
 
 
 
 
 
KLAUZULA NR. DD1. 
APDROŠINĀTA KĀ DARBA DEVĒJA 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. Šīs apdrošināšanas līgums attiecas uz apdrošinātā darbinieku 
veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu nelaimes gadījuma 
rezultātā, kas noticis, apdrošinātā darbiniekam veicot darba 
pienākumus apdrošinātā vainas dēļ, tajā skaitā braucot uz/no 
darba, kā arī ar darba dēvēja transportlīdzekli. 

2. Par trešo personu tiek uzskatīti arī apdrošinātā darbinieki. 
3. AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas noteikumi tiek papildināti ar šādiem 
terminiem: 

3.1. Nelaimes gadījums darbā – apdrošinātā darbinieka veselībai vai 
dzīvībai nodarītais kaitējums, ja tā cēlonis ir vienas darbadienas 
(maiņas) laikā noticis ārkārtējs notikums, kas radies, pildot 
darba pienākumus vai rīkojoties, lai glābtu jebkuru personu vai 
īpašumu un novērstu tiem draudošās briesmas, kurš tiek 
izmeklēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un par kuru apdrošinātais ir civiltiesiski atbildīgs saskaņā 
ar Latvijas Republikas tiesību aktiem; 

3.2. Arodslimība – atsevišķām darbinieku kategorijām raksturīgas 
slimības, kuru vienīgais vai galvenais cēlonis ir darba vietas 
fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie, psiholoģiskie un citi faktori. 
Arodslimība ir iegūta apdrošinātā darbiniekam ilgstoši strādājot 
pie apdrošināta. Šīs klauzulas izpratnē par arodslimību tiek 
uzskatīta tikai tāda slimība, kas ir iekļauta Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumos apstiprināto arodslimību sarakstā. 

4. Papildus AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas noteikumos noteiktajiem izņēmumiem, 
saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu, apdrošinātājs neatlīdzina 
zaudējumus: 
4.1. ja apdrošinātā darbinieks pirms nelaimes gadījuma darbā, tā 

laikā vai pēc tā, bet pirms tā apstākļu noskaidrošanas, ir 
lietojis alkoholu, narkotikas, citas apreibinošas un/vai 
psihotropas vielas; 

4.2. kas apdrošinātā darbiniekam ir radušies viņa paša 
kriminālsodāmas vai administratīvi sodāmas darbības 
rezultātā; 

4.3. kas radušies apdrošinātā darbinieka arodslimības, slimības 
vai saslimšanas dēļ; 

4.4. sakarā ar apdrošinātā darbinieka īpašumam nodarīto 
bojājumu vai bojāeju; 

4.5. ko tieši vai netieši izraisījusi aktīva un/vai pasīva tabakas 
produktu lietošana vai patēriņš; 

4.6. sakarā ar apdrošinātā darbinieku jebkāda veida 
diskrimināciju, netaisnīgu atlaišanu no darba, seksuālu 
uzmākšanos; 

4.7. kas radušies sakarā ar to, ka apdrošinātā darbinieks nav 
ievērojis darba aizsardzības likumu, citu normatīvo aktu 
prasības vai nav rīkojies atbilstoši norādījumiem, ko 
konkrētā darba izpildei devis apdrošinātais vai persona, kas 
tā uzdevumā šādus norādījumus ir tiesīga dot; 

4.8. kas tiek atlīdzināti saskaņā ar likumu „Par obligāto sociālo 
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un 
arodslimībām” un/vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas 
polisi; 

4.9. kas apdrošinātā darbiniekam ir radušies, ja zinātnes un 
tehniskās attīstības līmenis tajā laikā kad darbā tika lietotas 
bīstamas ķīmiskas vai toksiskas vielas, produkti, metodes, 
iekārtas, darba vide un darba apstākļi nebija tik augstā 
līmenī, lai ļautu atklāt to nedrošumu vai bīstamību. 

5. Apdrošināšana ir spēkā arī attiecībā uz apdrošinātā darbinieku 
dzīvībai vai veselībai radīto kaitējumu, darbiniekam Latvijas 
Republikas teritorijā lietojot apdrošinātajam piederošo vai 
nomāto sauszemes, ūdens vai gaisa transportlīdzekli, kā arī 
jebkuru citu ierīci, kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēta 
personu vai kravu pārvadāšanai. 
 


