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ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR.10-3/01 
(apstiprināti 2001. gada 03. apr īlī AAS „Baltikums”) 

 
1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 

 
1.1. Apdrošinātājs – Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Baltikums”. 
1.2. Apdrošinājuma ņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas 

labā. 
1.3. Apdrošinātais – apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā vai juridiskā persona, kurai ir apdro šināmā interese un kurai 

paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa zaudējumu un bojājumu gadījumos. 
1.4. Apdrošinātais risks – apdrošināšanas polisē paredzētais no apdrošinātā gribas neatkar īgs notikums, kura iestāšanās 

iespējama nākotnē. 
1.5. Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas līgumā noteikta naudas summa, par kuru apdro šināšanā pret 

zaudējumiem un bojājumiem ir apdrošinātas mantiskas vērtības vai intereses. 
1.6. Apdrošināmā interese – interese neciest zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam riskam. 
1.7. Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, atbilstoši apdrošināšanas līgumam. 
1.8. Apdrošināšanas atlīdzība – par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā naudas summa vai nodrošināmie 

pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam. 
1.9. Apdrošināšanas līgums – Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja vienošanās, saskaņā ar kuru Apdrošinājuma 

ņēmējs uzņemas saistības maksāt apdrošināšanas prēmiju līgumā noteiktajos termiņos un apmērā, kā arī izpildīt 
citas līgumā noteiktās saistības un Apdrošinātājs uzņemas saistības, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt 
apdrošināšanas atlīdzību. 

1.10. Kopapdrošināšana – vairāku apdrošinātāju vienošanās apdrošināt vienu un to pašu apdrošināšanas objektu viena 
apdrošināšanas līguma ietvaros. 

1.11. Apdrošināšanas polise – dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas 
līguma noteikumus, kā arī visus šā līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem Apdrošinātājs un 
Apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies apdrošināšanas līguma darbības laikā. 

1.12. Apdrošināšanas prēmija – apdrošināšanas polisē noteiktais maksājums par apdrošināšanu. 
1.13. Apdrošināšanas pieteikums – Apdrošinātāja noteikts dokuments, kuru Apdrošinājuma ņēmējs iesniedz 

Apdrošinātājam, lai informētu to par apdrošināšanas objektiem, faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami 
apdrošinātā riska novērtēšanai. 

1.14. Pašrisks (Ekscess) – naudas izteiksmē vai procentos izteikta apdrošinājuma summas daļa, kuru katrā 
apdrošināšanas gadījumā Apdrošinātājs neatlīdzina. 

1.15. Atjaunošanas vērtība – summa, kas nepieciešama, lai no jauna uzceltu tāda paša veida un apjoma nekustamo 
īpašumu vai arī lai no jauna iegādātos vai izgatavotu tāda paša veida un kvalitātes citu kustamo īpašumu. Noteicošā 
ir zemākā cena. Ja apdrošināmā objekta nolietojums nav lielāks par 30%, līgumu var noslēgt tā atjaunošanas 
vērtībā. 

1.16. Tirgus vērtība – ir tāda paša veida un kvalitātes ēku, inventāra, iekārtu, izejvielu, preču, lietu vai priekšmetu un 
mājas mantas pašreizējās iegādes mazākie izdevumi. 

1.17. Bilances vērtība – kad no jaunvērtības (sākotnējās vērtības) atskaita objekta nolietojumu. 
1.18. Tiesīgais lietotājs – persona, kas ar apdro šinātā objekta īpašnieka piekrišanu (uz līguma, pilnvaras, vai likuma 

pamata) lieto apdrošināto objektu. Uz Tiesīgo lietotāju attiecas tie paši pienākumi un saistības, kas uzlikti 
Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam. 

 
2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 

 
2.1. Apdrošināšanas objekts ir apdrošināšanas līgumā norādītais kustamais vai nekustamais īpašums. Saskaņā ar šiem 

noteikumiem var tikt apdrošināts šāds fizisko un juridisko personu īpašums: 
2.1.1. ēkas, būves, celtnes, atsevišķi dzīvokļi vai istabas (dzīvojamās mājas, saimniecības, ražošanas, sabiedriskās 

ēkas, biroji, veikali, noliktavas, vasarn īcas, garāžas, torņi, masti, angāri u.tml., sētas, vārti, nožogojumi u.c.). 
Ja nav citas vienošanās, tad ēkas tiek apdrošinātas ar visām to sastāvdaļām, ar to saprotot ēku konstruktīvos 
elementus, ārējo un iekšējo apdari, elektroapgādes, gāzes apgādes, ūdensapgādes, apkures un kanalizācijas sistēmas. 
2.1.2. telpu iekšējais remonts; 
2.1.3. mantas – kustamais īpašums. 

2.2. Ja apdrošināšanas līgumā nav citas vienošanās apdrošināšana neattiecas uz: 
2.2.1. visa veida antenām, reklāmas materiāliem, informācijas plāksnēm u.tml., kas piestiprin ātas vai uzzīmētas 

uz apdrošinātām ēkām; 
2.2.2. apdrošināšanas objekta stiklojumu; 
2.2.3. akvārijiem un gaismas kupoliem; 
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2.2.4. bezķermeniskām lietām; 
2.2.5. naudu, vērtspapīriem, obligācijām; 
2.2.6. dokumentiem, plāniem, aktiem, rasējumiem, manuskriptiem, z īmējumiem; 
2.2.7. datu bāzēm, kartotēkām; 
2.2.8. modeļiem, paraugiem, maketiem, izst āžu eksemplāriem; 
2.2.9. dārgmetāliem un to izstrādājumiem, dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem; 
2.2.10. spēļu automātiem un naudas maiņas automātiem; 
2.2.11. kolekcijām, unikāliem, antikvāriem priekšmetiem, mākslas darbiem; 

