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1. SPECIĀLIE TERMINI 

 

1.1 Garantiju apdrošināšanas līgums (polise) – Apdrošinātāja 

rakstveida apņemšanās izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību 

atbilstoši Garantiju apdrošināšanas līguma noteikumiem, 

kompensējot Apdrošinātajam nodarītos tiešos Zaudējumus (ja 

Garantiju apdrošināšanas līgumā nav norādīts citādi), 

nepārsniedzot Garantiju apdrošināšanas līgumā norādīto 

Apdrošinājuma summu, ja Apdrošinājuma ņēmējs neizpildīs 

visas vai daļu no uzņemtajām saistībām, par kurām 

Apdrošinātājs garantēja ar Garantiju apdrošināšanas līgumu. 

Garantiju apdrošināšanas līgumu var noslēgt, lai izsniegtu šādus 

nodrošinājuma veidus: Konkursa garantiju, Darbu izpildes 

garantiju, Priekšapmaksas garantiju, Garantijas perioda 

garantiju vai Tūrisma operatora garantiju. 

1.2 Apdrošinātājs – apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA” 

vienotais reģistrācijas numurs: 40003049409, juridiskā adrese: 

Raunas iela 10, Rīga, LV–1039. 

1.3 Apdrošinājuma ņēmējs – persona, kas noslēdz Garantiju 

apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā. 

1.4 Apdrošinātais - fiziska vai juridiska persona, kurai ir 

Apdrošināmā interese un kuras labā noslēgts Apdrošināšanas 

līgums. Par Garantiju apdrošināšanas līguma dalībnieku tiek 

uzskatīts arī Apdrošinātais (Atlīdzības saņēmējs), kā rezultātā 

Apdrošinātajam (Atlīdzības saņēmējam) ir saistoši visi 

attiecīgajā apdrošināšanas līgumā minētie noteikumi. 

1.5 Galvinieks – persona, kura apņemas samaksāt Apdrošinātājam 

naudas summu, kas vienāda ar izmaksāto Apdrošināšanas 

atlīdzību naudā, vai vienāda ar samaksu par pakalpojumiem, 

kas tika nodrošināti kā Apdrošināšanas atlīdzība, ja šāda 

Apdrošināšanas atlīdzība ir izmaksāta Apdrošinātajam saskaņā 

ar Garantiju apdrošināšanas līgumu.  

1.6 Finanšu nodrošinājums – Garantiju apdrošināšanas līgumā 

norādītā finanšu līdzekļu summa, kuru Apdrošinātāja norēķinu 

kontā saskaņā ar Līgumu par finanšu nodrošinājumu ar īpašuma 

tiesību pāreju iemaksā Apdrošinājuma ņēmējs un kas nodrošina 

Apdrošinājuma ņēmēja finanšu saistību izpildi. 

1.7 Līgums par finanšu nodrošinājumu ar īpašuma tiesību 

pāreju - līgums, ar kuru Apdrošinājuma ņēmēja (Finanšu 

nodrošinājuma devēja) īpašuma tiesības vai prasījuma tiesības 

uz Finanšu nodrošinājumu pāriet Apdrošinātājam (Finanšu 

nodrošinājuma ņēmējam) attiecīgo Apdrošinājuma ņēmēja 

finansiālo saistību izpildes nodrošināšanai; 

1.8 Garantiju apdrošināšanas pieteikums – Apdrošinājuma 

ņēmēja iesniegums Apdrošinātājam ar lūgumu noslēgt Garantiju 

apdrošināšanas līgumu, kas ir Apdrošinājuma ņēmēja aizpildīts 

Apdrošinātāja noteiktas formas un satura dokuments, kas 

Apdrošinātājam sniedz informāciju, kas nepieciešama vai arī var 

būt svarīga apdrošināta riska novērtēšanai un Garantiju 

apdrošināšanas līguma noslēgšanai. 

1.9 Uzņēmuma līgums – starp Apdrošinājuma ņēmēju kā 

Izpildītāju un Apdrošināto kā Pasūtītāju noslēgts būvniecības, 

piegādes, pakalpojumu, partnerības iepirkuma vai koncesijas 

līgums vai cita veida rakstveida darījums, vai Apdrošinājuma 

ņēmēja rakstveida apņemšanās pret Apdrošināto izpildīt 

Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās saistības 

(Iepirkuma piedāvājums). 

1.10 Iepirkums – procedūra, ko Apdrošinātais organizē, lai saskaņā 

ar Iepirkuma procedūras dokumentiem atlasītu piegādātājus vai 

privātos partnerus, un piešķirtu tiesības noslēgt Uzņēmuma 

līgumu. 

1.11 Iepirkuma procedūras dokumenti – Apdrošinātā rakstveidā 

vai elektroniski sagatavoti dokumenti, saskaņā ar kuriem 

Apdrošinātais atlasa piegādātājus vai privātos partnerus, un 

piešķir tiesības noslēgt Uzņēmuma līgumu.  

1.12 Tūrisma pakalpojumu līgums – rakstveida līgums par 

komplekso tūrisma pakalpojuma sniegšanu, kas ir noslēgts 

starp tūrisma operatoru (Apdrošinājuma ņēmēju) un klientu 

(Apdrošināto), pamatojoties uz Tūrisma likumu un citiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

1.13 Maksātnespēja – ar tiesas nolēmumu pasludināts 

Apdrošinājuma ņēmēja maksātnespējas process. 

1.14 Subrogācijas tiesības – Apdrošinātāja, kurš kompensējis  

Apdrošinājuma ņēmēja nodarītos Zaudējumus Apdrošinātajam 

(izmaksājis Apdrošināšanas atlīdzību), tiesības pārņemt 

Apdrošinātā prasības tiesības izmaksātās summas apmērā pret 

Apdrošinājuma ņēmēju. 

1.15 Zaudējums – Apdrošinātajam nodarītie tiešie zaudējumi, kas 

radušies kā Apdrošināšanas gadījuma dabiskās un 

nepieciešamās sekas.    

1.16 Ar Apdrošinājuma ņēmēju saistītās personas ir šādas personas:  

- Apdrošinājuma ņēmēja darbinieki,   

- personas, kuras kopā ar Apdrošinājuma ņēmēju ir 

izveidojušas līgumsabiedrību vai personālsabiedrību, lai 

izpildītu saistības, kas nodrošinātas ar Garantiju 

apdrošināšanas līgumu,  

- personas, kuras palīdz Apdrošinājuma ņēmējam izpildīt 

saistības, kas nodrošinātas ar Garantiju apdrošināšanas 

līgumu (apakšuzņēmēji u. tml.),  

- saistītas sabiedrības atbilstoši likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 1.panta 18.punktam, 

- vienā koncernā ietilpstoši uzņēmumi Koncernu likuma 

izpratnē,  

- citi normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pilnvarotie 

Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvji. 

1.17 Vispārējie noteikumi - AAS “BALTA” apstiprinātie 

Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi, kas nosaka 

vispārējos apdrošināšanas līguma noteikumus, ir Garantijas 

apdrošināšanas līguma pielikums un tā neatņemama 

sastāvdaļa. 

