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1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 

1.1 Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas polisē noteiktā 
naudas summa, par kādu ir apdrošināts apdrošināšanas objekts.  
Apdrošinājuma ņēmējs nosaka apdrošinājuma summu un 
uzņemas atbildību par apdrošinājuma summas atbilstību 
apdrošināšanas objekta tirgus vērtībai. 

1.2 Apdrošināšanas objekts vai apdrošinātais dzīvnieks – 
apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieks. 

1.3 Apdrošinātais – apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā vai 
juridiskā persona, kurai ir apdrošināmā interese un kuras labā ir 
noslēgts apdrošināšanas līgums. 

1.4 Tirgus vērtība – naudas summa par kādu iespējams iegādāties 
tādas pašas šķirnes dzīvnieku, ar līdzvērtīgiem ciltsrakstiem.  

1.5 Pašrisks – apdrošināšanas polisē norādītā, naudas izteiksmē 
vai procentos izteiktā zaudējumu daļa, ko atskaita no 
atlīdzināmiem zaudējumiem, aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību 
par katru apdrošināšanas gadījumu. 

1.6 Trešā persona - jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot 
apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto, apdrošinājuma ņēmēja vai 
apdrošinātā ģimenes locekļus vai darbiniekus. 

1.7 Piespiedu iemidzināšana - ārstējošā vai pieaicinātā 
veterinārā speciālista ieteikta vai uzdota apdrošinātā dzīvnieka 
iemidzināšana, ja apdrošinātajam dzīvniekam draud tūlītēja 
nenovēršama bojāeja. 

1.8 Veterinārmedicīniskās aprūpes izdevumi - izdevumi, kas 
nepieciešami apdrošinātā dzīvnieka ārstēšanai (veterinārārsta 
honorārs, izdevumi par medikamentiem, analīzēm, laboratorijas 
pakalpojumiem, ķirurģiskām operācijām, rentgenoloģisko u.tml. 
izmeklēšanu un uzturēšanos stacionārā). 

 
2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 

 
Apdrošinātā īpašumā esošs suns vai kaķis vecumā no 6 
mēnešiem līdz 10 gadiem. 
 

3. POLISES DARBĪBAS TERITORIJA 
 

3.1 Apdrošināšana ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā adresē 
vai uz apdrošinātajam piederošā, nomātā vai likumā noteiktajā 
kārtībā piešķirtā zemes gabala, vai ārstniecības iestādē, kā arī 
transportēšanas laikā, izstādēs, sacensībās, medībās, pildot 
sardzes vai dienesta pienākumus un citos gadījumos, ar 
nosacījumu, ka apdrošinātais dzīvnieks tiek kontrolēts (pavadā 
vai būrī). Apdrošināšana ir spēkā arī ārpus Latvijas Republikas 
teritorijas, atrodoties citā valstī saistībā ar ceļojumu vai 
piedalīšanos izstādē, bet tikai tad, ja atrašanās citā valstī nav 
ilgāka kā 30 dienas. 

3.2 Apdrošināšana ir spēkā arī gadījumos, ja apdrošinātais dzīvnieks 
izlaužas no īpašuma, pārvarot šķēršļus (izrokas zem žoga, 
pārrauj ķēdi), vai pārrauj, izrauj no rokām pavadu. 

 
4. APDROŠINĀTIE RISKI 

 
4.1 Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem apdrošinātājs 

apdrošina dzīvnieka bojāejas vai piespiedu iemidzināšanas 
gadījumus, ko izraisījis kāds no 4.2. – 4.6. punktā norādītajiem 
apdrošinātiem riskiem ar nosacījumu, ka šie riski ir norādīti 
apdrošināšanas polisē. 

4.2 Slimības risks. Dzīvniekiem, kas tiek apdrošināti pie 
apdrošinātāja pirmo reizi, slimības risks stājas spēkā pēc 
nogaidīšanas perioda, kas ir 20 dienas no šī apdrošināšanas 
līguma spēkā stāšanās brīža. 
Par slimības risku šī apdrošināšanas līguma izpratnē atzīstami: 
4.2.1 slimība - apdrošinātā dzīvnieka  organisma funkciju 

traucējumi, kuru novēršanai nepieciešama veterinārā 

speciālista aprūpe un kas saskaņā ar šiem apdrošināšanas 
noteikumiem netiek kvalificēta kā negadījums vai 
izņēmums, par ko netiek atlīdzināti zaudējumi; 

4.2.2 dzemdības -  dzemdību vai pēcdzemdību periodā 
apdrošinātajam dzīvniekam radušās komplikācijas. 

