
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība: Produkts: 
apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija 

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija ir sniegta apdrošināšanas 
piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā, Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas paplašinātajos 
noteikumos Nr. 52.04 un Klauzulās, kas ir apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus, kas ir nodarīti trešajām personām, apdrošinātajam veicot apdrošināto 
komercdarbību.  

Kas tiek apdrošināts?  

 Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai 
nodarīto kaitējumu un izrietošie finansiālie zaudējumi 

 Morālais kaitējums (kompensācija par fiziskām vai 
garīgām ciešanām) 

 Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu 
un izrietošie finansiālie zaudējumi, ieskaitot atrauto peļņu 

 Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām 
 Atbildība par nomāto nekustamo īpašumu 
 Nekustamā īpašuma nomnieka/īpašnieka atbildība 
 Atbildība par būvmontāžas darbiem, kurus drīkst veikt bez 

būvatļaujas 
Atbildība, veicot iekraušanas/izkraušanas darbus 

 Atbildība, izmantojot sauszemes transportu, kas nav 
pakļauts OCTA 

 Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu 
 Tiesāšanās izdevumi (tiesas piespriestie cietušās trešās 

personas tiesāšanās izdevumi) 
 Juridisko pakalpojumu izdevumi (apdrošinātā izdevumi 

saistībā ar prasības izskatīšanu, prasības noregulēšanu, 
advokātu un juristu pakalpojumi) 

 Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu civilprocesā 
 Glābšanas izdevumi (zaudējumu novēršanas un 

samazināšanas pasākumiem) 
 Ekspertīzes izdevumi (par ekspertu pakalpojumiem, 

konsultācijām, par ekspertīzes veikšanu) 
 

Papildu riski (ja norādīts piedāvājumā)  
 Apdrošinātā un papildu apdrošināto savstarpējā atbildība 
 Apakšuzņēmēju atbildība bez regresa tiesībām 
 Atbildība par uzticēto/nomāto kustamo īpašumu 
 Darba devēja atbildība 
 Atbildība par produkciju 
 Produkcijas atsaukšana 
 Atbildība pēc darbu pabeigšanas 

 
Atkarībā no apdrošinātās komercdarbības pastāv iespēja 
izvēlēties papildu seguma paplašinājumu. Informācija par 
papildu seguma iespējām ir ietverta apdrošināšanas līgumā.  

 Kas netiek apdrošināts? 

 Jebkādi sodi, līgumsodi vai procenti 
 Atbildība, ko sedz profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana 
 Zaudējumi, par kuriem apdrošinātajam vai 

apdrošinājuma ņēmējam bija zināms vai tam 
vajadzēja zināt, vai tie bija skaidri paredzami 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas laikā 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  

 Pretenziju vai prasību izskatīšanai tiek piemēroti 
Latvijas Republikas normatīvie akti (ja 
apdrošināšanas līgumā nav norādīts citādi). 

 Maksimālā izmaksājamā visu apdrošināšanas 
atlīdzību kopsumma nevar pārsniegt apdrošināšanas 
līgumā norādīto kopējo atbildības limitu. 

 Atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem var būt noteikti 
apakšlimiti. 

 Atlīdzības pieteikums ir jāiesniedz apdrošinātājam 
apdrošināšanas perioda vai pagarinātā zaudējumu 
pieteikšanas perioda laikā, kas ir 36 mēneši pēc 
apdrošināšanas perioda beigām (ja apdrošināšanas 
līgumā nav norādīts citādi). 

 Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas ir radušies:  
• pašam apdrošinātajam; 
• ļauna nolūka vai seku ziņā pielīdzināmas 

darbības dēļ;  
• nolietošanās, korozijas, nodiluma, mitruma, 

kondensāta uzkrāšanās, trūdēšanas vai 
tamlīdzīgu procesu dēļ; 

• no līgumisko attiecību pārkāpuma; 
• alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu 

toksisku/psihotropo vielu iedarbībā. 
 
Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem ir 
ietverta apdrošināšanas līgumā. 

Kur es esmu apdrošināts? 

Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā teritorijā. 

Kādas ir manas saistības? 

• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai. 
• Ja jūs esat apdrošinājuma ņēmējs, jums ir pienākums informēt apdrošināto par to, ka viņš tiek apdrošināts, un informēt viņu par 

apdrošināšanas līguma noteikumiem. 
• Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tostarp pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un pienākumus 

pēc apdrošinātā riska iestāšanās. 
• Nekavējoties, tiklīdz tas ir kļuvis iespējams, paziņot AAS „BALTA” par apdrošinātā riska iestāšanos vai par jebkuru notikumu, kas 

nākotnē varētu būt potenciāls cēlonis vai pamats pretenzijas vai prasības izvirzīšanai pret jums. 



• Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, veikt visus iespējamos saprātīgos pasākumus, lai iespēju robežās novērstu vai samazinātu 
zaudējumu apjomu. 

• Paziņot AAS „BALTA” arī par tādiem gadījumiem, kad jūs neuzskatāt sevi par vainīgu zaudējumu nodarīšanā vai pretenzija vēl nav 
pieteikta, vai vēl nav ziņu par konkrētajiem zaudējumiem.  

• Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, rīkoties saskaņā ar AAS „BALTA” norādījumiem. 
• Pēc negadījuma iesniegt AAS „BALTA” atlīdzības pieteikumu un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus 

un zaudējumu apjomu. 

Kad un kā man jāveic samaksa? 

Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā. 

Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā pēc Latvijas laika, ja apdrošināšanas prēmija ir 
samaksāta līdz apdrošināšanas polisē norādītajam datumam. 
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā. 

Kā es varu atcelt līgumu? 

• Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u. c.) palīdzību, jūs varat 14 dienu laikā no līguma 
noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu AAS „BALTA” vai nosūtot to uz 
e-pasta adresi polise@balta.lv. 

• Citos gadījumos apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar AAS „BALTA” un iesniedzot attiecīgu iesniegumu. 

 

mailto:polise@balta.lv

		2022-10-23T16:33:52+0300
	IAIN KENNEDY