 

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 

 

2.1. Apdrošināšanas objekts – Apdrošinātā mantiskā interese neciest 

Zaudējumus gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs neizpildīs 

vispār vai nepienācīgi izpildīs saistības pret Apdrošināto, par 

kurām noslēgts Garantiju apdrošināšanas līgums, tas ir: 

- Konkursa garantijai (piedāvājuma nodrošinājums) – 

Apdrošinājuma ņēmēja saistības saskaņā ar Apdrošinātā 

izsludinātā Iepirkuma procedūras dokumentu 

nosacījumiem;  

- Darbu izpildes, Priekšapmaksas un Garantijas perioda 

garantijai – Apdrošinājuma ņēmēja saistības saskaņā ar 

noslēgtā Uzņēmuma līguma noteikumiem. 

- Tūrisma operatora garantijai - Apdrošinājuma ņēmēja 

saistības saskaņā ar noslēgtā Tūrisma pakalpojumu līguma 

noteikumiem. 
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2.2. Saskaņā ar šiem Noteikumiem par apdrošināšanas objektu 

nevar būt: 

2.2.1. mantiskās intereses par saistību neizpildīšanu vispār vai 

nepienācīgu  pildīšanu, kas izriet no jebkāda veida 

faktoringa, līzinga, kredīta vai aizdevuma līguma, kā arī 

jebkāda līguma par lietas vai naudas līdzekļu aizdošanu 

vai nodošanu lietojumā par atlīdzību vai bez tās; 

2.2.2. mantiskās intereses par līgumsodu (nokavējuma naudu, 

soda naudu u.tml.), kas noteikts Apdrošinājuma ņēmēja 

un Apdrošinātā noslēgtajā līgumā, citā darījumā, no 

kura izrietošās saistības nodrošina Garantiju 

apdrošināšanas līgums, vai normatīvajos aktos, izņemot 

gadījumus, ja Garantiju apdrošināšanas līgumā norādīts 

citādāk; 

2.2.3. mantiskās intereses par Apdrošinājuma ņēmēja saistību 

nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, veicot samaksu 

par precēm, materiāliem vai pakalpojumiem; 

2.2.4. mantiskās intereses, kas izriet no Apdrošinājuma 

ņēmēja saistībām, kuru izpildi Apdrošinātājs nav 

garantējis noslēgtajā Garantiju apdrošināšanas līgumā; 

2.2.5. mantiskās intereses, kas saistītas ar jebkādiem 

izdevumiem un zaudējumiem, kas šajos Noteikumos 

un/ vai Garantiju apdrošināšanas līgumā netiek definēti 

kā Zaudējums. 

 

3. APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMI 

 

3.1. Apdrošināšanas gadījums saskaņā ar Konkursa garantijas 

(piedāvājuma nodrošinājums) apdrošināšanu ir tad, kad 

Apdrošinātājs ir pārliecinājies par  Apdrošinājuma ņēmēja 

darbības vai bezdarbības rezultātā iestājušos civiltiesisko 

atbildību par Apdrošinājuma ņēmēja uzņemto saistību 

nepildīšanu saskaņā ar Apdrošinātā organizētā Iepirkuma 

procedūras dokumentiem un/vai Apdrošinājuma ņēmēja 

Iepirkuma piedāvājuma nosacījumiem: 

3.1.1. ja Apdrošinājuma ņēmējs atsauc savu piedāvājumu vai 

maina piedāvājuma noteikumus, kamēr ir spēkā 

Konkursa garantija (piedāvājuma nodrošinājums); 

3.1.2. ja par uzvarējušu Iepirkumā atzītam Apdrošinājuma 

ņēmējam tiek piedāvāts noslēgt Uzņēmuma līgumu un 

Apdrošinājuma ņēmējs rakstveidā atsakās to noslēgt vai 

to neparaksta Apdrošinātā norādītajā termiņā; 

3.1.3. ja par uzvarējušu Iepirkumā atzītam Apdrošinājuma 

ņēmējam tiek piedāvāts noslēgt Uzņēmuma līgumu un 

Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātā noteiktajā termiņā 

neiesniedz līguma nodrošinājumu, ja līguma 

nodrošinājums bija paredzēts Iepirkuma procedūras 

dokumentos. 

3.2. Apdrošināšanas gadījums saskaņā ar Darbu izpildes 

garantijas apdrošināšanu ir tad, kad Apdrošinātājs ir 

pārliecinājies par Apdrošinājuma ņēmēja darbības vai 

bezdarbības rezultātā iestājušos civiltiesisko atbildību par 

Apdrošinājuma ņēmēja uzņemto saistību nepildīšanu, saskaņā 

ar starp Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto noslēgtā 

Uzņēmuma līguma  noteikumiem: 

3.2.1 Apdrošinājuma ņēmēja paveiktie darbi, sniegtie 

pakalpojumi un/vai izsniegtās preces ir neatbilstošas 

Uzņēmuma līgumā noteiktajām prasībām un 

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs, lai šie trūkumi tiktu 

novērsti; 

3.2.2. Apdrošinājuma ņēmējs savas vainas dēļ nokavē 

Uzņēmuma līgumā noteiktos saistību izpildes termiņus; 

3.2.3. Apdrošinājuma ņēmējs prettiesiski atsakās turpināt 

Uzņēmuma līguma saistību izpildi. 

3.3. Apdrošināšanas gadījums saskaņā ar Priekšapmaksas 

garantijas apdrošināšanu ir tad, kad Apdrošinātājs ir 

pārliecinājies par  Apdrošinājuma ņēmēja darbības vai 

bezdarbības rezultātā iestājušos civiltiesisko atbildību par 

Apdrošinājuma ņēmēja Apdrošinātajam neatmaksāto avansa 

maksājumu (kurš tika saņemts saskaņā ar Uzņēmuma līgumu, 

kas noslēgts ar Apdrošināto), un kas nav izlietots Uzņēmuma 

līgumā paredzētajā kārtībā. 

3.4. Apdrošināšanas gadījums saskaņā ar Garantijas perioda 

garantijas apdrošināšanu ir tad, kad Apdrošinātājs ir 

pārliecinājies par  Apdrošinājuma ņēmēja darbības vai 

bezdarbības rezultātā iestājušos civiltiesisko atbildību par 

Apdrošinājuma ņēmēja neizpildītajām saistībām Apdrošinātajam 

par apkalpošanas un uzturēšanas darbiem vai atklāto defektu 

novēršanu garantijas perioda laikā, par kuru izpildi saskaņā ar 

Uzņēmuma līgumu ir atbildīgs Apdrošinājuma ņēmējs, bet kurš 

ir nepamatoti atteicies vai nespēj tos novērst. Garantijas 

perioda garantijas segums ir spēkā tikai pēc darbu pieņemšanas 

– nodošanas akta un/vai ēkas nodošanas ekspluatācijā akta 

parakstīšanas. 