4.3 Negadījuma risks. Par negadījuma risku šī apdrošināšanas 
līguma izpratnē atzīstams apdrošinātā dzīvnieka ķermeņa audu 
un orgānu traumatisks bojājums tiešas, ārējas (mehāniskas, 
termiskas, ķīmiskas, elektriskas) iedarbības dēļ, kā arī nejauša 
akūta saindēšanās ar indīgiem augiem vai ķīmiskām vielām 
(rūpnieciskām vai sadzīves). 

4.4 Par negadījuma risku atzīstama arī medību un dienesta suņu 
pazušana medību laikā vai pildot dienesta pienākumus. Par 
pazudušu tiek uzskatīts tāds apdrošinātais dzīvnieks, kurš netiek 
atrasts 14 dienu laikā. 

4.5 Uguns risks. Par uguns risku šī apdrošināšanas līguma izpratnē 
atzīstami ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija. 

4.6 Dabas stihisko postu risks. Par dabas stihisko postu risku šī 
apdrošināšanas līguma izpratnē atzīstams vējš ar ātrumu virs 
17,2 m/s, plūdi, krusa, zemestrīce, gaisa temperatūra zem 300C. 

4.7 Trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks. Ar trešo personu 
ļaunprātīgas rīcības risku šī apdrošināšanas līguma izpratnē 
atzīstamas: 
4.7.1 zādzība ar ielaušanos – tīša, prettiesiska apdrošinātā 

dzīvnieka paņemšana, nelikumīgi iekļūstot nekustamajā 
īpašumā, kurā atrodas apdrošinātais dzīvnieks. Nelikumīga 
iekļūšana ir notikusi, ja persona izmantojusi pielāgotas 
atslēgas, mūķīzerus vai citas palīgierīces slēdzeņu vai 
norobežojumu likvidēšanai un nelikumīgi iekļuvusi 
noslēgtajā nekustamajā īpašumā – ēkā, telpās vai 
teritorijā, – caur logiem, durvīm, sienām, nožogojumu 
u.tml. Par zādzību netiek uzskatīta apdrošinātā dzīvnieka 
izkrāpšana, piesavināšanās, izspiešana, mistiska pazušana 
u.tml.; 

4.7.2 laupīšana – tīša, prettiesiska apdrošinātā dzīvnieka 
paņemšana, uzbrūkot apdrošinātajam, tā ģimenes 
locekļiem vai darbiniekiem, kuri veic apdrošinātā dzīvnieka 
uzraudzību, kas saistīta ar vardarbību vai ar vardarbības 
piedraudējumu un ir bīstams dzīvībai vai veselībai;  

4.7.3 ļaunprātīga rīcība – apdrošinātā dzīvnieka tīša 
ļaunprātīga nonāvēšana vai bojājumu nodarīšana 
(Krimināllikuma 185. panta izpratnē); 

4.7.4 sadursmes risks - jebkura veida sauszemes transporta 
līdzekļa tiešs trieciens apdrošinātajam dzīvniekam, ja to 
izraisījusi trešā persona. 

4.8 Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem apdrošinātājs 
atlīdzina Veterinārmedicīniskās aprūpes izdevumus, kuru 
nepieciešamību izraisījis kāds no 4.2. – 4.7. punktā norādītajiem 
apdrošinātajiem riskiem ar nosacījumu, ka šis apdrošināšanas 
segums ir norādīts apdrošināšanas polisē. Atrodoties citā valstī, 
veterinārmedicīniskās aprūpes izdevumi tiks segti atbilstoši 
Latvijā noteiktajiem veterināro klīniku pakalpojumu 
izcenojumiem. 
 

