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AAS BALTA AKCĪZES NODOKĻA NODROŠINĀJUMA VAI PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS 
NODOKĻA NODROŠINĀJUMA APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. 62.201 
Vienreizējiem un vispārējiem galvojumiem 
 
 
 
 

 

 

1. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMĀ UN NOTEIKUMOS 

LIETOTIE TERMINI 

 

Apdrošinātājs – apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, 

vienotais reģistrācijas numurs 40003049409, juridiskā adrese: 

Raunas iela 10, Rīga, LV-1039. 

Nodrošinājuma apdrošināšanas līgums – apdrošināšanas 

līgums, kura noslēgšanas apliecinājums ir apdrošināšanas polise. 

Tas iekļauj apdrošināšanas līguma apdrošināšanas noteikumus, 

apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas pieteikumu, kā arī visus šī 

apdrošināšanas līguma pielikumus un grozījumus, par kuriem 

apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir rakstiski vienojušies. 

Apdrošinājuma ņēmējs – persona, kura noslēdz Apdrošināšanas 

līgumu un ir atbildīga par akcīzes nodokļa parāda vai pievienotās 

vērtības nodokļa parāda segšanu. 

Apdrošinātais – Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests. 

Nodokļa parāds – Apdrošinājuma ņēmēja akcīzes nodokļa parāds, 

kas radies, veicot darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto 

nodokļa maksāšanu, vai Apdrošinājuma ņēmēja pievienotās vērtības 

nodokļa parāds, kas radies darījumos ar naftas produktiem. 

Apdrošināšanas polise – rakstveida vai elektroniski sagatavots 

dokuments, kas apliecina Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma 

noslēgšanu. 

Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi 

saistīts notikums, kuram iestājoties, paredzēta Apdrošināšanas 

atlīdzības izmaksa atbilstoši Nodrošinājuma apdrošināšanas 

līgumam.  

Apdrošināšanas prēmija – Nodrošinājuma apdrošināšanas līgumā 

noteiktais maksājums par apdrošināšanu, kas maksājams 

Apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un kārtībā.  

Apdrošinātais risks – Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpilde 

attiecībā uz Nodokļa parāda segšanu.  

Apdrošināšanas atlīdzība – par Apdrošināšanas gadījumu 

izmaksājamā summa. 

 

 

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 

 

Apdrošinātā mantiskā interese neciest zaudējumus gadījumā, ja 

Apdrošinājuma ņēmējs neizpildīs vai nepienācīgi izpildīs saistības par 

Apdrošināšanas polisē norādītā Nodokļa parāda nomaksu. 

 

 

3. APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMS 

 

Apdrošinājuma ņēmējs nav pilnībā vai daļēji izpildījis Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētās saistības 

pret Apdrošināto par Nodokļa parāda segšanu attiecībā uz darbībām 

vai darījumiem Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma darbības 

periodā. 

 

 

4. IZŅĒMUMI 

 

Apdrošinātājs neatlīdzina: 

4.1. Netiešos zaudējumus, tostarp soda naudu, pamatparāda 
palielinājuma naudu, nokavējuma naudu, neiegūtos 

ienākumus/peļņu, kā arī jebkādus papildu izdevumus un 
tiesāšanās izdevumus. 

4.2. Zaudējumus Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpildes dēļ, 

ja tā iestājusies kara (pieteikts, nepieteikts), pilsoņu kara vai 

pilsoņu (masu) nemieru, karastāvokļa izsludināšanas, 

bruņotu uzbrukumu, revolūciju, sabotāžas, terorisma, 

kodolreakcijas, radioaktīvās apstarošanas vai radioaktīvā 

piesārņojuma rezultātā. 

 

 

5. APDROŠINĀJUMA SUMMA 

 

5.1. Apdrošinājuma summa tiek norādīta Nodrošinājuma 
apdrošināšanas līgumā un ir maksimālā summa, ko 
iespējams izmaksāt saskaņā ar noslēgto Nodrošinājuma 
apdrošināšanas līgumu. 

5.2. Apdrošinājuma summas apmēru nosaka Apdrošinājuma 

ņēmējs. 

 

 

6. NODROŠINĀJUMA APDROŠINĀJUMA LĪGUMA 

NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Kopā ar parakstīto un aizpildīto apdrošināšanas pieteikumu 
Apdrošinājuma ņēmējam jāiesniedz apdrošināšanas 
pieteikumā minētie dokumenti un citi Apdrošinātāja 
rakstveidā pieprasītie dokumenti, kas nepieciešami riska 
novērtēšanai un Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma 
noslēgšanai. 

6.2. Nodrošinājuma apdrošināšanas līgums ir uzskatāms par 
noslēgtu tikai tad, kad Apdrošinājuma ņēmējs samaksājis 
Apdrošināšanas prēmiju Apdrošināšanas polisē noteiktajā 
veidā, termiņā un apmērā. 

6.3. Noslēdzot Nodrošinājuma apdrošināšanas līgumu, 
Apdrošinātājs sagatavo trīs tā eksemplārus, no kuriem vienu 
izsniedz Apdrošinājuma ņēmējam, otru – Apdrošinātajam, 
bet trešo – Apdrošinātājam. 