Šo noteikumu nosacījumi atzīst: 
par kolekcijām – kaut kādu vienveidīgu priekšmetu (pastmarku, atklātņu, kalendāru, etiķešu, monētu u.c.) 
sakopojumi, kam ir zinātniska, vēsturiska vai mākslinieciska nozīme, vai, kas sakopoti amatierisma 
mērķiem; 
par antikvāriem – līdz 1941. gadam izgatavoti priek šmeti (gleznas, grafika, keramika, porcel āns, stikls, 
paklāji, mēbeles, mūzikas instrumenti, gr āmatas u.c.), kam ir liela m ākslinieciska, vēsturiska vai citāda 
vērtība; 

2.2.12. magnetofona lentām, disketēm un citiem informācijas nesējiem; 
2.2.13. ieročiem un munīciju; 
2.2.14. Latvijas Republikā noteiktā kārtībā reģistrācijai pakļautiem un satiksmē izmantotiem transporta l īdzekļiem 

un traktortehniku; 
2.2.15. sējumiem, stādījumiem, dzīvniekiem un mežiem. 
 

3. APDROŠINĀŠANAS RISKI 
 

3.1. Apdrošināšanas objektu var apdrošināt pret zaudējumiem un bojājumiem, ko izraisījis: 
3.1.1. uguns risks 

Uguns risks ir īpašumu apdrošināšanas pamata risks, kas kompleksi ietver ar ī eksplozijas, zibens spēriena 
un pilotējamu lidaparātu, atsevišķu priekšmetu no tiem krišanas riskus: 

3.1.1.1. uguns – uguns, kas radusies tai neparedz ētā vietā vai arī atstājusi tai paredzēto vietu un spējīga 
izplatīties patstāvīgi, kā rezultātā apdrošinātajam objektam radīts kaitējums; 

3.1.1.2. zibens spēriens – tieša zibens iedarbība uz apdrošināto objektu;  
3.1.1.3. eksplozija (sprādziens) – pēkšņa ārdoša spiediena spēka izpausme, kas balstās uz gāzes vai tvaiku 

īpašību izplesties, kā rezultātā trauka (katla, cauru ļu u.c.) sienas tiek sagrautas tādā mērā, ka notikusi 
diferenciālā spiediena izlīdzināšanās trauka iekšpusē un ārpusē. Zaudējumi, kas radušies zemāka par 
atmosfēras spiediena rezultātā nav apdrošināti. 

3.1.1.4. lidaparātu, atsevišķu priekšmetu no tiem krišana – to tieša uzkrišana apdrošinātajam objektam. 
3.1.2. vētra 

Vētra – vējš ar stiprumu 8 balles, kam atbilst v ēja ātrums vismaz 17,2 m/sek. Ja šo vēja ātrumu nevar 
noteikt konkrētā vietā, tad apdrošinājuma ņēmējam jāpierāda, ka kaitējums apdrošinātajam objektam varēja 
rasties tikai vētras dēļ. Tiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies vētras iedarbības rezultātā, krītot ēkām, 
kokiem, citiem priekšmetiem uz apdrošināto objektu. 

3.1.3. krusa 
Krusa – dažādas formas, lieluma un svara ledus gabali, kas nokr īt no atmosfēras slāņiem uz apdrošināto 
objektu un tādējādi izraisa tā bojāeju vai bojājumus. 

3.1.4. plūdi 
Plūdi – teritorijas applūšana ar ūdeni, kas pārgājis pāri ūdenstilpņu vai atklāto baseinu robežām. 

3.1.5. nepārtraukta snigšana 
Nepārtraukta snigšana – sniega slāņa palielināšanās vismaz par 100 mm 12 stundu laik ā. 

3.1.6. zemestrīce 
Zemestrīce – Zemes garozas svārstības, ja šo faktu apstiprinājusi atbilstoša valsts institūcija. 

3.1.7. ūdens noplūde 
Ūdens noplūde – ūdens, šķidruma vai tvaika noplūdes radītie zaudējumi apdrošinātajam objektam, tam 
izplūstot no ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un pretugunsgrēka sistēmām, to pēkšņas sabojāšanās, 
avārijas vai trešo personu neuzmanības rezultātā. 

3.1.8. ūdens noplūde no stacionārām ugunsdzēsības sistēmām 
Ūdens noplūde no stacionārām ugunsdzēsības sistēmām – ūdens radītie zaudējumi apdrošināšanas 
objektam, tam izplūstot no apdrošinātā īpašuma stacionārām ugunsdzēsības sistēmu (sprinkleru sistēmu) 
sprinkleriem un venti ļiem, to neparedzētas nostrādāšanas gadījumā. 

3.1.9. sadursme 
Sadursme – krītošu priekšmetu vai transporta l īdzekļu nodarītie bojājumi apdrošinātajam īpašumam. 

3.1.10. vandālisms 
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Vandālisms – jebkurš ar nolūku veikts tiešs apdrošinātā objekta bojājums vai tā iznīcināšana. 
3.1.11. zādzība 

Zādzība – nelikumīga apdrošinātā objekta piesavināšanās, tam atrodoties pastāvīgā atrašanās vietā, 
nokļūstot telpās vai teritorijā izmantojot mūķīzerus, viltotas atslēgas vai citus tehniskus līdzekļus 
(instrumentus), kā arī uzlaužot konstruktīvos elementus ēkai un/vai telpām, ja tas fiksēts Valsts 
tiesībsargājošās institūcijās. Tiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies apdrošinātajam objektam no 
personu darbības – vandālisma, ja tas noticis veicot zādzību. 

3.1.12. laupīšana 
Laupīšana – apdrošinātā objekta atklāta piesavināšanās, kas notikusi ar draudu un/vai vardarb ību 
pielietošanu teritorijā, kurā pastāvīgi atrodas apdrošinātais īpašums, ja tas fiksēts Valsts tiesībsargājošās 
institūcijās. Tiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies apdrošinātajam objektam no personu darbības – 
vandālisma, ja tas noticis veicot laupīšanu. 

