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I SAISTĪBA AR ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANU 
 
1.Apdrošināšanas līguma noslēgšana. 
Uzņēmējdarbības pārtraukšanas (turpmāk tekstā "UDP") 
apdrošināšanas līgumu uzņēmums var noslēgt, un tas ir 
spēkā tikai tad, ja ar to vienlaicīgi ir spēkā ar 
apdrošinātāju noslēgtais līgums (līgumi) par 
uzņēmējdarbībā izmantotā īpašuma apdrošināšanu. 
 
2.Apdrošināšanas gadījums UDP apdrošināšanā. 
2.1. Apdrošināšanas gadījums UDP apdrošināšanā var 
iestāties, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums 
īpašuma apdrošināšanā t.i.: 
2.1.1. īpašuma apdrošināšanas līguma apdrošinātā riska 
iestāšanās rezultātā apdrošinātā uzņēmējdarbībā 
izmantotais īpašums ir bojāts vai noticis tā zudums; 
2.1.2. par īpašuma bojājumu vai zudumu apdrošinātajam 
pienākas apdrošināšanas atlīdzība pēc īpašuma 
apdrošināšanas līguma. 
2.2. Apdrošināšanas līgumā var noteikt, kādi īpašuma 
apdrošināšanas riski un īpašuma objekti netiek uzskatīti 
par UDP izraisītājiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 
 
II NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 
 
3. Noteikumos lietotie termini. 
3.1. Apdrošinātājs - apdrošināšanas akciju sabiedrība 
"BALTA". 
3.2. Apdrošinātais - juridiska persona, kas reģistrēta LR 
tiesību aktos paredzētajā kārtībā un kuras labā ir 
noslēgts UDP apdrošināšanas līgums. 
3.3. Apdrošināšanas objekts – apdrošinātā prognozētā 
bruto peļņa apdrošinātāja atbildības periodā. 
3.4. Apgrozījums - naudas līdzekļi, kas saņemti vai 
jāsaņem par pārdotajām vai piegādātajām precēm vai 
sniegtajiem pakalpojumiem. 
3.5. Bruto peļņa - apdrošinātāja noteiktas formas anketā 
paredzētajā kārtībā aprēķinātā bruto peļņa. Bruto peļņa 
sastāv no sekojošiem uzņēmuma pamatrādītājiem: 
3.5.1. neto peļņas; 
3.5.2. pastāvīgām izmaksām (t.sk. darbinieku algas). 
3.6. Neto peļņa - apdrošinātā neto peļņa no uzņēmuma 
pamatdarbības. 
3.7. Pastāvīgās izmaksas – uzņēmuma izmaksas, kuras 
nav atkarīgas no produkcijas ražošanas apjoma - 
nemainīgas attiecīgajā līmenī. 
3.8. Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas līgumā 
noteikta maksimālā naudas summa, par kuru UDP 
apdrošināšanā pret zaudējumiem ir apdrošināta 
apdrošinātā bruto peļņa. 
3.9. Apdrošinātais risks – uzņēmējdarbības 
pārtraukšana, ko izraisījis apdrošinātā īpašuma, kuru 
apdrošinātais izmanto uzņēmējdarbības veikšanai, 
bojājums vai zudums apdrošināšanas perioda laikā 
īpašuma apdrošināšanas polisē paredzētā riska 
iestāšanās rezultātā. 