5. IZŅĒMUMI  

Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies: 

5.1 kodolsprādziena, radioaktīvās saindēšanās vai piesārņojuma, 
pasludināta kara stāvokļa, karadarbības, streika, masu nemieru, 
militāras vai uzurpētas varas, terorisma un jebkuras Latvijas 
Republikas valsts institūcijas veiktās apdrošināšanas objekta 
konfiskācijas dēļ; 

5.2 apdrošinātā dzīvnieka bojāejas no novājēšanas, nebarošanas, 
sliktas kopšanas vai vecuma rezultātā; 
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5.3 apdrošināšanas dzīvniekam nenodrošinot savlaicīgu 
veterinārmedicīnisko aprūpi un vakcinācijas; 

5.4 pirms apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās vai nogaidīšanas 
perioda laikā (4.2.punkts); 

5.5 tādu apdrošinātā dzīvnieka saslimšanu vai traumu rezultātā, par 
kurām apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais zināja, noslēdzot 
apdrošināšanas līgumu; 

5.6 hronisku saslimšanu vai iedzimtu defektu rezultātā (hroniska 
sirds mazspēja/aritmija, pagarinātas aukslējas un/vai šauras 
deguma ejas, kas apgrūtina elpošanu, gūžu displāzijas, u.c.); 

5.7 apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, viņu ģimenes locekļu vai 
darbinieku ļauna nolūka, rupjas neuzmanības vai noziedzīgas 
darbības vai bezdarbības rezultātā; 

5.8 apdrošinātajam dzīvniekam piedaloties suņu kaujās; 
5.9 saistībā ar izmeklēšanu, kas nepieciešama, lai apdrošināto 

dzīvnieku reģistrētu un izsniegtu apliecību, pasi; 
5.10 saistībā ar izmeklēšanu, kas nepieciešama, lai dotu slēdzienu 

par apdrošinātā dzīvnieka veselības stāvokli; 
5.11 saistībā ar apdrošinātā dzīvnieka obligāto vai fakultatīvo 

vakcinēšanu; 
5.12 saistībā ar alerģiju pret ieelpojamiem alergēniem (atopija) vai 

pārtiku; 
5.13 saistībā ar apdrošinātā dzīvnieka estētiska rakstura zobu 

kopšanu un ķirurģiskām operācijām; 
5.14 saistībā ar palīdzības sniegšanu dzemdībās, un apdrošinātā 

dzīvnieka kastrēšanu vai sterilizāciju; 
5.15 saistībā ar apdrošinātā dzīvnieka diētisku barošanu; 
5.16 saistībā ar pakalpojumu sniegšanu apdrošinātā dzīvnieka nāves 

gadījumā. 
 

6. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN APDROŠINĀTĀ 
PIENĀKUMI PĒC APDROŠINĀTĀ RISKA IESTĀŠANĀS 
 

6.1 Apdrošinājuma ņēmējam un apdrošinātajam ir pienākums pēc 
apdrošinātāja pieprasījuma pamatot apdrošinātā dzīvnieka tirgus 
vērtību. 

6.2 Apdrošinājuma ņēmējam un apdrošinātajam ir pienākums 2 
darba dienu laikā vai tiklīdz tas iespējams, elektroniski paziņot 
apdrošinātājam par apdrošināšanas gadījumu un pēc 
apdrošinātāja pieprasījuma, iesniegt apdrošinātājam visus tā 
pieprasītos, ar konkrēto apdrošināšanas gadījumu saistītos 
dokumentus. 

 
7. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS APRĒĶINĀŠANA 

 
7.1 Apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst būt lielāka par zaudējumiem, 

kurus cietis apdrošinātais. Kopējā izmaksātā apdrošināšanas 
atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas līgumā uzrādīto 
apdrošinātā dzīvnieka apdrošinājuma summu. 

7.2 Apdrošināšanas atlīdzības apmēru nosaka atbilstoši apdrošinātā 
dzīvnieka tirgus vērtībai, taču nepārsniedzot polisē norādīto 
apdrošinātā dzīvnieka apdrošinājuma summu un atskaitot 
pašrisku; 

7.3 No izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apdrošinātājs ir 
tiesīgs ieturēt nesamaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu par 
visu apdrošināšanas līguma darbības periodu. 

7.4 Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai 
atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pieņem 15 dienu 
laikā no visu nepieciešamo, tai skaitā apdrošinātāja pieprasīto, 
dokumentu saņemšanas dienas. 

7.5 Apdrošinātājam ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, 
ja apdrošinātais ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ ir 
maldinājis apdrošinātāju par apdrošināšanas gadījuma 
apstākļiem vai zaudējumu apmēru. 
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