3.5. Apdrošināšanas gadījums saskaņā ar Tūrisma operatora 

garantijas apdrošināšanu ir tad, kad Apdrošinātājs ir 

pārliecinājies  par Tūrisma operatora vai saistītu tūrisma 

pakalpojumu sniedzēja darbības vai bezdarbības rezultātā 

iestājušos nespēju pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un 

sniegt tūrisma pakalpojumus likviditātes problēmu dēļ vai 

maksātnespējas pasludināšanas gadījumā. Saskaņā ar starp 

Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto noslēgtā Tūrisma 

pakalpojuma līguma noteikumiem: Apdrošinājuma ņēmēja 

klienta (Apdrošinātā) vai to vārdā iemaksāto naudas līdzekļu 

atmaksāšana un/vai Apdrošinājuma ņēmēja klienta 

(Apdrošinātā) Apdrošinājuma ņēmēja klienta (Apdrošinātā) 

nogādāšana valstī, kurā sācies ceļojums (ja Tūrisma 

pakalpojumu līgumā nav noteikta cita valsts), ja līdz 

maksātnespējas procesa pasludināšanai Apdrošinājuma ņēmējs 

nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret Apdrošināto 

vai ja Apdrošinājuma ņēmēja pasludinātas maksātnespējas dēļ 

nav iespējama Tūrisma pakalpojumu līgumā norādītās 

pakalpojumu programmas izpilde: 

3.5.1. Iemaksātie  naudas līdzekļi: Tūrisma pakalpojumu 

līgumā norādītā komplekso tūrisma pakalpojumu cena 

vai tās daļa, kas Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās 

brīdī ir samaksāta Apdrošinājuma ņēmējam; 

3.5.2. Papildizdevumi: dokumentāli apliecināti saprātīgie un 

nepieciešamie izdevumi, kas Apdrošināšanas 

gadījuma iestāšanās brīdī ir nepieciešami 

Apdrošinātajam, lai atgrieztos valstī, kurā sācies 

ceļojums (ja Tūrisma pakalpojumu līgumā nav 

noteikta cita valsts). 

3.6. Papildus 3.1.–3.5.punktos norādītajiem nosacījumiem 

priekšnoteikums Apdrošināšanas gadījuma atzīšanai ir 

Apdrošinātā prasības iesniegšana Apdrošinātājam samaksāt 

Apdrošināšanas atlīdzību noteiktā Garantiju apdrošināšanas 

līguma darbības termiņa laikā. 

 

4. IZŅĒMUMI 

 

Gadījumi, kuri netiek uzskatīti par Apdrošināšanas gadījumiem un kad 

netiek izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība, ir sekojoši: 

4.1.    ja saskaņā ar Uzņēmuma līgumu vai Iepirkuma procedūras 

dokumentiem neiestājas Apdrošinājuma ņēmēja atbildība pret 

Apdrošināto; 

4.2. citi starp Apdrošinātāju un Apdrošinājuma ņēmēju atrunātie un 

Garantiju apdrošināšanas līgumā paredzētie gadījumi;  

4.3. ja tiek prasīts  samaksāt starp Apdrošinājuma ņēmēju un 

Apdrošināto noslēgtajā Uzņēmuma līgumā vai normatīvajos 

aktos noteikto līgumsodu, soda naudu, nokavējuma procentus 

par Apdrošinājuma ņēmēja saistību nepildīšanu vai neatbilstošu 
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izpildi, netiešos zaudējumus, nejaušos zaudējumus, neiegūtos 

ienākumus/peļņu, kā arī jebkādus papildus izdevumus, t.sk. 

tiesāšanās izdevumus, ja Garantiju apdrošināšanas līgumā nav 

paredzēts citādi.  

4.4. Visi šo Noteikumu 3.nodaļā nosauktie Apdrošināšanas gadījumi, 

ja tos ar noziedzīgām darbībām vai ar ļaunu nolūku vai rupju 

neuzmanību ir izraisījis Apdrošinājuma ņēmējs un/vai ar 

Apdrošinājuma ņēmēju saistītās personas. 

4.5. Apdrošinātais nav pildījis savas maksājuma saistības vai 

jebkādas citas uzņemtās saistības saskaņā ar Uzņēmuma 

līgumu; 

4.6. Ja Apdrošinājuma ņēmējs ir veicis darbus bez atbilstošas 

licences, atļaujas vai cita saskaņojuma, ja šādas licences, 

atļaujas vai cita saskaņojuma saņemšanu paredz normatīvie 

akti; 

4.7. Garantiju apdrošināšanas līguma darbības laikā Uzņēmuma 

līgumā ir veikti grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi bez 

rakstiskas saskaņošanas ar Apdrošinātāju šo Noteikumu 6.4. 

punktā noteiktajā kārtībā; 

4.8. Ja tiek prasīts atlīdzināt Zaudējumus par garantijas perioda 

laikā atklāto defektu/trūkumu novēršanu, kas bija acīmredzami 

(objektīvi konstatējami) parakstot pieņemšanas – nodošanas 

aktu; 

4.9. Ja Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Garantiju 

apdrošināšanas līgumā ir vienojušies par Finanšu 

nodrošinājuma iemaksu, bet Finanšu nodrošinājums netiek 

iemaksāts vai tiek iemaksāts pēc Līgumā par finanšu 

nodrošinājumu ar īpašuma tiesību pāreju noteiktā termiņa; 

4.10. Jebkādi gadījumi, kuri neatbilst konkrētam Apdrošināšanas 

gadījuma raksturojumam un/vai šo Noteikumu 3.6. punktā 

noteiktajiem (-jam) nosacījumiem (-jumam); 

4.11. Ja Apdrošinājuma ņēmējs neizpilda vai izpilda neatbilstoši 

uzņemtās saistības saskaņā ar noslēgto Uzņēmuma līgumu ar 

Apdrošināto sakarā ar:  

- karu (paziņotu, nepaziņotu), pilsoņu karu vai pilsoņu 

(masu) nemieriem, kara stāvokļa paziņošanu, bruņotu 

uzbrukumu, revolūciju, sabotāžu, terorismu;  

- kodolreakcijām, radioaktīvo apstarošanu vai radioaktīvo 

piesārņošanu;  

- īpašuma konfiscēšanu, arestu vai iznīcināšanu pēc valsts 

varas institūciju norādījumiem;  

- citiem nepārvaramas varas apstākļiem, kuri ir ārpus 

Apdrošinājuma ņēmēja kontroles (tai skaitā, bet ne tikai: 

dabas katastrofas un stihijas, pandēmija, epidēmija, streiki, 

saistošo tiesību aktu grozījumi, papildinājumi vai jaunu šādu 

aktu pieņemšana un/vai spēkā stāšanās, t.sk. starptautiskās 

vai Latvijas Republikas nacionālās sankcijas, normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā izsludināts ārkārtas stāvoklis u.tml.) 

un ar nepārvaramas varas apstākļiem saistīti traucējumi 

saziņas līdzekļos un/ vai informācijas sistēmās. 

4.12. Noteikumu 4.11. punktā nosauktie izņēmumi attiecas arī uz 

gadījumiem, kuru atrašanās vieta ir trešās personas teritorija, 

caur kuru tiek transportētas preces, kas ir nepieciešama 

pakalpojumu sniegšanai, kur tiek sniegti pakalpojumi vai tiek 

pārskaitīti naudas līdzekļi, tai skaitā, arī embargo vai citi preču 

transporta ierobežojumi, kuri traucē rīkoties saskaņā ar 

Uzņēmuma līguma nosacījumiem. 