3.10. Uzņēmējdarbības pārtraukšana (UDP) - 
uzņēmuma apgrozījuma līmeņa krišanās, izraisot bruto 
peļņas samazināšanos. 
3.11. Apdrošināšanas prēmija – apdrošināšanas 
polisē noteiktais maksājums par apdrošināšanu. 
3.12. Apdrošināšanas atlīdzība – par apdrošināšanas 
gadījumu izmaksājamā naudas summa vai pakalpojumi 
atbilstoši apdrošināšanas līgumam. 
3.13. Apdrošināšanas līgums - līgums, kas šo 
noteikumu izpratnē sastāv no apdrošināšanas polises, 
noteikumiem, pieteikuma un anketas, kā arī visiem 
līguma grozījumiem un papildinājumiem, par kuriem 
apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies. 
3.14. Apdrošināšanas gadījums - ar apdrošināto 
risku cēloņsakarīgi saistīts apdrošinātā plānotās bruto 
peļņas zaudējums, kuram iestājoties, paredzēta 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši 
apdrošināšanas līguma noteikumiem. 
3.15. Īpašums - apdrošinātais īpašums, ko 
apdrošinātais izmanto uzņēmējdarbības veikšanai. 
3.16. UDP periods - laika periods no apdrošinātā riska 
iestāšanās, līdz brīdim, kad uzņēmums ir spējīgs 
nodrošināt ražošanu un pakalpojumu sniegšanu tādā 
apmērā, kāds tam bija pirms apdrošinātā riska 
iestāšanās. 
3.17. Apdrošinātāja atbildības periods – polisē 
noteikts maksimālais laika posms, par kuru, sākot no 
apdrošinātā riska iestāšanās, apdrošinātājs nes 
atbildību. Apdrošinātāja atbildības periods nav atkarīgs 
no apdrošināšanas līguma darbības perioda. 
 
III APDROŠINĀTĀJA ATBILDĪBA 
 
4.Atlīdzināmie zaudējumi. 
4.1. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma 
noteikumiem apdrošinātājs apņemas atlīdzināt 
apdrošinātajam: 
4.1.1. Starpību starp bruto peļņu, kas būtu bijusi, ja 
apdrošināšanas gadījums nebūtu iestājies, un faktisko 
UDP perioda bruto peļņu; 
4.1.2. Izdevumus uzņēmējdarbības atjaunošanai, kas 
samazina bruto peļņas zaudējumus uzņēmējdarbības 
pārtraukšanas rezultātā, atbilstoši apdrošinātā un 
apdrošinātāja saskaņotajam uzņēmējdarbības 
atjaunošanas pasākumu plānam. 
 
5.Apdrošinājuma summa. 
5.1. Apdrošinājuma summa tiek noteikta, vadoties no 
uzņēmuma prognozētās bruto peļņas par apdrošinātāja 
atbildības periodu, apdrošinājuma ņēmējam un 
apdrošinātājam savstarpēji vienojoties. 
5.2. Ja apdrošinājuma ņēmējs vēlas darbinieku algām 
noteikt mazāku atbildības periodu nekā kopējais 
atbildības periods, tad darbinieku algas 
apdrošināšanas līgumā var tikt izdalītas atsevišķi, un 
tām noteikta atsevišķa apdrošinājuma summa. 
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6. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs. 
Apdrošināšanas atlīdzības apmēru nosaka apdrošinātājs 
par UDP periodu, nepārsniedzot apdrošinātāja atbildības 
periodu. 
 
7. Apdrošinātā paša risks. 
7.1. Apdrošinātā paša risks ir naudas, laika vai 
procentuālā izteiksmē izteikta daļa no zaudējuma, par ko, 
iestājoties apdrošināšanas gadījumam, atbildību 
uzņemas apdrošinātais. 
7.2. Apdrošinātā paša risks tiek noteikts, apdrošinātājam 
vienojoties ar apdrošinājuma ņēmēju, un tas tiek norādīts 
apdrošināšanas polisē. 
 
8. Kādus zaudējumus apdrošināšana neatlīdzina. 
Apdrošinātājs neatlīdzina tos zaudējumus, kas UDP 
perioda laikā ir izraisīti: 
8.1.1. ārkārtēju apstākļu dēļ - ārēju, no īpašuma 
bojājuma neatkarīgu apstākļu dēļ;  
8.1.2. valsts vai pašvaldību iestāžu pieņemto uzņēmuma 
remonta vai ekspluatācijas ierobežojumu dēļ; 
8.1.3. apdrošinātajam nepieciešamo līdzekļu trūkuma 
dēļ, lai salabotu vai iegādātos jaunu īpašumu bojātā 
vietā, kā rezultātā tiek kavēta uzņēmējdarbības 
atjaunošana. 
 