3.1.13. stikla risks 
Stikla risks - apdrošināšanas objekta stikloto virsmu, vai reklāmas būvju bojājumi un bojāeja, kas radusies 
jebkuras iedarbības uz to rezultātā. 
 

4. IZŅĒMUMI 
 

4.1. Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus apdrošināto risku iestāšanās gadījumā, kas radušies: 
4.1.1. uguns riska iestāšanās gadījumā: 

4.1.1.1. apdrošināšanas objektam apsvilstot, ja tas nav noticis ugunsgrēka dēļ; 
4.1.1.2. apdrošināto objektu apzināti pakļaujot ugunij vai karstumam, ja to veicis Apdrošinājuma ņēmējs, 

Apdrošinātais, Tiesīgais lietotājs, vai jebkura cita persona to uzdevumā; 
4.1.1.3. iekšdedzes dzinējiem, sadedzināšanas kamerās sastopamo eksploziju rezultātā; 
4.1.1.4. elektroiekārtām, elektriskās strāvas iedarbības rezultātā ar dzirksteļošanu vai bez tās (piemēram, 

pārsniegts strāvas stiprums/spriegums, izolācijas nepilnības, īsslēgums, starptinumu, korpusa un zemes 
slēguma rezultāts, slikta kontakta, mērierīču, regulējošo vai drošības ierīču bojājums), ja tas nav 
izraisījis tālāk sekojošu ugunsgrēku; 

4.1.1.5. elektroiekārtām ar zibens spērienu, ja vien šīs elektroiekārtas nav skāris tiešs zibens spēriens; 
4.1.1.6. apdrošinātajam objektam spridzekļu un sprāgstvielu (dinamīts u.tml.) iedarbības rezultātā, ja vien 

tas nav atsevišķi atrunāts apdrošināšanas līgumā. 
4.1.2. vētras riska iestāšanās gadījumā: 

4.1.2.1. ar vētras radītu paisumu vai lavīnām; 
4.1.2.2. iekļūstot lietum, krusai, sniegam vai dub ļiem pa neaizvērtiem logiem vai citām atverēm, ja tās nav 

radušās vētras rezultātā; 
4.1.2.3. ēkas ārpusē novietotam īpašumam (piemēram, izkārtnēm, apgaismes stabiem, lukturiem, 

nojumēm, antenām), elektropārvades līnijām, ieskaitot stabus un mastus, kā arī žogiem, ja vien tie nav 
apdrošināti atsevišķi. 

4.1.3. krusas riska iestāšanās gadījumā: 
4.1.3.1. iekļūstot lietum, krusai, sniegam vai dub ļiem pa neaizvērtiem logiem vai citām atverēm, ja tās nav 

radušās krusas rezultātā; 
4.1.3.2. ēkas ārpusē novietotam īpašumam (piemēram, izkārtnēm, apgaismes stabiem, lukturiem, 

nojumēm, antenām), elektropārvades līnijām, ieskaitot stabus un mastus, kā arī žogiem, ja vien tie nav 
apdrošināti atsevišķi. 

4.1.4. nepārtrauktas snigšanas riska iestāšanās gadījumā: 
4.1.4.1. iekļūstot lietum, krusai, sniegam vai dub ļiem pa neaizvērtiem logiem vai citām atverēm, ja tās nav 

radušās nepārtrauktas snigšanas rezultātā; 
4.1.4.2. ēkas ārpusē novietotam īpašumam (piemēram, izkārtnēm, apgaismes stabiem, lukturiem, 

nojumēm, antenām), elektropārvades līnijām, ieskaitot stabus un mastus, kā arī žogiem, ja vien tie nav 
apdrošināti atsevišķi. 

4.1.5. ūdens noplūdes riska iestāšanās gadījumā: 
4.1.5.1. ar lietus ūdeni, ūdeni sprinklera sistēmās vai ar ūdeni no aprasināšanas sistēmas vaļējām atverēm; 
4.1.5.2. ar gruntsūdeņiem, stāvošiem vai tekošiem ūdeņiem, plūdiem, atmosfēras nokrišņiem vai 

nosprostojot ūdens straumi; 
4.1.5.3. no ugunsdrošības sistēmas, tās pēkšņas ieslēgšanās rezultātā, ja to ir izrais ījusi augsta temperatūra 

ugunsgrēka gadījumā, vai arī tās neparedzēta nostrādāšana; 
4.1.5.4. remontējot vai rekonstruējot apdrošinātās ēkas, birojus, dzīvokļus vai citas telpas, kā arī ēkas, 

birojus, dzīvokļus vai citas telpas, kuros atrodas apdrošinātā manta (kustamais īpašums); 
4.1.5.5. montējot, demontējot, remontējot, vai mainot ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un 

pretugunsgrēka sistēmas vai to elementus, kuras atrodas apdrošinātajās ēkās, birojos, dzīvokļos vai citas 
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telpas, kā arī ēkas, birojus, dzīvokļus vai citas telpas, kuros atrodas apdrošinātā manta (kustamais 
īpašums); 

4.1.5.6. mantai (kustamajam īpašumam) pagrabos un citās padziļinātās telpās, neatrodoties vismaz 20 cm 
virs grīdas; 

4.1.5.7. no ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un pretugunsgrēka sistēmām un to elementiem, kuri 
atrodas neapsildāmās telpās un sala laikā nav atslēgti, un atbrīvoti no ūdens. 

4.1.6. ūdens noplūdes no stacionārām ugunsdzēsības sistēmām riska iestāšanās gadījumā: 
4.1.6.1. pašai stacionārai ugunsdzēsības sistēmai; 
4.1.6.2. ar izmēģinājumiem, ar pārslodzēm un spiediena izmaiņu; 
4.1.6.3. ēku, iekārtu un stacionāro ugunsdzēsības sistēmu pārbūves un remonta darbu rezultātā. 