 

5. APDROŠINĀJUMA SUMMA 

 

5.1. Apdrošinājuma summa tiek noteikta ar Apdrošinātāja un 

Apdrošinājuma ņēmēja savstarpēju vienošanos. 

5.2. Apdrošinājuma summa tiek norādīta Garantiju apdrošināšanas 

polisē. 

5.3. Apdrošinājuma summa nevar pārsniegt summu, kuru 

Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums maksāt Apdrošinātajam 

par saistību neizpildīšanu saskaņā ar Uzņēmuma līgumu. 

 

6. GARANTIJU APDROŠINĀJUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS 

KĀRTĪBA 

  

6.1. Kopā ar parakstīto un aizpildīto Garantiju apdrošināšanas 

pieteikumu Apdrošinājuma ņēmējam jāiesniedz Garantiju 

apdrošināšanas pieteikumā norādītie dokumenti un citi 

Apdrošinātāja rakstveidā pieprasītie dokumenti, kas 

nepieciešami riska novērtēšanai un Apdrošināšanas līguma 

noslēgšanai. 

6.2. Noslēdzot Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinātājs sagatavo trīs 

tā eksemplārus, no kuriem vienu izsniedz Apdrošinājuma 

ņēmējam, otru - Apdrošinātajam un trešo -  Apdrošinātājam. 

6.3. Garantiju apdrošināšanas līgumu ir iespējams grozīt ar 

Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja rakstveida vienošanos, 

ja tam piekritis Apdrošinātājs, saņemot Apdrošinātājam pēc 

formas un satura pieņemamu Apdrošinājuma ņēmēja 

dokumentu: rakstveida Apdrošinātā piekrišanu un/vai 

dokumentu, kas apliecina grozījumu veikšanas nepieciešamību 

(Uzņēmuma līguma grozījumi vai tml.) Garantiju apdrošināšanas 

līgumā. Ja Apdrošinātājs nav piekritis grozīt Garantiju 

apdrošināšanas līgumu, tam nav jāmotivē un/ vai jāizskaidro 

sava atteikuma iemesli. 

6.4. Uzņēmuma līguma grozījumi vai labojumi, par kuriem 

Apdrošinātājs ir informēts vai uzzina pēc Garantiju 

apdrošināšanas līguma stāšanas spēkā, neietekmē 

Apdrošinātāja saistību apjomu saskaņā ar spēkā esošo Garantiju 

apdrošināšanas līgumu un uz tiem netiek attiecināts saskaņā ar 

Garantiju apdrošināšanas līgumu sniegtais apdrošināšanas 

segums. Ja saskaņā ar Uzņēmuma līguma grozījumiem, 

papildinājumiem pieaug Apdrošinājuma ņēmēja saistību apjoms 

un/vai mainās izpildes termiņš un Apdrošinājuma ņēmējs vēlas, 

lai apdrošināšana būtu spēkā attiecībā uz šīm saistībām, tad 

Apdrošinātājs ir jāinformē par šādiem grozījumiem un 

labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā. Saņemot minēto 

paziņojumu, Apdrošinātājam 5 (piecu) darba dienu laikā ir 

tiesības pieņemt lēmumu par piekrišanu vai atteikšanos 

palielināt spēkā esošo Apdrošinājuma summu un/vai pagarināt 

Apdrošināšanas periodu. Ja Apdrošinātājs nav sniedzis 

rakstveida piekrišanu Apdrošinājuma summas palielinājumam 

un/vai Apdrošināšanas perioda pagarinājumam, tad Garantiju 

apdrošināšanas līgums ir spēkā tikai uz tām Apdrošinājuma 

ņēmēja saistībām, kas bija noteiktas Uzņēmuma līgumā pirms 

grozījumiem vai papildinājumiem. Šis Noteikumu punkts 

neietekmē Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā Vispārējos 

noteikumos noteiktos pienākumus informēt Apdrošinātāju par 

Apdrošinātā riska iestāšanās iespējas palielināšanos un 

izmaiņām citā būtiskā informācijā. 

6.5. Ja Garantiju apdrošināšanas līgumā Apdrošinājuma ņēmējs ir 

Personu apvienība (sabiedrība Civillikuma izpratnē, 

personālsabiedrība Komerclikuma izpratnē, cita personu 

apvienība, u.tml.), tad par Garantiju apdrošināšanas līgumā un 

Uzņēmuma līgumā  norādīto saistību izpildi visi Personu 

apvienības dalībnieki (biedri) ir atbildīgi solidāri. Minētais 

noteikums attiecas arī uz šo Noteikumu 12.8, 12.9. un 

12.10.punktiem. 

6.6. Ar Garantiju apdrošināšanas līguma noslēgšanu Apdrošinātājs, 

Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais ir vienojušies, ka 

Apdrošinātā vai Apdrošinājuma ņēmēja jebkuri prasījumi pret 

Apdrošinātāju, kas var izrietēt no noslēgtā Garantiju 

apdrošināšanas līguma, nevar būt cesijas priekšmets un nevar 

tikt cedēti vai nodoti trešajām personām. 
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7. APDROŠINĀŠANAS PERIODS UN GARANTIJU 

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI 

 

7.1. Apdrošināšanas perioda sākums un beigas tiek norādīti 

Garantiju apdrošināšanas līgumā ar kalendāro datumu. 

7.2. Apdrošināšanas perioda beigas, izbeidzot Garantiju 

apdrošināšanas līgumu: 

7.2.1. kad beidzas Garantiju apdrošināšanas polises termiņš; 

7.2.2. kad Apdrošinātāja izmaksātā atlīdzība sasniedz 

Apdrošināšanas līgumā noteikto Apdrošinājuma summu; 

7.2.3. kad Apdrošinājuma ņēmējs izpilda visas saistības, par 

kurām Apdrošinātājs garantēja ar Garantiju 

apdrošināšanas līgumu, un tiek atgriezti visi Garantiju 

apdrošināšanas līguma oriģināli vai tiek saņemta 

Apdrošinātā rakstiska piekrišana; 

7.2.4. kad Garantiju apdrošināšanas līguma puses par to 

savstarpēji vienojas; vai 

7.2.5. Apdrošināšanas līguma likumā noteiktajos gadījumos. 

7.3. Bez 7.2. punktā norādītajiem gadījumiem, Konkursa garantijas 

(piedāvājuma nodrošinājums) darbības termiņš tiek uzskatīts 

par beigušos Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumā, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā vai 

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā norādītajos 

gadījumos. 