IV APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA PIENĀKUMI 
 
9. Apdrošinājuma ņēmēja sniegtā informācija. 
9.1. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinātajam ir 
pienākums paziņot jebkuru apdrošinātāja pieprasīto 
informāciju, kura ir vajadzīga apdrošinātājam apdrošinātā 
riska iestāšanās iespējamības novērtēšanai un ir svarīga, 
slēdzot līgumu. 
9.2. Apdrošinātajam jāpaziņo apdrošinātājam par citiem 
spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas attiecas 
uz to pašu apdrošināšanas objektu. 
9.3. Apdrošinātajam jānodrošina iespēja iekļūt 
uzņēmumā apdrošināmā riska izvērtēšanai un pārbaudei 
apdrošināšanas līguma darbības laikā un pirms tā. 
9.4. Ja ir radušies apstākļi, kuri var palielināt apdrošinātā 
riska iestāšanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu 
apjomu, tad apdrošinātajam par to nekavējoties jāziņo 
apdrošinātājam. 
 
10.Apdrošinātā pienākumu nepildīšanas sekas: 
10.1. Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt 
apdrošināšanas atlīdzību, ja apdrošinātais ar ļaunu 
nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no 
šajos noteikumos noteiktajiem pienākumiem; 
10.2. Apdrošinātājs var samazināt apdrošināšanas 
atlīdzību līdz 50%, ja apdrošinātais vieglas neuzmanības 
dēļ nav izpildījis kādu no šajos noteikumos noteiktajiem 
pienākumiem; 

10.3. Ja, slēdzot apdrošināšanas līgumu, tā darbības 
laikā vai pēc zaudējuma iestāšanās apdrošinājuma 
ņēmējs, apdrošinātais, apdrošināšanas objekta 
īpašnieks vai lietotājs sniedz nepatiesu informāciju vai 
atsakās iesniegt apdrošinātāja pieprasīto informāciju, 
apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt 
apdrošināšanas atlīdzību un izbeigt apdrošināšanas 
līgumu. 
 
11. Apdrošinātā riska iestāšanās iespējamības 
palielināšanās. 
Ja līguma darbības laikā ir izmainījies apdrošinātais 
risks, apdrošinātājs ir tiesīgs izmainīt (samazināt vai 
palielināt) prēmiju likmes no jebkura nākošā polisē 
norādītā prēmijas samaksas datuma, rakstiski paziņojot 
par to 15 dienu laikā apdrošinājuma ņēmējam. Ja 
apdrošinājuma ņēmējs neakceptē piedāvātās izmaiņas, 
apdrošinātājs ir tiesīgs izbeigt līgumu 15 dienu laikā no 
noraidījuma saņemšanas vai piedāvājuma termiņa 
izbeigšanās dienas. 
 
12. Informācijas uzglabāšana. 
12.1. Apdrošinātā pienākums ir saglabāt precīzas 
atskaites par veikto uzņēmējdarbību, ievērojot LR 
tiesību aktos paredzēto grāmatvedības un citu 
dokumentu uzkrāšanas, uzskaites un saglabāšanas 
kārtību. 
12.2. Pretenzijas gadījumā apdrošinātā pienākums ir 
sniegt apdrošinātājam nepieciešamo informāciju un 
apdrošinātājs ir tiesīgs iepazīties ar grāmatvedības un 
citiem dokumentiem attiecībā uz gadījumu, kas ir 
cēlonis pieteikumam. Ja apdrošinātais nepilda iepriekš 
minētās prasības, kā rezultātā apdrošinātājs nevar 
noteikt zaudējumu faktu vai apmēru, apdrošinātājs ir 
tiesīgs noraidīt atlīdzības pieteikumu vai izmaksāt 
atlīdzību tādā apmērā, kādu var pierādīt bez iepriekš 
minētās informācijas iegūšanas. 
 
