
 
 
 
 
 
KLAUZULA NR. AS1. 
AUTO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU 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. Klients – persona, ar kuru apdrošinātajam ir rakstveidā noslēgta 
vienošanās par pakalpojumu sniegšanu. 

2. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem tiek 
atlīdzināti zaudējumi, kas radušies apdrošinātā klienta 
transportlīdzekļa vai speciālās tehnikas glabājuma, remonta, 
apkopes, mazgāšanas, kā arī klienta transportlīdzekļa vai 
speciālās tehnikas pārvietošanas un citu pakalpojumu 
sniegšanas laikā apdrošinātajam vai klientam piederošajā vai 
nomātajā teritorijā. 

3. Apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz tā klienta transportlīdzekļa 
vai speciālās tehnikas bojājumiem vai bojāeju, kas ir nodots 
apdrošinātajam apdrošinātās komercdarbības veikšanai un par 
to ir noformēta rakstiska vienošanās, kurā ir norādīti apkopes 
vai remonta pakalpojumi, kā arī esošie defekti, trūkumi, 
bojājumi. 

4. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem tiek 
atlīdzināti arī zaudējumi, sakarā ar klienta transportlīdzekļa vai 
speciālās tehnikas bojājumiem un bojāeju, kas nodarīti tieši 
iedarbojoties uz transportlīdzekli vai speciālo tehniku tā 
apkopes, remonta vai mazgāšanas pakalpojumu sniegšanas 
laikā. Ja tiek veikti apkopes vai remonta darbi, tad netiek 
atlīdzināti zaudējumi sakarā ar tās detaļas/daļas bojājumiem, 
attiecībā uz kuru apdrošinātajam bija uzdevums veikt apkopi vai 
remontu. 

5. Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies sakarā ar 
transportlīdzekļa vai speciālās tehnikas neatļautu lietošanu, 
zādzību, zādzības mēģinājumu vai laupīšanu. 

6. Ja apdrošināšanas polisē ir atrunāts, ka „Tiek apdrošināta 
atbildība veicot testa braucienus ārpus apdrošinātajam 
vai klientam piederošās vai nomātās teritorijas”, tad tiek 
atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies veicot testa braucienus 
ārpus apdrošinātajam vai klientam piederošās vai nomātās 
teritorijas (līdz 10 km) pie nosacījuma, ka transportlīdzekli vai 
speciālo tehniku lieto persona, kurai ir atbilstošas kategorijas 
autovadītāja apliecība un uzdevums tiek veikts ar apdrošinātā 
pilnvarotas personas rakstisku atļauju. 

7. Zaudējumi, kas radušies sakarā ar jebkura veida kustamā 
īpašuma, kas atrodas transportlīdzeklī, bet kas nav 
transportlīdzekļa sastāvdaļa vai aprīkojums, bojājumiem vai 
bojāeju tiek atlīdzināti tikai pie nosacījuma, ka šis kustamais 
īpašums pieder privātpersonām un apdrošināšanas polisē ir 
atrunāts, ka “Tiek apdrošināta atbildība par klientu 
īpašuma bojājumu, kas atstātas transportlīdzeklī”. 

8. Zaudējumi, kas radušies sniedzot transportlīdzekļa vai speciālās 
tehnikas evakuācijas pakalpojumus tiek atlīdzināti tikai pie 
nosacījuma, ka tiek ir nodarīti transportlīdzekļa vai speciālās 
tehnikas iekraušanas un izkraušanas rezultātā un 
apdrošināšanas polisē ir atrunāts, ka “Tiek apdrošināta 
atbildība sniedzot auto evakuācijas pakalpojumus”. 
Zaudējumi, kas radušies sniedzot transportlīdzekļa vai speciālās 
tehnikas iekraušanas un izkraušanas pakalpojumus tiek 
atlīdzināti tikai pie nosacījuma, ka pirms un pēc auto 
evakuācijas uzsākšanas tiek veikta fotofiksācija. 

9. Ja apdrošināšanas polisē ir atrunāts, ka „Tiek apdrošināta 
atbildība pēc darbu pabeigšanas” tad tiek atlīdzināti 
zaudējumi, kurus izraisījuši apdrošinātā sniegtie pakalpojumi, 
t.i., zaudējumi, kas radušies pēc darbu pabeigšanas, pie 
nosacījuma, ka: 

9.1. zaudējumu cēlonis bija vienīgi apdrošinātā sniegtie 
transportlīdzekļa vai speciālās tehnikas apkopes vai remonta 
pakalpojumi, 

9.2. transportlīdzekļa vai speciālās tehnikas pieņemšanas nodošanas 
fakts tika rakstiski apstiprināts ar pieņemšanas - nodošanas 
aktu, kurā arī norādīti sniegtie apkopes vai remonta 
pakalpojumi, un 

9.3. zaudējumi ir nodarīti tikai apdrošinātā klientam, 
9.4. zaudējumi radušies 2 nedēļu laikā no pakalpojumu saņemšanas 

brīža. 
 

 