7.4. Visos gadījumos, kad Apdrošināšanas līguma Vispārējie 

noteikumi un šie Noteikumi Apdrošinātājam vai Apdrošinājuma 

ņēmējam paredz tiesības izbeigt, anulēt, vienpusēji atkāpties no 

Garantiju apdrošināšanas līguma, Apdrošinātājam vai 

Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt Apdrošināšanas 

līgumu, ja Apdrošinātais rakstveidā piekrīt Garantiju 

apdrošināšanas līguma izbeigšanai un Apdrošinātais rakstveidā 

informē Apdrošinātāju, ka viņam nav un nebūs pretenziju pret 

Apdrošinātāju saskaņā ar esošo Garantiju apdrošināšanas 

līgumu un/vai tiek atgriezti visi Garantiju apdrošināšanas līguma 

oriģināli (pēc Apdrošinātāja pieprasījuma).  

7.5. Ja Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs nevienojas citādi, 

Apdrošināšanas prēmija Apdrošinājuma ņēmējam netiek 

atmaksāta, ja Garantiju apdrošināšanas līgums beidzas pirms 

noteiktā termiņa Noteikumu 7.2. un 7.3. punktos paredzētajos 

gadījumos. 

 

8. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJAS UN FINANŠU 

NODROŠINĀJUMA MAKSĀŠANAS NOSACĪJUMI 

 

8.1. Ja Garantiju apdrošināšanas līgumā nav norādīts citādāk, 

Apdrošinājuma ņēmējam visu Apdrošināšanas prēmiju ir 

jāsamaksā uzreiz par visu Apdrošināšanas perioda laiku 

Apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā. 

8.2. Ja Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Garantiju 

apdrošināšanas līgumā ir vienojušies par Finanšu 

nodrošinājuma iemaksu, tas identiskā termiņā kā 

Apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir jāsamaksā, 

pārskaitot naudu uz Apdrošinātāja norēķinu kontu.  

8.3. Apdrošinātājs apņemas atmaksāt iemaksāto Finanšu 

nodrošinājumu Apdrošinājuma ņēmējam 10 kalendāro dienu 

laikā no Apdrošinājuma ņēmēja iesnieguma saņemšanas, ja ir 

izpildīti šādi nosacījumi: 

- a) Garantiju apdrošināšanas līgums ir izbeigts pirms 

noteiktā termiņa vai (b) Garantiju apdrošināšanas līguma 

darbības periods ir beidzies un Apdrošinātais rakstveidā 

informē Apdrošinātāju, ka visas Apdrošinājuma ņēmēja 

saistības, par kurām tika garantēts, ir izpildītas vai (c) 

Garantiju apdrošināšanas līguma darbības periods ir 

beidzies vismaz vienu mēnesi iepriekš, Apdrošinājuma 

ņēmējs iesniedz rakstveida apliecinājumu, ka visas ar 

Uzņēmuma līgumu uzņemtās saistības pret Apdrošināto ir 

izpildītas un Apdrošinātājs neatkarīgi no jebkuriem 

apstākļiem ir atbrīvots no iespējamo pretenziju izskatīšanas 

saistībā ar Uzņēmuma līgumā starp Apdrošināto un 

Apdrošinājuma ņēmēju uzņemto saistību neizpildi; un 

- Apdrošinātais Garantiju apdrošināšanas līguma darbības 

laikā Apdrošinātājam nav iesniedzis prasību izmaksāt 

Apdrošināšanas atlīdzību, kā arī tā netika izmaksāta līdz 

iesnieguma par Finanšu nodrošinājuma atmaksu 

saņemšanas dienai; un 

- Līgumā par finanšu nodrošinājumu ar īpašuma tiesību 

pāreju nav noteikta cita kārtība, kādā Finanšu 

nodrošinājums ir izmantojams citu Apdrošinājuma ņēmēja 

finanšu saistību segšanai. 

8.4. Gadījumā, ja Apdrošinātājs izmaksājis Apdrošināšanas atlīdzību, 

Apdrošinājuma ņēmējs apņemas neapstrīdami nākamo 10 

(desmit) darba dienu laikā no Apdrošinātāja pirmā rakstveida 

pieprasījuma saņemšanas, atmaksāt Apdrošinātājam naudas 

summu izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmērā. Ja 

Apdrošinājuma ņēmējs neatmaksā Apdrošinātājam naudas 

summu izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmērā, 

Apdrošinātājam ir tiesības izmantot Finanšu nodrošinājumu, 

samazinot Apdrošinājuma ņēmēja nodrošināto finanšu saistību 

apjomu vai pilnīgi dzēšot šīs saistības, tajā skaitā ar ieskaitu. 

8.5. Finanšu nodrošinājums Apdrošinātājam tiek iemaksāts tikai ar 

bankas pārskaitījumu, saskaņā ar Apdrošinātāja izrakstīto 

rēķinu. 

8.6. Garantiju apdrošināšanas līgumā un/ vai Līgumā par finanšu 

nodrošinājumu ar īpašuma tiesību pāreju Apdrošinātājs un 

Apdrošinājuma ņēmējs var vienoties par individuāliem Finanšu 

nodrošinājuma iemaksas un atmaksas nosacījumiem. 

 

9. APDROŠINĀTĀJA, APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA, UN 

APDROŠINĀTĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI GARANTIJU 

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS LAIKĀ  

 

9.1. Apdrošinātājam Garantiju apdrošināšanas līguma darbības laikā 

ir tiesības: 

9.1.1. pārbaudīt Apdrošinājuma ņēmēja iesniegto datu un 

informācijas atbilstību; 

9.1.2. iepazīties ar visu dokumentāciju, kas attiecas uz vai ir 

saistīta ar Uzņēmuma līgumu / Iepirkuma procedūras 

dokumentiem / Tūrisma pakalpojumu līgumu, t.sk. ja ir 

saņemta Apdrošinātā prasība  izmaksāt Apdrošināšanas 

atlīdzību; 

9.1.3. sniegt Apdrošinājuma ņēmējam norādījumus par 

Zaudējumu samazināšanu vai kā izvairīties no 

Zaudējumiem, ja ir saņemta Apdrošinātā prasība 

izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību vai arī pirms šādas 

prasības saņemšanas; 

9.1.4. patstāvīgi izvērtēt Apdrošināšanas gadījuma apstākļus, 

ja ir saņemta Apdrošinātā prasība izmaksāt 

Apdrošināšanas atlīdzību; 

9.1.5. nolīgt vērtētājus, ekspertus un citas personas 

Apdrošināšanas gadījuma apstākļu izvērtēšanai, ja ir 

saņemta Apdrošinātā prasība izmaksāt Apdrošināšanas 

atlīdzību; 

9.1.6. ja pret Apdrošinājuma ņēmēju ir celta prasība tiesā, ne 

vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc Apdrošinājuma ņēmēja 

iesnieguma par celto prasību un informācijas par 

izvēlēto zvērināto advokātu vai zvērinātu advokātu 

biroju, kas nodrošinās Apdrošinājuma ņēmēja interešu 

pārstāvību tiesā saņemšanas, rakstveidā saskaņot 
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zvērinātu advokātu vai zvērinātu advokātu biroju, kas 

pārstāvēs Apdrošinājuma ņēmēja intereses tiesvedībā. 

 

9.2. Apdrošinātājs Garantiju apdrošināšanas līguma darbības laikā 

nav tiesīgs: 

9.2.1. izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību vai atteikties to 

izmaksāt, nepārliecinoties par Apdrošināšanas gadījuma 

iestāšanos; 

9.2.2. atteikties izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību, 

nepārbaudot visu viņam pieejamo informāciju. 