13. Krāpniecība. 
Ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais, slēdzot 
apdrošināšanas līgumu vai pēc līguma noslēgšanas, 
sniedz apdrošinātājam nepatiesu vai noklusē būtisku 
informāciju, apdrošinātājs ir tiesīgs atzīt 
apdrošināšanas līgumu par spēkā neesošu no tā 
noslēgšanas brīža vai apturēt apdrošināšanas līguma 
darbību jebkurā brīdī, kad šis fakts kļūst zināms un 
pieprasīt izmaiņas apdrošināšanas prēmijā un līguma 
nosacījumos. 
 
V VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 
14. Apdrošināšanas līguma noslēgšana un spēkā 
esamība 
14.1. Apdrošināšanas līgums ir spēkā 
apdrošināšanas polisē norādītajā apdrošināšanas 
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līguma darbības periodā un ir noslēgts, pamatojoties uz 
apdrošinājuma ņēmēja sniegto informāciju. 
14.2. Apdrošināšanas līgums stājās spēkā 
apdrošināšanas prēmijas vai apdrošināšanas prēmijas 
pirmās daļas samaksas dienā, ja apdrošināšanas polisē 
nav noteikts citādi. 
14.3. Ja apdrošināšanas polisē ir noteikts, ka 
apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa tiek 
samaksāta pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās, 
tad pēc apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas 
samaksas apdrošināšanas polisē  noteiktajā termiņā 
apdrošināšanas līgums ir spēkā ar tajā norādīto spēkā 
stāšanās dienu. 
14.4. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums samaksāt 
apdrošināšanas prēmiju vai tās pirmo daļu 
apdrošinātājam apdrošināšanas polisē noteiktajos 
termiņos. 
14.5. Ja apdrošinātājs nav saņēmis apdrošināšanas 
prēmijas pirmo maksājumu apdrošināšanas polisē 
norādītajā termiņā, apdrošināšanas līgums nestājas 
spēkā.  
14.6. Ja apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir 
samaksāta pēc apdrošināšanas polisē noteiktā termiņa 
apdrošinātājam ir tiesības atmaksāt iemaksāto 
apdrošināšanas prēmiju vai tās pirmo daļu. Šajā 
gadījumā apdrošinātājam 10 darbadienu laikā no 
apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksas 
dienas ir jāatmaksā iemaksātā apdrošināšanas prēmija 
vai tās pirmā daļa, vai jānosūta apdrošinājuma ņēmējam 
lūgumu paziņot apdrošinātājam apdrošināšanas prēmijas 
vai tās pirmās daļas atmaksas veidu. 
14.7. Ja apdrošinātājs 14.6. punktā noteiktajā termiņā 
neveic apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas 
atmaksu, vai nenosūta apdrošinājuma ņēmējam 14.6 
punktā minēto lūgumu, apdrošināšanas līgums ir spēkā 
ar apdrošināšanas polisē norādīto spēkā stāšanās dienu. 
14.8. Ja apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir 
samaksāta pēc apdrošināšanas polisē noteiktā prēmijas 
vai tās pirmās daļas samaksas termiņa un līdz šai dienai 
ir iestājies apdrošinātais risks, uzskatāms, ka 
apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā un 
apdrošinātājam ir pienākums paziņot apdrošinājuma 
ņēmējam par šā līguma spēkā neesību un atmaksāt 
samaksāto apdrošināšanas prēmiju vai tās pirmo daļu 10 
darba dienu laikā, vai nosūtīt lūgumu paziņot 
apdrošinātājam apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās 
daļas atmaksas veidu. 
14.9. Ja apdrošināšanas polisē noteiktā 
apdrošināšanas prēmija nav samaksāta pilnībā, 
apdrošinātājam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu 
ievērojot šo noteikumu 
14.10 – 14.12 punktu noteikumus. 
14.10. Pirms apdrošināšanas līguma izbeigšanas 
apdrošinātājs nosūta apdrošinājuma ņēmējam rakstveida 
brīdinājumu par nepilnīgu apdrošināšanas prēmijas 
samaksu, uzaicinot samaksāt apdrošināšanas prēmiju 

atbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem un 
norādot apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņu un 
termiņa neievērošanas iespējamās sekas. 
14.11. Ja brīdinājumā noteiktajā apdrošināšanas 
prēmijas samaksas termiņā iestājas apdrošināšanas 
gadījums, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas 
atlīdzību, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta 
brīdinājumā noteiktajā apdrošināšanas prēmijas 
samaksas termiņā un apmērā. 
14.12.  Ja apdrošinājuma ņēmējs nesamaksā 
apdrošināšanas prēmiju brīdinājumā noteiktajā 
apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņā un 
apmērā, apdrošināšanas līgums uzskatāms par 
izbeigtu, ja vien apdrošinātājs brīdinājumā nav noteicis 
citādi.  
14.13. Apdrošinātājam ir tiesības piedāvāt 
apdrošinājuma ņēmējam noslēgt jaunu apdrošināšanas 
līgumu par apdrošināšanas objekta apdrošināšanu, 
nosūtot apdrošinājuma ņēmējam rakstveida 
apdrošināšanas piedāvājumu kopā ar rēķinu par 
apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas samaksu un, ja 
apdrošinātājs piedāvā noslēgt jauno apdrošināšanas 
līgumu uz noteikumiem, kas atšķiras no attiecīgā 
apdrošināšanas objekta spēkā esošā apdrošināšanas 
līguma noteikumiem, pievienojot arī apdrošināšanas 
līguma noteikumus. 
14.14.  Gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs apmaksā 
šī apdrošināšanas līguma 14.13. punktā norādīto 
rēķinu tajā noteiktajā termiņā, tad: 
14.14.1. apmaksājot Apdrošinātāja rēķinu 
Apdrošinājuma ņēmējs apliecina savu piekrišanu bez 
jebkādiem nosacījumiem jaunā apdrošināšanas līguma 
noslēgšanai saskaņā ar apdrošināšanas piedāvājumu; 
14.14.2. apdrošinātāja apdrošinājuma ņēmējam 
iesniegtais rakstveida apdrošināšanas piedāvājums 
atzīstams par apdrošināšanas polisi un 
apdrošināšanas objekta polisi/-ēm, kas ir jaunā 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas apliecinājums; 
14.14.3. apmaksājot Apdrošinātāja rēķinu 
Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka visa 
Apdrošināšanas pieteikumā un jaunajā apdrošināšanas 
polisē norādītā informācija ir patiesa; 
14.14.4. jaunais apdrošināšanas līgums stājas spēkā 
dienā, kas noteikta rakstveida apdrošināšanas 
piedāvājumā; 
14.14.5. papildus jaunajā apdrošināšanas polisē 
noteiktajām neatņemamajām sastāvdaļām, par jaunā 
apdrošināšanas līguma neatņemamo sastāvdaļu kļūst 
arī apdrošinājuma ņēmēja rakstveida apdrošināšanas 
pieteikums iepriekšējam rakstveida apdrošināšanas 
līgumam. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums 
rakstveidā ziņot apdrošinātājam par jebkurām 
izmaiņām apdrošināšanas pieteikumā, kas ir 
apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa, 
sniegtajā informācijā. 
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14.15. Šī apdrošināšanas līguma 14.13. punktā 
noteiktais rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu dienā, kad 
apdrošinātājs ir saņēmis rēķinā norādīto summu rēķinā 
norādītajā kontā vai skaidrā naudā. 
14.16. Ja apdrošinājuma ņēmējs nav apmaksājis šī 
apdrošināšanas līguma 14.13. punktā norādīto rēķinu 
līdz tajā noteiktajam datumam, tad apdrošinātāja 
izteiktais piedāvājums zaudē spēku dienā, kas seko 
dienai, kad iestājas šī apdrošināšanas līguma 14.13. 
punktā noteiktā rēķina apmaksas termiņš. 
 