4.1.7. sadursmes riska iestāšanās gadījumā: 
4.1.7.1. Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā, Tiesīgā lietotāja, vai jebkuras citas personas, kas darbojas to 

uzdevumā, darbības rezultātā, kas bija par iemeslu priekšmetu krišanai uz apdrošināto objektu; 
4.1.7.2. ar transporta l īdzekli, ko vadījis Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, Tiesīgais lietotājs, vai 

jebkura cita persona, kas darbojas to uzdevumā;  
4.1.7.3. pašam transporta l īdzeklim; 
4.1.7.4. nožogojumam un ceļiem, ja vien tas nav atsevišķi atrunāts apdrošināšanas līgumā. 

4.1.8. vandālisma riska iestāšanās gadījumā: 
4.1.8.1. stiklojumam, ja apdrošināšanas līgumā nav iekļauts stikla risks. 

4.2. Apdrošinātājs neatlīdzina visos gadījumos zaudējumus, kas radušies: 
4.2.1. kodolsprādziena, radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma iedarbības rezultātā; 
4.2.2. karadarbības, masu nemieru, streika, konfiskācijas, aresta, terorisma un to seku rezult ātā; 
4.2.3. nodiluma, nolietojuma, vai citu līdzīgu procesu dēļ; 
4.2.4. sausās un mitrās puves, sēnīšu vai baktēriju, insektu, tārpu un grauzēju iedarbības rezultātā; 
4.2.5. no būvju vai to daļu nogruvuma, ja tas nav noticis apdro šināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā; 
4.2.6. ja nav veikti pasākumi pret citu personu iekļūšanu apdrošinātās telpās vai teritorijā (nav noslēgtas durvis, 

aizvērti logi u. tml.), kā arī telpās un teritorijā, kurās atrodas apdrošinātais objekts, atslēgas no tām, vai 
apdrošinātais objekts iedots personai, kura pēc tam izdarījusi prettiesisku darbību; 

4.2.7. ja apdrošināšanas pieteikumā atzīmētā signalizācijas sistēma nav bijusi darba kārtībā, vai nav bijusi ieslēgta 
tās darbībai paredzētajā laikā, dotais izņēmums attiecas tikai uz zādzības, laupīšanas un vandālisma riska 
iestāšanās gadījumiem; 

4.2.8. Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā vai Tiesīgā lietotāja rupjas neuzmanības, ļauna nolūka vai 
prettiesiskas darbības dēļ; 

4.2.9. Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā vai Tiesīgā lietotāja pakļautībā uz līguma vai mutiskas vienošanās 
pamata esošo darbinieku rupjas neuzman ības, ļauna nolūka vai prettiesiskas darbības dēļ, izņemot gadījumus, 
kad darbinieks nodar ījis zaudējumus ārpus darba pienākumu pildīšanas laika un laikā, kad telpas, kurās 
atrodas apdrošinātie objekti, ir bijušas aizslēgtas; 

4.2.10. neievērojot Latvijas Republikas likumos noteiktās prasības attiecībā uz eksplozijdrošību, ugunsdrošību, u.c. 
ekspluatācijas noteikumus un būvniecības normas; 

4.2.11. ja apdrošinātā riska iestāšanās faktu un zaudējumu rašanās cēloņus, likumā noteiktajā kārtībā neapstiprina 
kompetenta iestāde, kuras pienākumos ietilpst attiecīgā negadījuma izmeklēšana un pārbaude (policija, 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts hidrometereoloģiskais dienests u.c.); 

4.2.12. ja Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai Tiesīgais lietotājs noteiktā termiņā nepieteica, lai gan tas bija 
iespējams, Apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos un tā rezultātā nav iespējams noteikt 
apdrošināšanas gadījuma faktu, iemeslus un apstākļus, kā arī zaudējuma apmēru; 

4.2.13. kā sekas apdrošināšanas gadījumam (piemēram, negūtā peļņa, civiltiesiskā atbildība utt.). 
 

5. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA, TĀ DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANA 
 

5.1. Apdrošināšanas līgumu noslēdz pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja rakstveida, Apdrošinātāja noteiktas 
formas, pieteikumu. Pieteikumā jāietver visa nepieciešamā informācija par apdrošināšanas objektu, kas 
nepieciešama apdrošināšanas riska iestāšanās iespējamības izvērtēšanai. Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par 
sniegtās informācijas patiesīgumu. Apdrošināšanas pieteikums ir apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.2. Apdrošinājuma ņēmējam pēc Apdrošinātāja pieprasījuma līdz apdrošināšanas līguma noslēgšanai ir jāuzrāda 
Apdrošinātā īpašumtiesību vai citu tiesību uz apdrošināmo objektu apliecinošs dokuments, kā arī Apdrošinājuma 
ņēmēja identifikāciju apliecinošs dokuments. 

5.3. Pēc apdrošināšanas pieteikuma saņemšanas Apdrošinātājs var veikt īpašuma apskati un izstrādāt rekomendācijas, 
kas pēc rakstveida saskaņošanas ar Apdrošinājuma ņēmēju kļūst tam obligātas. Ja attiecīgās rekomendācijas netiek 
izpildītas Apdrošinātāja noteiktajā termiņā, tad iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kas tieši saistīts ar noteikto 
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rekomendāciju neizpildi Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Norādei par minēto 
rekomendāciju esamību ir jābūt ierakstītai apdrošināšanas polisē vai tās pielikumos.  

