1.13. Uzņēmējdarbības pārtraukšana (UDP) – notikums, ko
izraisījusi apdrošināšanas gadījuma iestāšanās un kāds no
Pielikuma 2.1.punkta apakšpunktos piemērotajiem pasākumiem;
1.14. Vispārējās vadlīnijas - Vispārējas vadlīnijas un ieteikumi
uzņēmumu darba organizēšanai COVID-19 pandēmijas laikā, kas
izstrādātas saskaņā ar Eiropas darba drošības un veselības

aizsardzības aģentūras COVID-19 rekomendācijām darba
devējiem un darba vietām
(https://www.em.gov.lv/lv/vadlinijas-0).
II. APDROŠINĀTIE RISKI
2.1. Noteikumu 2.1. punkts un tā apakšpunkti tiek izteikti sekojošā
redakcijā:
2.2. Apdrošināšanas gadījums ir iestājies, ja jebkurā nepārtrauktā 14
(četrpadsmit) dienu laika periodā apdrošināšanas perioda
ietvaros, pēc Nogaidīšanas perioda vismaz 15%, bet ne mazāk
kā 5 (pieciem) apdrošinātā darbiniekiem pirmreizēji diagnosticēta
COVID-19 slimība un šīs saslimšanas dēļ, atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un Vispārējām vadlīnijām, apdrošinātā
darbiniekiem ir jāatrodas pašizolācijā vai karantīnā, un/ vai jāveic
apdrošinātā saimnieciskās darbības telpu dezinfekcijas pasākumi,
kā rezultātā apdrošinātais vai tā nomāto telpu īpašnieks 7
(septiņas) secīgas dienas vai ilgāk ir veicis vismaz vienu no šiem
pasākumiem:
2.2.1. pārtraucis darbību vienā vai vairākās apdrošinātā
saimnieciskās darbības adresēs, kurās nodarbināti vismaz
15%, bet ne mazāk kā 5 (pieci) apdrošinātā darbinieki;
2.2.2. mainījis darba organizāciju, samazinot darba laiku,
pārejot uz maiņu darbu vai pārtraucot pakalpojumu
sniegšanu klātienē, kā rezultātā apdrošinātā apgrozījums
samazinājies par vismaz 15% pret periodu tieši pirms
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Periods, kurā tiek
salīdzinātas apgrozījuma izmaiņas, nepārsniedz 90
(deviņdesmit) dienas tieši pirms apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās.”
III. APDROŠINĀTĀJA ATBILDĪBA
3.1. Papildus Noteikumos minētajam, apdrošinājuma summa
apdrošināšanas līgumā ir noteikta kā apdrošināšanas atlīdzības
limits, nepiemērojot zemapdrošināšanas nosacījumus.
Apdrošināšanas atlīdzības limits pēc apdrošināšanas atlīdzības
izmaksas atlikušajam apdrošināšanas periodam samazinās par
izmaksātās atlīdzības apmēru.
3.2. Apdrošinātājam ir tiesības atteikt apdrošināšanas atlīdzības
izmaksu, ja apdrošinātā valdes locekļi, direktori, vadītāji vai par
darba drošību atbildīgie darbinieki ir apzināti pārkāpuši Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr. 360
(Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai), Vispārējas vadlīnijas vai citus
normatīvos aktus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
IV. CITI NOTEIKUMI
4.1. Noteikumu 17.1. punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā:
“Par apdrošinātā riska iestāšanos apdrošinātajam ir jāziņo
apdrošinātājam nekavējoties, tiklīdz tas iespējams.”
4.2. Noteikumi tiek papildināti ar 17.2.6. punktu sekojošā redakcijā:
“apdrošinātajam ir jāpierāda, ka ir iestājies apdrošināšanas
gadījums, t.i. nepārtrauktā 14 (četrpadsmit) dienu laika periodā
apdrošināšanas perioda ietvaros, pēc Nogaidīšanas perioda
vismaz 15%, bet ne mazāk kā 5 (pieciem) apdrošinātā
darbiniekiem pirmreizēji diagnosticēta COVID-19 slimība, kā
rezultātā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vispārējām
vadlīnijām, apdrošinātais vai tā nomāto telpu īpašnieks
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4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

7 (septiņas) secīgas dienas vai ilgāk ir veicis vismaz vienu no
Noteikumu 2.1.punktā minētiem pasākumiem.”
Noteikumu 2.2.apakšpunkts, 8.punkts un tā apakšpunkti,
16.punkts un tā apakšpunkti 18.3.punkts un 23.1.punkts tiek
izslēgti.
Pretēji polises sadaļā “Adrese(s)” norādītajam, apdrošināšana ir
spēkā visā Latvijas Republikas teritorijā.
Apdrošināšanas līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas
gadījumā neizmantotā apdrošināšanas prēmijas daļa netiek
atmaksāta.
Ja ir konstatēta pretruna starp AAS „BALTA” Uzņēmējdarbības
pārtraukšanas apdrošināšanas līguma noteikumos nr.61-01-02
un šajā Pielikumā “COVID-19 apdrošināšana” lietotajiem
terminiem vai nosacījumiem, spēkā ir šajā Pielikumā “COVID-19
apdrošināšana” lietotie termini un nosacījumi.
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