9.3. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi Garantiju apdrošināšanas 

līguma darbības laikā:  

9.3.1. atbilstoši izpildīt ar Garantiju apdrošināšanu līgumu 

nodrošinātās saistības un Garantiju apdrošināšanas 

līguma nosacījumus;  

9.3.2. sniegt Apdrošinātājam pieprasīto informāciju par ar 

Garantiju apdrošināšanas līgumu nodrošināto saistību 

izpildi un Apdrošinājuma ņēmēja finansiālo stāvokli; 

9.3.3. iestājoties vai izmainoties apstākļiem, kuri palielina 

Apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību, nekavējoties 

par to rakstveidā informēt Apdrošinātāju, pat arī tad, ja 

tas nav noticis  Apdrošinājuma ņēmēja vainas dēļ. 

Apdrošināta riska iestāšanās iespējamības 

palielināšanās piemēri un citi gadījumi, kuru dēļ būtiski 

izmainās Garantiju apdrošināšanas līguma apstākļi: 

9.3.3.1. informācijas izmaiņas par Apdrošinājuma 

ņēmēju un viņa uzņēmējdarbību,  par 

Apdrošinājuma ņēmēja juridisko statusu, 

finansiālo stāvokli, ar Garantiju 

nodrošinātajām saistībām u. tml., kas 

norādīta Garantiju apdrošināšanas pieteikumā 

vai kas ir sniegta Garantiju apdrošināšanas 

līguma spēkā esamības laikā; 

9.3.3.2. Apdrošinājuma ņēmēja vai tā komercdarbības 

finansiālās vai saimnieciskās 

grūtības/problēmas, kas saistītas ar 

Apdrošinājuma ņēmēja nespēju izpildīt 

jebkādas saistības vai kas var apgrūtināt vai 

kavēt Apdrošinājuma ņēmēju izpildīt jebkādas 

saistības; 

9.3.3.3. Uzņēmuma līguma darbu tāmes 

palielināšanās, darbu izpildes termiņa 

pagarināšanās, projekta izmaiņas Garantiju 

apdrošināšanas līguma darbības laikā; 

9.3.3.4. citi gadījumi, kas var apgrūtināt, kavēt vai 

padarīt neiespējamu Apdrošinājuma ņēmēja 

saistību izpildi vai izraisīt to neizpildi; 

9.3.4. kad noticis notikums, kurš, iespējams, tiks atzīts par 

Apdrošināšanas gadījumu, piemērot visus saprātīgos un 

pieejamos līdzekļus, lai Zaudējumi tiktu samazināti; 

9.3.5. kad noticis notikums, kurš, iespējams, tiks atzīts par 

Apdrošināšanas gadījumu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

nākamo 5 darba dienu laikā rakstveidā par to paziņot 

Apdrošinātājam un iesniegt Apdrošinātāja prasītos 

dokumentus un ar šo notikumu saistīto informāciju; 

9.3.6. pēc Apdrošinātāja saskaņojuma saņemšanas, pilnvarot 

zvērināto advokātu vai zvērinātu advokātu biroju 

pārstāvēt Apdrošinājuma ņēmēja intereses tiesā. 

9.4. Apdrošinātā tiesības: 

9.4.1. Apdrošināšanas noteikumos noteiktajā kārtībā pieprasīt 

izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību; 

9.4.2. saņemt informāciju par Apdrošināšanas gadījuma 

izskatīšanas gaitu, izņemot gadījumus, kad 

Apdrošinātājs ir vērsies tiesībaizsardzības iestādēs, 

lūdzot uzsākt kriminālprocesu vai citus gadījumus, kad 

informācijas izpaušana neatbilstu normatīvajiem aktiem. 

9.4.3. ja Apdrošinājuma ņēmējs nepilda savas saistības 

saskaņā ar Uzņēmuma līguma nosacījumiem, vispirms 

neveikt Zaudējumu piedziņu no Apdrošinājuma ņēmēja 

īpašuma. 

9.5. Apdrošinātā pienākumi:  

9.5.1. Garantiju apdrošināšanas līguma noslēgšanas un tā 

darbības laikā sniegt Apdrošinātājam nepieciešamo 

patieso informāciju par Uzņēmuma līguma izpildes gaitu 

un nosacījumiem, Uzņēmuma līguma izpildes 

termiņiem; 

9.5.2. kad iestājas gadījums, kurš, iespējams, tiks atzīts par 

Apdrošināšanas gadījumu, Apdrošinātajam ir jāpiemēro 

visi saprātīgie un pieejamie līdzekļi, lai iespējamie 

Zaudējumi tiktu samazināti; 

9.5.3. iesniegt Apdrošinātājam visus dokumentus un patieso 

informāciju par Apdrošināšanas gadījumu vai gadījumu, 

kurš, iespējams, tiks atzīts par Apdrošināšanas 

gadījumu, kā arī visus dokumentus un patieso 

informāciju, kas apliecina Apdrošināšanas gadījuma 

iestāšanās rezultātā nodarīto Zaudējumu (izdevumu) 

apmēru. 

 

10. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS IZMAKSU SADALĪJUMS, 

JA IR VAIRĀKI GARANTIJU APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI 

 

10.1. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības papildus apdrošināt tās 

pašas saistības, noslēdzot papildus Garantiju apdrošināšanas 

līgumus (-u) ar citu Apdrošinātāju vai iegādāties kredītiestāžu 

garantiju (-as) par to pašu saistību izpildi. Par tāda (tādu) 

Garantiju apdrošināšanas līguma (-u) noslēgšanu vai 

kredītiestāžu garantijas (-u) izsniegšanu Apdrošinājuma 

ņēmējam rakstveidā jāinformē Apdrošinātāju pirms Garantiju 

apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai 10 kalendāro dienu 

laikā pēc attiecīgā līguma (-u) noslēgšanas vai kredītiestādes 

garantijas (-u) izsniegšanas, atkarībā no tā, kurš no iepriekš 

uzskaitītajiem noteikumiem iestājas pirmais. 

10.2. Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, un, konstatējot, ka par 

attiecīgo  Apdrošināto risku  Apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis 

Garantiju apdrošināšanas līgumus ar vairākiem Apdrošinātājiem 

un/vai ir izsniegtas arī kredītiestāžu garantijas, Apdrošināšanas 

atlīdzība tiek izmaksāta šādā kārtībā: 

10.2.1. ja Zaudējumu summa ir lielāka par kopējo spēkā 

esošo Garantiju apdrošināšanas līgumu / kredītiestāžu 

garantiju, kuri noslēgti par to pašu Apdrošinājuma 

ņēmēja saistību izpildi, summu, Apdrošināšanas 

atlīdzībai, kuru izmaksā Apdrošinātājs, ir jābūt 

vienādai ar Apdrošinājuma summu.  