5.4. Apdrošinātājam ir tiesības veikt apdrošinātā objekta apskati jebkurā ar Apdrošinājuma ņēmēju saskaņotā laikā. 
5.5. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs nepieciešamības gadījumā var vienoties par apdrošināšanas līguma 

īpašiem nosacījumiem, kas tiek fiksēti apdrošināšanas polisē vai tās pielikumā. 
5.6. Apdrošināšanas līguma termiņu nosaka līgumslēdzējpusēm vienojoties, un tas nedrīkst būt ilgāks par trim gadiem. 
5.7. Apdrošināšanas prēmiju aprēķina Apdrošinātājs un tā jāsamaksā apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos, 

apmērā un kārtībā. 
5.8. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc apdrošināšanas polisē norādītās apdrošināšanas prēmijas 

vai tās daļas samaksāšanas Apdrošinātāja kasē vai bankas kontā. Apdrošināšanas līgumā var paredzēt arī citu tā 
spēkā stāšanās kārtību. 

5.9. Ja Apdrošinājuma ņēmējs nav samaksājis apdrošināšanas prēmiju apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos un 
apmērā, Apdrošinātājam ir tiesības apturēt apdrošināšanas līguma darbību līdz apdrošināšanas prēmijas samaksas 
brīdim. 

5.10. Pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas Apdrošinājuma ņēmējs nav tiesīgs vienpusēji, nesaskaņojot ar Apdrošināto, 
pārtraukt apdrošināšanas līgumu, vai mainīt tā nosacījumus. 

5.11. Apdrošināšanas līguma darbībā attiecība uz apdrošinātajiem objektiem izbeidzas: 
5.11.1. pēc apdrošināšanas līgumā norādītā termiņa izbeigšanās; 
5.11.2. pēc pilnas apdrošinājuma summas izmaksas, kas norādīta apdrošināšanas līgumā; 
5.11.3. citos likumā “Par apdrošināšanas līgumu” noteiktajos gadījumos. 

5.12. Ja apdrošinātajam nekustamajam īpašumam mainās īpašnieks, apdrošināšanas līgums ir spēkā par labu jaunajam 
īpašniekam vienu mēnesi pēc tam, kad ir noformēti visi īpašumu tiesību maiņas dokumenti. Šis nosacījums nav 
spēkā gadījumos, kad apdrošināšanas līguma termiņš izbeidzas ātrāk, nekā tiek noformēti īpašuma tiesību maiņas 
dokumenti, vai jaunais īpašnieks ir noslēdzis citu apdrošināšanas līgumu pirms minētā termiņa izbeigšanās. 

5.13. Ja apdrošinātajam kustamajam īpašumam mainās īpašnieks un nav spēkā cita vienošanās ar Apdrošinātāju, 
apdrošināšanas līgums izbeidzas brīdī, kad kustamais īpašums tiek nodots tā jaunajam īpašniekam. 

5.14. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs var izbeigt apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, paziņojot par to otrai 
līgumslēdzējai pusei ne vēlāk kā 15 dienas pirms līguma izbeigšanas. 

5.14.1. Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pēc Apdrošinājuma ņēmēja iniciatīvas, Apdrošinātājs atmaksā 
Apdrošinājuma ņēmējam iemaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu, kura atbilst prēmijas daļai par pilniem 
mēnešiem , kas palikuši līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām, atskaitot no iemaksātās apdrošināšanas 
prēmijas pierādāmos ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos Apdrošinātāja izdevumus, kuri nedrīkst 
pārsniegt 25 procentus no apdrošināšanas prēmijas. 

5.14.2. Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pēc Apdrošinātāja iniciatīvas, un tas nav saist īts ar Apdrošinājuma 
ņēmēja atteikumu izdar īt grozījumus apdrošināšanas līguma noteikumos, kuri ir saist īti ar apdrošinātā riska 
iestāšanās faktisko apstākļu izmaiņu, vai arī faktu par šo apstākļu slēpšanu, Apdrošinātājs neietur ar 
apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos izdevumus. 

5.14.3. Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā ir veikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, un tā pārsniedz 
iemaksāto apdrošināšanas prēmiju, tad iemaksātās apdrošināšanas prēmijas atlikusī daļa netiek atmaksāta. 

5.14.4. Pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdrošinātājam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu pēc 
apdrošināšanas gadījuma izraisīto zaudējumu noteikšanas vai apdrošināšanas atlīdzības izmaksas. 

5.15. Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošinātā riska iestāšanās iespējamība ir palielinājusies vai 
samazinājusies, līgumslēdzēji var vienoties par apdrošināšanas līguma noteikumu grozīšanu vai līguma 
pārslēgšanu, attiecīgi palielinot vai samazinot apdro šināšanas prēmiju. Ja līgumslēdzēji nevar vienoties, 
apdrošināšanas līgumu izbeidz likumā “Par apdrošināšanas līgumu” noteiktajā kārtībā. 

5.16. Ja noslēdzot apdrošināšanas līgumu vai pēc tam Apdrošinājuma ņēmējs ir sniedzis Apdrošinātājam nepatiesu 
informāciju vai slēpis informāciju par iespējamo risku, Apdrošinātājs ir tiesīgs izbeigt apdrošināšanas līguma 
darbību no līguma noslēgšanas brīža, pārtraukt apdrošināšanu jebkurā brīdī, kad kļūst zināms nepatiesas vai 
nepilnīgas informācijas sniegšanas fakts un noraid īt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu par jebkuru pieteikto 
prasību. 

5.17. Apdrošināšanas līguma darbība tiek apturēta un izbeigta pirms termiņa vai līgums tiek atzīts par spēkā neesošu arī 
visos likumā “Par apdrošināšanas līgumu” paredzētajos gadījumos un kārtībā. 

5.18. Kopapdrošināšanā apdrošināšanas līgumu (polisi) paraksta visi Apdrošinātāji, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu. 
5.19. Apdrošinātāju tiesības un pienākumi tiek sadalīti atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp Apdrošinātājiem. Katra 

Apdrošinātāja saistību apjoms norādāms apdrošināšanas polisē. Ja apdrošināšanas līgumā nav īpašas vienošanās 
starp Apdrošinātājiem, kopapdrošināšana nerada Apdrošinātāju kopēju atbildību. 

