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KLAUZULA NR. IZ1. 
ATBILDĪBA PAR KLIENTU ĪPAŠUMA ZUDUMU 

1. Apdrošinātā klients – persona, ar kuru apdrošinātajam ir 
rakstveidā noslēgta vienošanās par izmitināšanas pakalpojumu 
sniegšanu. 

2. Zudums – apdrošinātā klienta īpašuma zudums zādzības vai 
laupīšanas rezultātā. 

3. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem tiek 
atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies apdrošinātā klienta 
īpašuma zuduma rezultātā. 

4. Apdrošinātajam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis 
iespējams, informēt tiesībsargājošās iestādes par īpašuma 
zuduma faktu. 

 

KLAUZULA NR. IZ2. 
ATBILDĪBA PAR JUVELIERIZSTRĀDĀJUMU 
UN SKAIDRAS NAUDAS ZUDUMU NO 
SEIFIEM 

1. Apdrošinātā klients – persona, ar kuru apdrošinātajam ir 
rakstveidā noslēgta vienošanās par izmitināšanas pakalpojumu 
sniegšanu. 

2. Zudums – apdrošinātā klienta piederošo juvelierizstrādājumu vai 
skaidras naudas, kas atrodas seifos zudums zādzības vai 
laupīšanas rezultātā. 

3. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem tiek 
atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies apdrošinātā klienta 
juvelierizstrādājumu vai skaidras kas atrodas apdrošinātajam 
piederošajos seifos zuduma rezultātā. 

4. Apdrošinātajam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis 
iespējams, informēt tiesībsargājošās iestādes par īpašuma 
zuduma faktu. 
 

KLAUZULA NR. IZ3. 
ATBILDĪBA PAR UZTICĒTO 
TRANSPORTLĪDZEKĻU, KAS PIEDER 
KLIENTIEM, ZUDUMU 

1. Apdrošinātā klients – persona, ar kuru apdrošinātajam ir 
rakstveidā noslēgta vienošanās par izmitināšanas pakalpojumu 
sniegšanu. 

2. Zudums – apdrošinātā klienta īpašuma zudums zādzības vai 
laupīšanas rezultātā. 

3. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem tiek atlīdzināti 
arī zaudējumi, kas radušies apdrošinātā klientu transportlīdzekļu, 
kas atrodas apdrošinātajam piederošā diennakts apsargājamā 
stāvvietā ar diennakts video novērošanu, vai slēdzamā garāžā, 
zuduma rezultātā. 

4. Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus, kas radušies apdrošinātā 
klienta transportlīdzekļa zuduma rezultātā pie nosacījuma, ka tiek 
ievērotas sekojošas drošības prasības: 
4.1. transportlīdzeklis atrodas noslēgtā teritorijā ar 

kontrolējamu iebrauktuvi (aizvērti vārti vai barjera); 
4.2. teritorijā, kur atrodas transportlīdzeklis ir nodrošināta 

diennakts fiziskā apsardze un diennakts videonovērošana; 
4.3. transportlīdzeklis ir aprīkots ar pretaizdzīšanas sistēmām, 

kas ir darba kārtībā. 
5. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem apdrošinātājs 

apdrošinātā klientu transportlīdzekļa zuduma gadījumā 
neatlīdzina zaudējumus, kas radušies: 

 
 

5.1. sakarā ar apdrošinātā klientu transportlīdzekļu sastāvdaļu un 
aprīkojuma vai transportlīdzekļos esošā īpašuma zudumu; 

5.2. ja transportlīdzeklis uz negadījuma brīdi atradās meklēšanā 
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas struktūrvienībā un/vai ir 
reģistrēts, kā nozagts vai nolaupīts jebkurā valstī. 

6. Pašrisks zaudējumiem, kas radušies apdrošinātā klienta 
transportlīdzekļa zuduma rezultātā tiek noteikts 10% apmērā no 
zaudējuma apmēra, bet ne mazāk kā EUR 400. 

7. Apdrošinātajam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis 
iespējams, informēt tiesībsargājošās iestādes par īpašuma 
zuduma faktu. 

 

KLAUZULA NR. IZ4. 
ATBILDĪBA PAR PIEŅEMTO APĢĒRBU 
BOJĀJUMIEM TO GLUDINĀŠANAS VAI 
TĪRĪŠANAS LAIKĀ 

1. Apdrošinātā klients – persona, ar kuru apdrošinātajam ir 
rakstveidā noslēgta vienošanās par izmitināšanas pakalpojumu 
sniegšanu. 

2. Apdrošināšana ir spēkā arī attiecībā uz apdrošinātā klientiem 
piederošo apģērbu bojājumu vai bojāeju apdrošinātā 
darbiniekam tieši iedarbojoties uz to gludināšanas vai tīrīšanas 
laikā. 
 

KLAUZULA NR. IZ5. 
ATBILDĪBA SNIEDZOT AUTOMAŠĪNAS 
NOVIETOŠANAS SERVISU 

1. Apdrošinātā klients – persona, ar kuru apdrošinātajam ir 
rakstveidā noslēgta vienošanās par izmitināšanas pakalpojumu 
sniegšanu. 

2. Apdrošināšana ir spēkā arī attiecībā uz zaudējumiem, kas 
radušies sakarā ar apdrošinātā klienta transportlīdzekļa 
bojājumiem vai bojāeju, apdrošinātā darbiniekam braucot ar to, 
ja iestājas visi zemāk norādītie nosacījumi: 
a) apdrošinātā darbinieks izmanto apdrošinātā klienta 

transportlīdzekli vienīgi ar mērķi novietot to klientu 
izmitināšanas vietai tuvākajā autostāvvietā; 

b) transportlīdzekli lieto persona, kurai ir tiesības vadīt 
atbilstošas kategorijas transportlīdzekli, un kurai gan no 
apdrošinātā, gan no apdrošinātā klienta puses ir uzticēts 
veikt šo uzdevumu. 

 

 