10.2.2. ja Zaudējumu summa ir mazāka par kopējo spēkā 

esošo Garantiju apdrošināšanas līgumu / kredītiestāžu 

garantiju, kuri noslēgti par to pašu Apdrošinājuma 

ņēmēja saistību izpildi, summu, Apdrošināšanas 

atlīdzība, kuru izmaksā Apdrošinātājs, ir jābūt 

aprēķinātai proporcionāli katra Apdrošinātāja / 

kredītiestādes uzņemtajam riskam (Apdrošinājuma 

summai/ garantijas summai). 

 

11. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS PIETEIKŠANAS 

KĀRTĪBA  

 

11.1. Tiesības pieprasīt izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību ir 

Apdrošinātajam. Apdrošinātājam ir tiesības izteikt iebildumus 

par Apdrošinātā iesniegtajām prasībām, ja ko citu neparedz 

Garantiju apdrošināšanas līgums. 

11.2. Apdrošinātais, piesakot Zaudējumu Apdrošinātājam, iesniedz 

dokumentus vai to apliecinātas kopijas (šādā gadījumā 
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Apdrošinātājam ir tiesības prasīt oriģinālu uzrādīšanu), kas 

apliecina: 

11.2.1. kādus Uzņēmuma līguma / Iepirkumu procedūras 

dokumentu / Tūrisma pakalpojuma līguma noteikumus 

Apdrošinājuma ņēmējs ir pārkāpis un, vadoties pēc 

kuriem Uzņēmuma līguma / Iepirkumu procedūras 

dokumentu / Tūrisma pakalpojuma līguma 

noteikumiem, Apdrošinātajam ir jāizmaksā 

Apdrošināšanas atlīdzība; 

11.2.2. garantēto saistību nepildīšanas/nepienācīgas pildīšanas 

faktu, apstākļus un sekas; 

11.2.3. Apdrošinātajam nodarīto Zaudējumu apmēru un 

aprēķināšanas kārtību. 

11.3. Ja Apdrošinātais ir iesniedzis prasību Apdrošinātājam, tam 

rakstveidā jāinformē par to Apdrošinājuma ņēmējs un jāaicina 

piedalīties Zaudējumu regulēšanas procesā. 

 

12. ZAUDĒJUMI UN APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS 

NOTEIKŠANAS, APRĒĶINĀŠANAS UN IZMAKSĀŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

12.1. Zaudējumu apmērs tiek noteikts un aprēķināts, ņemot vērā 

Apdrošinātā un Apdrošinājuma ņēmēja iesniegtos un 

Apdrošinātāja no citām personām, publisko personu iestādēm 

un institūcijām, komercsabiedrībām vai organizācijām saņemtos 

dokumentus par Apdrošināšanas gadījuma apstākļiem un 

sekām, kā arī, ņemot vērā tiesību normas un Garantiju 

apdrošināšanas līguma nosacījumus.  

12.2. Saņemot visu informāciju, kura ir nepieciešama Apdrošināšanas 

gadījuma fakta, apstākļu, seku un Apdrošināšanas atlīdzības 

apmēra noteikšanai, Apdrošinātājam ne vēlāk kā 30 dienu laikā 

jāpieņem lēmums par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās 

atteikumu.  

12.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta Apdrošinātajam 

Garantiju  apdrošināšanas līgumā un šajos Noteikumos 

noteiktajā kārtībā, pārliecinoties par Apdrošināšanas gadījuma 

faktu, apstākļiem, sekām un Apdrošināšanas  atlīdzības apmēru. 

12.4. Maksimālā Apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst pārsniegt 

Apdrošinājuma summu. 

12.5. Ja Apdrošinātājam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams pieņemt 

lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās 

atteikumu 30 dienu laikā no tās dienas, kad tiek saņemta visa 

nepieciešamā informācija Apdrošināšanas gadījuma fakta, 

apstākļu, seku un Apdrošināšanas atlīdzības apmēra 

noteikšanai, Apdrošināts rakstveidā informē par šiem 

objektīviem apstākļiem Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju 

par Apdrošināšanas gadījuma lietas izskatīšanas gaitu, izņemot 

gadījumus, kad Apdrošinātājs ir vērsies tiesībaizsardzības 

iestādēs, lūdzot uzsākt kriminālprocesu un citus gadījumus, kad 

informācijas izpaušana neatbilstu likumam.  

12.6. Apdrošinātājam ir tiesības atlikt lēmuma pieņemšanu par 

Apdrošināšanas atlīdzības maksāšanu vai atteikumu, kā arī 

izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību: 

12.6.1. kamēr Apdrošinātais iesniedz Apdrošināšanas gadījuma 

fakta, apstākļu, seku un  Zaudējumu apmēru 

pamatojošus dokumentus; 

12.6.2. kamēr beidzas pirmstiesas kriminālprocess, 

kriminālprocess tiesā, administratīvā pārkāpuma lieta 

izskatīta iestādē vai tiesā, civiltiesisks strīds izskatīts 

tiesā vai šķīrējtiesā un attiecīgās tiesas vai iestādes 

nolēmums ir stājies likumīgā spēkā, kura iznākumam ir 

nozīme, nosakot Apdrošinātāja saistību noteikšanā, un 

kurš saistīts ar Apdrošināšanas gadījumu. 

12.7. Izmaksājot Apdrošinātajam Apdrošināšanas atlīdzību par 

neizpildītām Apdrošinājuma ņēmēja saistībām, Apdrošinātājs 

pārņem Apdrošinātā prasības tiesības (subrogācijas tiesību) 

izmaksātās summas apmērā pret Apdrošinājuma ņēmēju. 

Apdrošinātajam jāiesniedz Apdrošinātājam visus dokumentus, 

kuri nepieciešami subrogācijas tiesības pamatošanai, kā arī 

jāsniedz cita Apdrošinātāja saprātīgi prasītā palīdzība, ceļot 

subrogācijas prasību pret Apdrošinājuma ņēmēju. 

12.8. Apdrošinātājam, izmaksājot Apdrošinātajam Apdrošināšanas 

atlīdzību par neizpildītām Apdrošinājuma ņēmēja saistībām, 

par kurām garantēja Apdrošinātājs, Apdrošinājuma ņēmējs 

apņemas neapstrīdami nākamo 5 darba dienu laikā no 

Apdrošinātāja pirmā rakstveida pieprasījuma saņemšanas 

atmaksāt Apdrošinātājam naudas summu izmaksātās 

Apdrošināšanas atlīdzības apmērā. 

12.9. Par šo Noteikumu 12.8. punktā noteikto maksājuma 

kavējumu, Apdrošinājuma ņēmējam jāmaksā nokavējuma 

procenti 0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru 

nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no 

pienākuma samaksāt parādu.  

12.10. Ja gadījums tiek atzīts par Apdrošināšanas gadījumu, taču 

Garantiju apdrošināšanas līguma puses un Apdrošinātais 

nevar vienoties par Apdrošināšanas atlīdzības apmēru, pēc 

Apdrošinātā lūguma Apdrošinātājam jāizmaksā summa, kura 

atbilst neapstrīdētai Apdrošināšanas atlīdzības summai, ja 

konkrētā Zaudējuma apmēra noteikšana aizkavējas vairāk par 

3 mēnešiem. 