5.20. Vadošais Apdrošinātājs tiek norādīts apdrošināšanas polisē. Tā saistības un pienākumi tiek noteikti līgumā, kas 
noslēgts starp Apdrošinātājiem. Vadošais Apdrošinātājs tiek pilnvarots par visu pārējo apdrošinātāju pārstāvi. 

5.21. Apdrošināšanas līgumā var paredzēt Pašrisku (Ekscesu). 
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6. APDROŠINĀJUMA SUMMA 
 

6.1. Apdrošinājuma summa ir maksimālā naudas summa, kuru var izmaks āt par apdrošināšanas līguma darbības laikā 
notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem. Apdrošinājuma summu nosaka savstarpēji vienojoties Apdrošinājuma 
ņēmējam un Apdrošinātājam un tā tiek uzrādīta apdrošināšanas polisē. 

6.2. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs var vienoties par apdrošināšanas objekta novērtēšanas metodi. 
6.3. Mājas mantu var apdrošināt tikai tirgus vērtībā: 

6.3.1. Apdrošinātāja noteiktās grupās, uzrādot attiecīgās grupas priekšmetu skaitu un kopēju apdrošinājuma 
summu; 

6.3.2. sastādot apdrošināmo mantu sarakstu, tajā atsevišķi uzrādot katru priekšmetu, tā iegādes gadu un 
apdrošinājuma summu. 

6.4. Apdrošinājuma summu telpu remontam nosaka pēc viena no šādiem rādītājiem: 
6.4.1. pēc remontdarbu tāmes; 
6.4.2. pēc viena kvadrātmetra izmaksām to rēķinot uz visu platību. 

6.5. Pēc Apdrošinājuma ņēmēja vēlmes apdrošināšanas līgumu var noslēgt nepilnā apdrošināšanas objekta vērtībā. 
6.6. Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par uzrādīto apdrošināšanas objektu vērtības pareizību. Ja šī vērtība ir uzrādīta 

nepareizi, tad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ir jāievēro zemapdrošināšanas vai virsapdrošināšanas 
nosacījumi. 

6.7. Ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz to pašu apdrošināto 
risku pārsniedz objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras līgumslēdzēju puses prasības tā samazināma 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa 
nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (atjaunošanas, tirgus vai bilances), kādā ir noslēgts apdrošināšanas līgums. 

 
7. TERITORIJA, KURĀ DARBOJAS APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS 

 
7.1. Apdrošināšanas līgums ir spēkā tikai apdrošināšanas līgumā norādītajā adresē. 
7.2. Ja tiek mainīta mantas atra šanās vietas adrese, pirms tās maiņas Apdrošinājuma ņēmējam par to rakstiski jāpaziņo 

Apdrošinātājam. 
7.3. Mājas manta ir apdrošināta tai atrodoties noslēgtās telpās apdrošināšanas līgumā norādītajā adresē. 
7.4. Ja apdrošināšanas objekta atrašanās vietas adrese tiek mainīta, neinformējot par to Apdrošinātāju, tad 

apdrošināšanas līgums attiecībā uz šiem objektiem nav spēkā. 
 

8. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA PIENĀKUMI 
 

8.1. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi ir: 
8.1.1. pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, kā arī tā darbības laikā paziņot Apdrošinātājam precīzu un 

patiesu informāciju par visiem apstākļiem un to izmaiņām, kas var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās 
iespējamību, kā arī informēt par citiem spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem, kas attiecas uz to pašu 
apdrošināšanas objektu; 

8.1.2. informēt Apdrošināto par noslēgto apdrošināšanas līgumu; 
8.1.3. samaksāt pilnu apdrošināšanas prēmiju apdrošināšanas līgumā noteiktā termiņā un kārtībā; 
8.1.4. nodrošināt apdrošinātā objekta atbilstošu ekspluatāciju; 
8.1.5. izpildīt citas apdrošināšanas līgumā, šajos noteikumos un likumā ’’Par apdrošināšanu līgumu’’ noteiktās 

prasības. 
8.2. Pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdrošinājuma ņēmējam: 

8.2.1. jāveic visi iespējamie pasākumi, lai samazinātu zaudējumus un novērstu tālākus apdrošinātā objekta 
bojājumus; 

8.2.2. ievērojot spēkā esošo likumdošanu, nekavējoties jāpaziņo par to attiecīgai kompetentai iestādei, kuras 
pienākumos ietilpst attiecīgā negadījuma izmeklēšana vai pārbaude (policija, ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests u.c.); 

8.2.3. ne vēlāk kā divu darba dienu laikā jāiesniedz Apdrošinātājam rakstisks noteikta parauga iesniegums, k ā arī: 
P apdrošināšanas polises oriģināls; 
P attiecīgās institūcijas likumdošanas noteiktā kārtībā izdota izziņa, kas apstiprina apdro šināšanas gadījuma 

faktu un apstākļus; 
P dokumenta, kas apstiprina Apdrošinātā apdrošināmo interesi, kopija; 
P dokuments, kas apliecina piln īgu kopējās apdrošināšanas prēmijas nomaksu; 
P citus Apdrošinātāja pieprasītos dokumentus, kas raksturo apdrošinātā riska iestāšanos un tā izraisītos 

zaudējumus. 
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Noteiktā termiņa pārsniegšanas gadījumā Apdrošinājuma ņēmējam ir dokumentāli jāpierāda Apdrošinātājam, ka tas 
nevarēja to izdarīt noteiktajā laikā (atradās komandējumā, ceļojumā u.c. un tāpēc nevarēja ātrāk konstatēt 
apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un paziņot par to Apdrošinātājam). 

 
9. APDROŠINĀTĀJA PIENĀKUMI 

 
9.1. Slēdzot apdrošināšanas līgumu: 

9.1.1. iepazīties ar Apdrošinājuma ņēmēja pieteikumā uzrādītajiem datiem un, ja nepieciešams, izteikt papildus 
priekšlikumus; 

9.1.2. iepazīstināt Apdrošinājuma ņēmēju ar apdrošināšanas noteikumiem, pamatojoties uz kuriem tiek noslēgts 
apdrošināšanas līgums. 