6.4. Noslēdzot Nodrošinājuma apdrošināšanas līgumu, puses 

vienojas, ka jebkuri Apdrošinātā vai Apdrošinājuma ņēmēja 

prasījumi pret Apdrošinātāju, kas var izrietēt no noslēgtā 

Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma, nevar būt cesijas 

priekšmets un nevar tikt cedēti vai nodoti trešajām 

personām. 

 

 

7. NODROŠINĀJUMA APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA 

DARBĪBAS PERIODS UN IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI 

 

7.1. Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma darbības periods, tā 
sākuma un beigu datums ir norādīts Apdrošināšanas polisē. 
Nodrošinājuma apdrošināšanas līgums ir spēkā 
Apdrošināšanas polisē norādītajā Nodrošinājuma 
apdrošināšanas līguma darbības periodā. 

7.2. Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma darbība beidzas: 
7.2.1. kad beidzas Apdrošināšanas polisē norādītais 

Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma darbības 
periods; 

7.2.2. kad Apdrošinātāja izmaksātā Apdrošināšanas 
atlīdzību kopsumma sasniedz Nodrošinājuma 
apdrošināšanas līgumā noteikto Apdrošinājuma 
summu. 
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7.3. Apdrošinātājs ir tiesīgs vienpusēji bez tiesas starpniecības 
izbeigt Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma darbību šādos 
gadījumos: 
7.3.1. ja Apdrošinājuma ņēmējs, slēdzot Nodrošinājuma 

apdrošināšanas līgumu, tā darbības laikā vai pēc 

Apdrošinātā riska iestāšanās ar ļaunu nolūku vai 

rupjas neuzmanības dēļ ir sniedzis nepatiesu 

informāciju vai atsakās sniegt Apdrošinātāja 

pieprasīto informāciju; 

7.3.2. apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu nolūku vai rupjas 

neuzmanības dēļ ir veicis darbību vai pieļāvis 

bezdarbību, kas palielina Apdrošināto risku; 

7.3.3. citos Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajos 

tiesību aktos noteiktajos gadījumos. 

7.4. Ja Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma darbība tiek 
izbeigta saskaņā ar šo noteikumu 7.3.1. vai 7.3.2. punktu, 
Apdrošināšanas prēmija netiek atmaksāta. 

7.5. Apdrošinātājs ir tiesīgs izbeigt Nodrošinājuma 
apdrošināšanas līgumu, par to rakstveidā paziņojot 
Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā Apdrošinātājs 
atmaksā to Apdrošināšanas prēmijas daļu, kas tiek 
aprēķināta no Apdrošināšanas polisē noteiktās 
Apdrošināšanas prēmijas kopējās summas, atskaitot 
Apdrošināšanas prēmijas daļu, kas proporcionāli atbilst 
Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma faktiskajam darbības 
laikam attiecībā pret Apdrošināšanas polisē noteikto 
Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma darbības termiņu, un 
atskaitot ar Apdrošināšanas polises noslēgšanu saistītos 
izdevumus un izmaksāto Apdrošināšanas atlīdzību. 

 

 

8. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN APDROŠINĀTĀ 

PIENĀKUMI 

 

8.1. Apdrošinājuma ņēmējam pirms Nodrošinājuma 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas un tā darbības laikā ir 
pienākums informēt Apdrošinātāju par visiem apstākļiem, 
kas var palielināt Apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību, 
kā arī sniegt visu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju 
Apdrošinātā riska iespējamības izvērtēšanai. Par Apdrošinātā 
riska iespējamību ietekmējošiem apstākļiem tiek uzskatīti, 
piemēram, Apdrošinājuma ņēmēja juridiskā statusa, finanšu 
stāvokļa, ar Apdrošināšanas polisi apdrošināto saistību 
izmaiņas, Apdrošinājuma ņēmēja nespēja izpildīt jebkādas 
saistības, kā arī citi apstākļi, kas var apgrūtināt, kavēt vai 
padarīt neiespējamu Apdrošinājuma ņēmēja saistību izpildi. 
Papildus Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums paziņot 
Apdrošinātājam par jebkādām izmaiņām Apdrošinājuma 
ņēmēja sniegtajā nodrošinājumā, ja tāds Apdrošinātājam ir 
dots. 

8.2. Ja Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis 8.1.punktā minētos 
pienākumus, Apdrošinātājam ir tiesības likuma „Par 
apdrošināšanas līgumu” noteiktajā kārtībā veikt grozījumus 
vai izbeigt Nodrošinājuma apdrošināšanas līgumu. 

8.3. Apdrošinātajam ir pienākums: 
8.3.1. pēc Apdrošinātāja vai Apdrošinājuma ņēmēja 

pieprasījuma veikt nepieciešamās pārbaudes un 

sniegt ziņas par Apdrošinājuma ņēmēja darbībām, 

kas saistītas ar nodokļa nodrošinājuma 

izmantošanu; 

8.3.2. Ja Apdrošinātājs ir izmaksājis Apdrošināšanas 

atlīdzību, bet pēc tam Apdrošinājuma ņēmējs vai 

Apdrošinātājs ar dokumentiem pierāda, ka nodokļu 

parāds nav bijis pamatots, tad Apdrošinātais 

atmaksā Apdrošinātājam tā izmaksāto 

Apdrošināšanas atlīdzību. 