12.11. Gadījumos, kad Apdrošinātājs izmaksā Apdrošināšanas 

atlīdzību un tā ir daļa no Apdrošinājuma summas, 

Apdrošinātāja saistības paliek spēkā līdz Garantiju 

apdrošināšanas līguma perioda beigām par atlikušo 

Apdrošinājuma summas daļu. 

 

13. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS SAMAZINĀŠANA UN 

ATTEIKŠANA 

 

13.1. Apdrošināšanas atlīdzība var tikt samazināta: 

13.1.1. ja Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātajam daļēji 

kompensē Zaudējumus. Tādā gadījumā atlīdzība tiek 

samazināta par naudas summu, kādu Apdrošinājuma 

ņēmējs pats kompensējis Apdrošinātajam par 

radītajiem Zaudējumiem; 

13.1.2. ja Apdrošinājuma ņēmējs nepilda vai neatbilstoši pilda 

vismaz vienu no viņa pienākumiem, kurš noteikts 

Noteikumu 9.3.2.–9.3.5.punktos; 

13.1.3. ja Apdrošinājuma ņēmējs vai ar viņu saistītās 

personas nepiemēroja visus nepieciešamos saprātīgos 

līdzekļus, lai samazinātu Zaudējumus vai izvairītos no 

tiem. 

13.1.4. ja Apdrošinātais nepilda vai neatbilstoši pilda vismaz 

vienu no viņa pienākumiem, kurš noteikts 9.5.1- 

9.5.3.punktos; 

13.1.5. Ja Apdrošinātais ir pārkāpis Uzņēmuma līguma / 

Iepirkumu procedūras dokumentu / Tūrisma 

pakalpojuma līguma noteikumus. 

13.2. Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta: 

13.2.1. ja Apdrošinātais atteicies no savām prasībām  pret 

Apdrošinājuma ņēmēju; 

13.2.2. ja Garantiju apdrošināšanas līgums noslēgts pēc 

gadījuma, kurš, iespējams, varētu tikt atzīts par 

Apdrošināšanas gadījumu, vai pēc Apdrošināšanas 

gadījuma; 

13.2.3. ja Apdrošinājuma ņēmējs vai ar Apdrošinājuma 

ņēmēju saistītās personas, vai Apdrošinātais apzināti 

(ar ļaunu nolūku vai rupju neuzmanību) radīja 

Zaudējumus vai palielināja Zaudējumu apmēru, vai 

mēģināja izdarīt vai izdarīja krāpšanu vai 

Apdrošināšanas krāpšanu, iesniedzot nepareizus 

datus, viltotus dokumentus u.tml.; 
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13.2.4. Ja Apdrošinātais ir pārkāpis Uzņēmuma līguma / 

Iepirkumu procedūras dokumentu / Tūrisma 

pakalpojuma līguma noteikumus; 

13.2.5. ja Apdrošinājuma ņēmējs ir pilnībā atlīdzinājis 

Apdrošinātajam nodarītos Zaudējumus; 

13.3. Apdrošinātājam ir jāpierāda apstākļi, kuri to atbrīvo no 

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas vai piešķir tiesības 

samazināt Apdrošināšanas atlīdzību. Atsakoties izmaksāt 

Apdrošināšanas atlīdzību vai to samazinot, Apdrošinātājam 

jāizsniedz Apdrošinātajam  un Apdrošinājuma ņēmējam 

izsmeļošu un motivētu paskaidrojumu par šāda lēmuma 

pieņemšanu, izņemot gadījumus, kad Apdrošinātājs ir vērsies 

tiesībaizsardzības iestādēs, lūdzot uzsākt kriminālprocesu un 

citus gadījumus, kad informācijas izpaušana neatbilstu 

likumam. 

 

14. PIRMĀ PIEPRASĪJUMA BEZNOSACĪJUMU GARANTIJU 

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS 

 

14.1. Pirmā pieprasījuma beznosacījumu Garantiju apdrošināšanas 

līgums - tāds Garantiju apdrošināšanas līgums, kura Garantiju 

apdrošināšanas polisē nepārprotami norādīts, ka tas ir pirmā 

pieprasījuma beznosacījumu Garantiju apdrošināšanas līgums. 

Pirmā pieprasījuma beznosacījumu Garantiju apdrošināšanas 

līgums paredz, ka Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas 

atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot savu 

pieprasījumu, t.sk. ja Garantiju apdrošināšanas līgumam ir 

piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras 

vienotie noteikumi par pierasījuma garantijām "The ICC 

Uniform Rules for Demand Guarantees" No.758”. 

14.2. Saņemot prasību izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību saskaņā 

ar izdoto pirmā pieprasījuma beznosacījumu Garantiju 

apdrošināšanas līgumu (ja tika noslēgts šāda veida Garantiju 

apdrošināšanas līgums), Apdrošinātājs var atteikties maksāt 

tajā gadījumā, ja Apdrošinātājam ir pamats domāt, ka prasība 

tiek iesniegta, lai izdarītu noziedzīgu nodarījumu, t.sk., 

krāpšanas mēģinājumu. Zaudējumu pieteikumā 

Apdrošinātajam jānorāda, kurš no Uzņēmuma 

līguma/Iepirkumu procedūras dokumentu noteikumiem 

Apdrošinājuma ņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ ir 

pārkāpts un kurš no Uzņēmuma līguma/Iepirkumu 

dokumentu nosacījumiem nav izpildīts vai ir izpildīts 

neatbilstoši.  

14.3. Apdrošinātājam, kad tas ir izmaksājis Apdrošināšanas 

atlīdzību saskaņā ar pirmā pieprasījuma beznosacījumu 

Garantiju apdrošināšanas līgumu, ir tiesības rakstveidā 

pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka 

Apdrošinājuma ņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ 

līgumsaistības nav izpildītas vai ir izpildītas neatbilstoši. 

Noskaidrojot, ka pēc Apdrošinātā prasības tika nepamatoti 

izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība, Apdrošinātājam ir 

tiesības vērsties pie Apdrošinātā par veiktās izmaksas 

atmaksu vai vērsties tiesā normatīvajos aktos  noteiktajā 

kārtībā. 

14.4. Kad Apdrošinātājs ir atlīdzinājis Apdrošinātajam 

Apdrošinājuma ņēmēja nodarītos Zaudējumus saskaņā ar 

pirmā pieprasījuma beznosacījuma Garantiju apdrošināšanas 

līgumu, Apdrošinātajam ir pienākums, ja Apdrošinātājs to ir 

pieprasījis, sagatavot apstiprinājumu, ka Apdrošinātājs ir 

izpildījis visas saistības, subrogācijas tiesības iegūšanai pret 

Apdrošinājuma ņēmēju. Apdrošinātajam ir jānodod visus 

subrogācijas prasības pret Apdrošinājuma ņēmēju 

apstiprinošos dokumentus un citu informāciju, kā arī 

nepieciešamības gadījumā saprātīgi jāsniedz palīdzība 

subrogācijas prasības celšanas laikā.  

mailto:balta@balta.lv

		2022-10-23T16:05:05+0300
	IAIN KENNEDY