9.2. Saņemot pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu: 
9.2.1. saņemto pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu reģistrēt un pēc Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma dot 

rakstisku apstiprinājumu; 
9.2.2. iepazīstināt Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto ar apdrošināšanas atlīdzības noteikšanas un 

izmaksāšanas kārtību; 
9.2.3. pārbaudīt, kā Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais ir ievērojis apdrošināšanas līguma nosacījumus; 
9.2.4. tiklīdz rodas iespēja, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā sastādīt apdrošināšanas objekta apskates aktu. 

Akta sastādīšanā jāpiedalās Apdrošinātajam un nepieciešamības gadījumā attiecīgam ekspertam. 
9.3. Izpildīt savas saistības pret Apdrošināto, kuras ir noteiktas apdrošināšanas līgumā. 
 

10. ZAUDĒJUMU UN APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS APRĒĶINĀŠANA 
 

10.1. Zaudējumus un apdrošināšanas atlīdzības apmēru aprēķina Apdrošinātājs, pamatojoties uz tā sastādīto bojātā vai 
bojā gājušā apdrošināšanas objekta apskates aktu un šo noteikumu p.8.2.3. minētajiem dokumentiem. 

10.2. Aprēķinot apdrošināšanas atlīdzības apmēru, Apdrošinātājs nosaka: 
10.2.1. apdrošināšanas objekta vērtību; 
10.2.2. vai nav zemapdrošināšanas vai virsapdrošināšanas gadījums; 
10.2.3. mazākos apdrošināšanas objekta atjaunošanas vai iegādes izdevumus. 

10.3. Ēku un citu īpašumu, izņemot mājas mantu, bojājuma gadījumā zaudējumu un apdrošināšanas atlīdzību nosaka: 
10.3.1. pielietojot apdrošinātā objekta iznīcināto attiecīgo konstruktīvo elementu vērtības īpatsvaru (procentuālo 

attiecību) pret objekta apdrošinājuma summu; 
10.3.2. vai arī tādā daļā (procentos) no zaudējuma apjoma, kas noteikts saskaņā ar objekta atjaunošanas tāmi, kādu 

sastāda objekta apdrošinājuma summa pret tā atjaunošanas vērtību; 
10.3.3. ja apdrošināšanas objekts apdrošināts pilnā vērtībā un gājis bojā (iznīcināts) bez atliekām, tad 

apdrošināšanas atlīdzība ir vienāda ar tā apdrošinājuma summu, no kuras ir atskait īts pašrisks. 
10.4. Apdrošināšanas atlīdzība attiecībā uz bojātām vai bojā gājušām izejvielām, materiāliem, nepabeigto gatavo 

produkciju, precēm u.c. tiek noteikta, vadoties no faktiskiem to ražošanas vai piegādes izcenojumiem, un objekta 
bojājuma pakāpes, ievērojot virsapdrošināšanas vai zemapdrošināšanas nosacījumus. 

10.4.1. Gadījumā, ja izejvielām, materiāliem, nepabeigtai gatavai produkcijai, precēm u.c. vērtība pirms 
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir samazinājusies tādēļ, ka tos nav iespējams realizēt, vai citu līdzīgu 
iemeslu dēļ, tas tiek ņemts vērā, nosakot apdrošināšanas atlīdzības apjomu. 

10.4.2. Telpu remonta izdevumus apdrošināšanas gadījuma rezultātā nosaka, sastādot remonta izmaksu aprēķinu 
pēc pieteikumā noteiktajiem izcenojumiem, par vienu kvadrātmetru. 

10.5. Ja notikusi virsapdrošināšana un apdrošināšanas gadījums iestājies pirms apdrošinājuma summas samazināšanas, 
tad Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa 
ir vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību. 

10.6. Ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu 
apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), Apdrošinātājs izmaksā 
apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā no zaudējuma, kāda ir starp apdro šinājuma summu un objekta vērtību, ja 
apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi. Tāda pati proporcija ir spēkā, atlīdzinot izmaksas sakarā ar glābšanas 
darbiem un notikuma vietas savešanu kārtībā. 

10.7. Ja viens un tas pats objekts vienam un tam pašam riskam ir apdro šināts pie vairākiem Apdrošinātājiem un kopējā 
apdrošinājuma summa nepārsniedz šā objekta vērtību, tad katrs Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 
proporcionāli katrā līgumā noteiktajai apdrošinājuma summai. 

10.8. Ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti ar vairākiem 
apdrošinātājiem, pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību, apdrošināšanas līgumi, kas noslēgti ar Apdrošinājuma 
ņēmēja ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ nav spēkā no to noslēgšanas brīža. Šajos gadījumos iemaksāto 
apdrošināšanas prēmiju neatmaksā.  
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10.9. Apdrošināšanas atlīdzību par bojā gājušajiem mājas mantas priekšmetiem aprēķina zaudējumu summas apmērā, 
nepārsniedzot apdrošināšanas pieteikumā un tam pievienotajam mantu sarakstam attiec īgam priekšmetam noteikto 
apdrošinājuma summu. Priekšmetiem, kuri apdrošināti grupās, - no to atjaunošanas vērtības (jaunā stāvoklī) 
atskaitāma nolietošanās, kuru aprēķina ņemot vērā Apdrošinātāja noteikto metodiku un īpašuma izlaides gadu. 

