
 
 
 
 
 
KLAUZULA NR. TP1. 
ATBILDĪBA TIKAI PAR SARAŽOTO/IZPLATĀMO PRODUKTU 

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. Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu tiek apdrošināta 
apdrošinātā vispārējā civiltiesiskā atbildība, kas iestājās vienīgi 
par produktu. 

2. Par produktu tiek uzskatīta prece un/vai pakalpojums. 
3. Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu tiek atlīdzināti zaudējumi, 

kas nodarīti trešajām personām produkta dēļ („Par atbildību par 
preces un pakalpojuma trūkumiem” vai citas valsts, kurā ir 
spēkā apdrošināšanas līgums attiecīgajā likuma izpratnē). 

4. Zaudējumi tiek atlīdzināti, ja tie radušies trešajām personām 24 
mēnešu laikā no produkta iegādes brīža, bet nepārsniedzot 
apdrošināšanas periodu. 

5. Apdrošināšana ir spēkā tikai uz tādu apdrošinātā produktu kas ir 
norādīts apdrošināšanas polisē. 

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

6.1. ko izraisījis apdrošinātā produkts, sakarā ar tāda īpašuma 
bojājumu vai bojāeju: 
a) kura sastāvdaļa vai iepakojums ir apdrošinātā produkts vai 
b) kurš jebkādā veidā savienots vai sajaukts ar apdrošinātā 

produktu, vai 
c) kura ražošanas, apstrādes vai labošanas procesā 

apdrošinātā produkts ir izmantots; 
6.2. kas radušies tā rezultātā, ka produkts bija tīši, ar ļaunu nolūku 

inficēts vai bojāts pēc tā ražošanas vai kas radušies sakarā ar 
to, ka notika iejaukšanās produkta integritātē pēc tā ražošanas; 

6.3. ja zinātnes un tehnikas attīstības līmenis tajā laikā, kad 
produktu laida apgrozībā, vai kad pakalpojums tika sniegts 
nebija tik augsts, lai atklātu tās trūkumus vai nepilnības; 

6.4. ja produkts netika ražots laišanai apgrozībā vai citāda veida 
komerciālos nolūkos; 

6.5. ja trūkumi vai defekti produktam radušies pēc tā laišanas 
apgrozībā, vai pēc pakalpojuma sniegšanas; 

6.6. kas radušies pārvaldot, apsaimniekojot vai lietojot nekustamo 
īpašumu, kā arī zaudējumi, kas nodarīti trešajām personām 
produkta ražošanas vai izplatīšanas procesa laikā. 

7. Ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi, apdrošināšana nav 
spēkā attiecībā uz zaudējumiem, kurus izraisījuši šādi apdrošinātā 
produkti: 

7.1. kas ir saistīti ar kosmosa, aviācijas, jūras vai mašīnbūves 
industriju, kā arī produkts, kas tiek izgatavots vai piegādāts 
kosmosa, aviācijas, jūras vai mašīnbūves nozarei, tai skaitā tiek 
izmantotas sauszemes, ūdens un gaisa transportlīdzekļu 
ražošanas procesā vai ir to sastāvdaļa; 

7.2. automātiskās medicīnas preču ražošanas līnijas, medicīniskais 
aprīkojums, ortopēdiskais aprīkojums/mākslīgie savienojumi, 
radiāciju izstarojošs aprīkojums (ieskaitot solārijus); 

7.3. pretkorozijas vielas;  
7.4. tabakas izstrādājumi;  
7.5. farmaceitiskie produkti (t.sk. medikamenti, kontracepcijas 

līdzekļi, homeopātiskie preparāti u.tml.), medicīniskās gāzes, 
izņemot uztura bagātinātājus; 

7.6. mēslošanas līdzekļi, fungicīdi, insekticīdi, koksnes konservanti, 
nezāļu apkarošanas un pret kaitēkļu aizsardzības līdzekļi, 
dezinfekcijas līdzekļi, skābes; 

7.7. cilvēka asins produkti;  
7.8. ģenētiskās inženierijas substances; 
7.9. dzīvnieku barība; 
7.10. bērnu spēles un rotaļlietas, ja to izcelsmes vieta ir Ķīna; 
7.11. betona maisījumi būvniecības nolūkiem; 
7.12. elektroniskās kontroles ierīces; 
7.13. industriālie katli; 

7.14. produkti, par kuriem uz apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdi 
jau bija ziņots ātrās informācijas apmaiņas sistēmā par 
nepārtikas preču un pakalpojumu drošumu (RAPEX). 