VI APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMI 
 
16. Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās 
nepieciešamie nosacījumi. 
Apdrošināšanas gadījums UDP apdrošināšanā var 
iestāties, ja ir izpildījušies sekojoši nosacījumi: 
16.1. ir iestājies apdrošināšanas gadījums īpašuma 
apdrošināšanā īpašumam, ko apdrošinātais izmanto 
savā uzņēmējdarbībā; 
16.2. apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī ir spēkā 
UDP apdrošināšanas līgums; 
16.3. apdrošināšanas gadījumu nav izraisījis risks, kas 
saskaņā ar UDP apdrošināšanas līgumu netiek uzskatīts 
par UDP izraisītāju; 
16.4. apdrošinātais ir izpildījis savus pienākumus 
saskaņā ar īpašuma un UDP apdrošināšanas līgumu 
nosacījumiem; 
16.5. saskaņā ar īpašuma apdrošināšanas noteikumiem 
apdrošinātajam pienākas apdrošināšanas atlīdzība; 
16.6. UDP ir tiešas un nenovēršamas īpašuma bojājuma 
sekas. 
 
17. Zaudējumu pieteikums 
17.1. Par īpašuma bojājumu, kura rezultātā var notikt 
apdrošinātā riska iestāšanās, apdrošinātajam ir jāziņo 
apdrošinātājam nekavējoties, tiklīdz tas iespējams. 
17.2. Apdrošinātā pienākumi, iestājoties apdrošināšanas 
gadījumam: 
17.2.1. jāveic visi iespējamie pasākumi zaudējumu 
novēršanai un samazināšanai; 
17.2.2. jāsaskaņo ar apdrošinātāju un turpmāk jāpilda 
veicamo pasākumu plāns uzņēmējdarbības 
atjaunošanai; 
17.2.3. jāiesniedz apdrošinātājam UDP zaudējumu 
aprēķins un pamatojošie dokumenti 2 nedēļu laikā pēc 
UDP perioda vai apdrošinātāja atbildības perioda beigām 
(kurš iestājas vispirms), ja vien apdrošinātājs nav 
rakstiski apstiprinājis šī perioda pagarinājumu. 
17.2.4. jādod iespēja apdrošinātājam, viņa pārstāvim vai 
pieaicinātiem ekspertiem veikt uzņēmuma un tā īpašuma 
apsekošanu zaudējumu iemeslu un apmēru noteikšanai. 
17.2.5. pēc pieprasījuma apdrošinātājs jānodrošina ar 
jebkuriem tā pieprasītiem uzņēmuma grāmatvedības 
dokumentiem par tekošā un trīs iepriekšējo gadu 

uzņēmuma darbību un nepieciešamo dienesta 
informāciju. 
17.3. Ja augstāk minētie pienākumi netiek pildīti, 
apdrošinātājs ir tiesīgs apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksu atteikt vai samazināt. 
 
18. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa. 
18.1. Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt 
apdrošināšanas atlīdzību pieņem viena mēneša laikā 
no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. 
18.2. Apdrošinātājs var izmaksāt daļu apdrošināšanas 
atlīdzības arī pirms galīgo aprēķinu izdarīšanas, ja 
apdrošinātā zaudējumu apmērus var noteikt jau UDP 
perioda laikā. 
18.3. Apdrošinātājam ir tiesības atlikt apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksu uz vēlāku laiku, ja sakarā ar 
īpašuma bojājumu, vai zaudējumiem UDP rezultātā tiek 
ierosināta krimināllieta, līdz izmeklēšanas pabeigšanai. 
18.4. Apdrošināšanas atlīdzība par vienu vai vairākiem 
apdrošināšanas gadījumiem kopā nevar pārsniegt 
polisē norādīto apdrošinājuma summu. 
 
