
 
 
 
 
 

KLAUZULA NR. AK1. 

APSARDZES KOMERSANTU VISPĀRĒJĀ CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA 

 

Šī klauzula ir AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu neatņemama  
sastāvdaļa un ir spēkā, ja par to ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja starp šo klauzulu un  
AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumiem ir pretrunas, tad prioritāte  
ir šīs klauzulas normām. 
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1. Apsargājamais objekts – objekts vai teritorija, par kuru 
apdrošinātajam ar klientu ir noslēgts līgums. 

2. Klients – persona, ar kuru apdrošinātajam ir noslēgts līgums. 
3. Līgums – apdrošināšanas periodā spēkā esošā rakstveida 

vienošanās starp apdrošināto un klientu, saskaņā ar kuru 
apdrošinātais apņemas apsargāt īpašumu, kurš pieder klientam 
vai ir klienta valdījumā. 

4. Zudums – klienta īpašuma zudums zādzības vai laupīšanas 
rezultātā. 

5. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem tiek 
atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies īpašuma zuduma 
rezultātā, ja apdrošināšanas līgumā ir norādīts apakšlimits šiem 
zaudējumiem. 

6. Apdrošināšanas līgums ir spēkā tikai attiecībā uz tādu 
apdrošinātā apsargājamo objektu un tajā esošo īpašumu 
bojājumu, bojāeju vai zudumu, par kuru apsardzi starp 
apdrošināto un klientu ir noslēgts līgums. 

7. Zaudējumi, kas radušies veicot montāžas vai demontāžas 
darbus, tiek atlīdzināti pie nosacījuma, ka to veikšanai nav 
nepieciešamas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās 
atļaujas un saskaņojumi. 

8. Papildus AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas noteikumos noteiktajiem 
izņēmumiem, saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu, 
apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus: 

8.1. sakarā ar klientu darbinieku īpašumā, valdījumā, lietojumā vai 
turējumā esošā īpašuma bojājumu, bojāeju vai zudumu; 

8.2. kas radušies preču zuduma rezultātā  no tirdzniecības vietu 
vitrīnām vai skatlogiem, kā arī preču zuduma rezultātā no 
tirdzniecības vietām to darba laikā; 

8.3. kas radušies sakarā ar apsardzes tehnisko sistēmu nepareizu 
izvietošanu apsargājamā objektā, kā ar, kas radušies dēļ kļūdām 
apsardzes tehnisko sistēmu projektā; 

8.4. ja tie radušies sakarā ar to, ka apdrošinātais nav ieradies 
apsargājamajā objektā, atstāja bez uzraudzības apsargājamo 
objektu, vai, ja apdrošinātais nav ieradies apsargājamajā 
objektā līgumā ar klientu noteiktā laikā, izņemot sekojošus 
gadījumus: ceļu satiksmes negadījums, demonstrācijas, masu 
gājieni, mītiņi, ceļu bloķēšanas gadījumi, kad to veic policija, 
zemessardze vai ugunsdzēsēji; 

8.5. ja tie radušies sakarā ar to, ka apdrošinātais nav saņēmis 
trauksmes signālu, vai pēc trauksmes signāla saņemšanas 
centrālajā apsardzes pultī nav izbraucis uz apsargājamo objektu, 
vai nenoskaidroja trauksmes cēloni, vai, ja pēc trauksmes 
signāla tehniskā sistēma nav atjaunojusi savu darbību un 
apdrošinātais nenodrošināja fizisko apsardzi; 

8.6. ja tie radušies sakarā ar to, ka apdrošinātais pēc trauksmes 
signāla saņemšanas centrālajā apsardzes pultī nav veicis 
apsargājamā objekta perimetra apgaitu un teritorijas vizuālo 
apsekošanu un nav pārliecinājies par to, ka apsargājamā 
objektā nav nepiederošu personu vai apsargājamam objektam 
nav zādzības vai laupīšanas pazīmes; 

8.7. ja par apgaitas veikšanu, tās rezultātiem, kā arī tās gaitā 
konstatētiem pārkāpumiem apdrošinātais neizdara ierakstu 
objekta apsardzes žurnālā vai neinformē dispečeri centrālajā 
apsardzes pultī; 

8.8. sakarā ar apdrošinātā apsargājamo transportlīdzekļu (vai to 
sastāvdaļu un aprīkojuma), vai tajos esošā īpašuma zudumu; 

8.9. kas radušies ugunsgrēka, eksplozijas vai šķidruma noplūdes 
rezultātā; 

8.10. ja apdrošinātais veicot fizisko apsardzi pārkāpis nepieciešamās 
aizstāvēšanās robežas un nodarīja trešajai personai kaitējumu, 
kas acīmredzami neatbilst nodarījuma, nepakļaušanās vai 
pretošanās raksturam. 

9. Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus, kas radušies sakarā ar 
apsargātajā būvniecības objektā, noliktavā, terminālā, 
rūpnieciskās ražošanas ēkā un to teritorijā esošā īpašuma 
zudumu, tikai gadījumos ja: 

9.1. klients ir nodevis klienta īpašumu apdrošinātajam apsardzē un 
nodošanas fakts bija rakstiski noformēts; 

9.2. apsargājamais kustamais īpašums atradās slēgtā metāla 
konteineri vai slēgtā ēkā/noliktavā ar metāla durvīm un pret 
nesankcionētu iekļūšanu nodrošinātiem logiem (piemēram, 
restes, kustības detektori, trieciendroša plēve u.tml.) vai, ja 
īpašuma svars vai gabarīti to neatļāva (svars virs 200 kg), 
īpašums bija novietots vietā, kas bija redzama no apsardzes 
posteņa un bija nodrošināta diennakts apsardze un video 
novērošana; 

9.3. apsargājamā objekta teritorija bija apgaismota, nožogota (žogs 
nav zemāks par 1.5 metriem) ar slēdzamiem vārtiem, kā arī 
teritorijā bija noteikts un tika nodrošināts caurlaižu režīms; 

9.4. saskaņā ar būvniecības grafiku un tāmi, apsargātajā būvobjektā 
esošais īpašums bija paredzēts izmantošanai būvniecības darbos 
un ir iekļauts būvniecības objekta pieņemšanas – nodošanas 
žurnālā. 

10. Apdrošinātajam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis 
iespējams, informēt tiesībsargājošās iestādes par zuduma faktu 
vai tā mēģinājumu apsargājamajā objektā. 

 

 