 

 

 

 

 

9. PAPILDU APDROŠINĀŠANAS, DUBULTAS 

APDROŠINĀŠANAS NOSACĪJUMI 

 

9.1. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības papildus apdrošināt tās 
pašas saistības, noslēdzot papildu Nodrošinājuma 
apdrošināšanas līgumu ar citu apdrošinātāju, vai iegādāties 
kredītiestāžu galvojumu par to pašu saistību izpildi. Par tāda 
Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma noslēgšanu vai 
kredītiestāžu galvojuma izsniegšanu Apdrošinājuma 
ņēmējam rakstveidā jāinformē Apdrošinātājs pirms papildu 
saistību noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro 
dienu laikā pēc attiecīgā līguma noslēgšanas vai 
kredītiestādes galvojuma izsniegšanas. 

9.2. Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam un konstatējot, ka 
Apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis apdrošināšanas līgumus 
ar vairākiem apdrošinātājiem un/vai ir izsniegts arī 
kredītiestādes galvojums, Apdrošināšanas atlīdzība tiek 
izmaksāta šādā kārtībā: 
9.2.1. ja zaudējumu summa ir lielāka par kopējo spēkā 

esošo apdrošināšanas līgumu/kredītiestāžu 

galvojumu summu, Apdrošināšanas atlīdzība tiek 

izmaksāta Apdrošinājuma summas apmērā; 

9.2.2. ja zaudējumu summa ir mazāka par kopējo spēkā 

esošo apdrošināšanas līgumu/kredītiestāžu 

galvojumu summu, Apdrošināšanas atlīdzībai, ko 

izmaksā Apdrošinātājs, ir jābūt aprēķinātai 

proporcionāli katra apdrošinātāja/kredītiestādes 

uzņemtajam riskam (apdrošinājuma 

summai/galvojumu summai). 

 

 

10. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS PIETEIKŠANA, 

APMĒRS UN IZMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

10.1. Apdrošinātais, piesakot zaudējumu Apdrošinātājam, iesniedz 
apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un dokumentus, kas 
apliecina Nodokļa parāda esamību un tā apmēru. 

10.2. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek noteikts, pamatojoties 
uz Apdrošinātā iesnieguma un dokumentu par 
Apdrošinājuma ņēmēja Nodokļa parāda, izņemot 
nokavējuma naudu un soda naudu, pamata. 

10.3. Apdrošināšanas atlīdzību kopsumma nevar pārsniegt 
Apdrošinājuma summu. Gadījumos, kad Apdrošinātājs 
izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību un tā ir daļa no 
Apdrošinājuma summas, Apdrošinātāja saistības par atlikušo 
Apdrošinājuma summas daļu paliek spēkā līdz 
Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma perioda beigām. 

10.4. Gadījumā, ja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas 
Apdrošinātajam ir samaksāta nodokļa parāda daļa, 
Apdrošināšanas atlīdzība tiek samazināta par šo naudas 
summu. 

10.5. Apdrošinātais piesaka zaudējumu Apdrošinātājam 
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. 

10.6. Apdrošinātājs 1 (viena) mēneša laikā no Apdrošinātā 
pieteikuma saņemšanas samaksā Apdrošināšanas atlīdzību. 

10.7. Izmaksājot Apdrošinātajam Apdrošināšanas atlīdzību, 
Apdrošinātājs iegūst regresa tiesības pret Apdrošinājuma 
ņēmēju par neizpildītajām Apdrošinājuma ņēmēja saistībām.  

10.8. Apdrošinātājam izmaksājot Apdrošinātajam Apdrošināšanas 
atlīdzību, Apdrošinājuma ņēmējs apņemas neapstrīdami 10 
(desmit) darba dienu laikā no Apdrošinātāja pirmā rakstveida 
pieprasījuma saņemšanas atmaksāt Apdrošinātājam naudas 
summu izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmērā. 

10.9. Par 10.8. punktā noteikto maksājuma kavējumu, 
Apdrošinājuma ņēmējam jāmaksā līgumsods 0,5% apmērā 
no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. 
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma samaksāt 
parādu. 

 

 

11. CITI NOTEIKUMI 

 

11.1. Apdrošinātāja darbības uzraudzību veic Finanšu un kapitāla 
tirgus komisija, adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija. 
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11.2. No Nodrošinājuma apdrošināšanas līguma izrietošo attiecību 
regulēšanai tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie 
tiesību akti. 

11.3. Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā sūdzības vai 
pretenzijas, kas iesniegtas rakstiski, Apdrošinātājs izskata un 
sniedz rakstisku atbildi 30 dienu laikā no sūdzības vai 
pretenzijas saņemšanas dienas. 

11.4. Visi strīdi saistībā ar Nodrošinājuma apdrošināšanas līgumu 
tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds 
tiek nodots izšķiršanai Latvijas Republikas tiesai Latvijas 
Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
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