19. Zemapdrošināšana. 
Ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai 
vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu 
un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā 
objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājam 
jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība tādā attiecībā, 
kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību. 
 
20. Citi apdrošināšanas līgumi. 
Ja UDP ir bijusi apdrošināta arī kādā citā sabiedrībā, 
tad apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 
proporcionāli apdrošinājuma summām, lai kopējā 
apdrošināšanas atlīdzība nepārsniegtu apdrošinātajam 
faktiski nodarītos zaudējumus. 
 
21. Apdrošinātā ļauns nolūks. 
Ja apdrošinātais risks iestājas apdrošinātā ļauna 
nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ, tad apdrošinātājam 
ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību un 
paturēt saņemto apdrošināšanas prēmiju. 
 
22. Pēc apdrošināšanas gadījuma izraisīto 
zaudējumu noteikšanas vai apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksas, jebkura no līgumslēdzēju pusēm 
var izbeigt līgumu. Līgums ir izbeigts pēc 15 dienām no 
dienas, kad attiecīgā līgumslēdzēj puse ir nosūtījusi 
paziņojumu par līguma izbeigšanu. 
 
VII NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 
23. Apdrošinājuma summa pēc atlīdzības izmaksas. 
23.1. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība 
nepārsniedz 10% no apdrošinājuma summas, 
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sākotnējās apdrošinājuma summas apmērs 
nesamazinās. 
23.2. Gadījumā, ja pēc polises izmaksātā 
apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz 10% no tajā 
norādītās apdrošinājuma summas, apdrošinājuma 
ņēmējam jāsamaksā papildus prēmija. Prēmijas 
nesamaksāšanas gadījumā līgums paliek spēkā līdz 
polisē norādītā perioda beigām starpības apmērā starp 
līgumā norādīto apdrošinājuma summu un izmaksāto 
apdrošināšanas atlīdzību. 
 
24. Informācija. 
24.1. Apdrošinātājs garantē apdrošinājuma ņēmēja un 
apdrošinātā informācijas konfidencialitāti. 
24.2. Apdrošināšanas pieteikumam, anketai un citiem 
apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā iesniegumiem, 
paziņojumiem, apstiprinājumiem u.t.t. jābūt noformētiem 
rakstiski. 
 
25. Tiesību pārņemšana. 
Apdrošinātājs, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību, 
izmaksātās summas apmērā pārņem apdrošinātā 
prasības tiesības pret personu, kura ir atbildīga par 
zaudējumiem. 
 
26. Prasību noilguma termiņš. 
Apdrošinātājs apdrošinātā celtās prasības attiecībā uz šo 
apdrošināšanas līgumu izskata, ja tās ir iesniegtas 1 
gada laikā, sākot no dienas, kad apdrošinātājs ir 
pieņēmis lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu 
vai atteikumu izmaksāt to. 
 
27. Likumi saskaņā ar kuriem tiek regulētas 
līgumiskās attiecības. 
No apdrošināšanas līguma izrietošo līgumisko attiecību 
regulēšanai tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie 
akti - likums “Par apdrošināšanas līgumu”, Latvijas 
Republikas Civillikums un citi Latvijas Republikas 
normatīvie akti. 
 
28. Strīdu izskatīšanas kārtība. 
Visi strīdi apdrošināšanas līguma sakarā tiek risināti 
sarunu ceļā. Ja vienošanas netiek panākta, strīdus 
izskata Latvijas Republikas tiesa LR normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā. 
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