10.10. Ja mantas (kustamā īpašuma) apdrošinājuma summa ir vienāda ar objekta vērtību un bojāto īpašumu var 
atremontēt lietošanai paredzētajiem mērķiem, tad Apdrošinātājs atlīdzina remonta izmaksas. Apdrošināšanas 
atlīdzību var noteikt arī kā starpību starp mantas vērtību apdrošināšanas brīdī un tās vērtību pēc apdrošināšanas 
gadījuma, ņemot vērā kvalitātes un vērtības samazināšanos apdrošināšanas gadījuma rezultātā un izdevumus, kas 
saistīti ar mantas glābšanu un savešanu lietošanas kart ībā. 

10.11. No bojā gājušo vai bojāto apdrošināšanas objektu apdrošināšanas atlīdzības summas tiek attiecīgi atskaitīta 
tālākai izmantošanai derīgo atlieku vērtība tādā proporcijā, kāda ir starp objekta apdrošinājuma summu un tā 
vērtību. 

10.12. Apdrošinātājs atlīdzina visus pieteiktos un pierādāmos Apdrošinātā izdevumus, kas radušies sakarā ar 
neatliekamiem bojājumu novēršanas un to samazināšanas pasākumiem, kuri veikti pēc Apdrošinātā iniciatīvas vai 
Apdrošinātāja pieprasījuma, pat tajos gadījumos, ja šie pasākumi nav bijuši sekmīgi, taču ne vairāk kā 10 % no 
zaudējuma apmēra. 

10.13. Ja apdrošināšanas līgumā noteikts Pašrisks (Ekscess), to atskaita no apdrošināšanas atlīdzības. 
10.14. Apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas līgumā noteikto apdrošinājuma summu, kas 

samazināta par iepriekš izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību. 
 

11. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS IZMAKSA 
 
Apdrošinātājs, pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas, 15 dienu laikā 
pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās noraidīšanu. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta ne vēlāk 
kā 15 dienu laikā pēc Apdrošinātāja lēmuma pieņemšanas par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.  

11.1. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas apdrošinājuma summa tiek samazināta veiktās izmaksas apjomā. 
Apdrošinājuma summa tiek uzskatīta par samazinātu no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Pēc apdrošinātā 
objekta atjaunošanas vai nomaiņas ar līdzvērtīgu Apdrošinājuma ņēmējs var atjaunot iepriekšējo apdrošinājuma 
summu, noslēdzot papildus apdrošināšanas līgumu uz laiku, kas palicis l īdz apdrošināšanas līguma darbības 
beigām. 

11.2. Apdrošinātājam ir tiesības atlikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, ja: 
11.2.1. ir pamatotas šaubas par Apdrošinātā tiesībām uz apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu – līdz brīdim, kad 

tiek saņemti pretējo apstiprinoši dokumenti; 
11.2.2. pret Apdrošinājuma ņēmēju, Apdrošināto, Tiesīgo lietotāju, vai viņu nodarbināto personu ir ierosināta 

krimināllieta saistībā ar apdrošināšanas gadījumu – līdz galīgajam tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim. 
11.3. Apdrošināšanas atlīdzību var izmaksāt: 

11.3.1. skaidrā naudā vai pārskaitot Apdrošinātā bankas kontā; 
11.3.2. bojātā vai bojā gājušā īpašuma remonta vai atjaunošanas darbu izpildes veidā; 
11.3.3. bojāto vai bojā gājušo īpašumu aizstājot ar analoģisku vai līdzvērtīgu. 

11.4. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas veidu nosaka Apdrošinātājs. 
11.5. Apdrošinātājs var atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, vai arī to samazināt, ja: 

11.5.1. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai Tiesīgais lietotājs nav izpildījis likumdošanā un šajos 
noteikumos paredzētos pienākumus; 

11.5.2. Apdrošinātais ar mērķi palielināt apdrošināšanas atlīdzību bojātā, iznīcinātā vai nozagtā īpašuma 
uzskaitījumā ir iekļāvis priekšmetus, kuri nav reāli bojāti, iznīcināti vai nozagti, vai ar ī kā citādi maldinājis 
Apdrošinātāju; 

11.5.3. Apdrošinātais nevar uzrādīt bojātos priekšmetus vai to paliekas, izņemot gadījumus, kad tie iznīcināti 
pilnībā; 

11.5.4. apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanas iemesli atbilst šo noteikumu 4. sadaļā ‘’Izņēmumi’’ minētajiem 
gadījumiem. 

 
12. REGRESA PRASĪBAS 

 
12.1. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Apdrošinātājam izmaksātās summas apmērā pāriet prasījuma tiesības, kuras 

Apdrošinātajam ir pret personām, kas atbildīgas par nodar īto zaudējumu. Apdrošinātajam jānodod Apdrošinātāja 
rīcībā visi dokumenti un jāveic nepieciešamās darbības, lai varētu tikt realizētas šādas prasījuma tiesības. 

12.2. Ja Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā vai Tiesīgā lietotāja vainas dēļ nav iespējama regresa prasība par labu 
Apdrošinātājam, Apdrošinātājs neizmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, par kādu nav iespējama regresa 
prasība. 
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12.3. Ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais par apdrošinātajiem zaudējumiem jau saņēmis kompensāciju no trešās 
personās kas attiecas uz apdrošināšanas atlīdzību, tā tiek samazināta par šādas kompensācijas summu. 
Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajam nekavējoties jāinformē Apdrošinātājs par šādas kompensācijas 
saņemšanu. 

12.4. Ja apdrošinātais īpašums bijis nozagts vai nolaupīts un par to izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, bet pēc tam tas 
atdots atpakaļ Apdrošinātajam, viņam divu mēnešu laikā Apdrošinātājam jāatmaksā par to saņemtā apdrošināšanas 
atlīdzība, atskaitot no tās ar zādzību vai laupīšanu saistītos mantas remonta izdevumus. 

 
13. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

 
13.1. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs var savstarpēji vienoties par specifiskiem apdrošināšanas līguma izpildes 

nosacījumiem. 
13.2. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs garantē savstarpējo attiecību un finansu norēķinu slepenību. 
13.3. Visi paziņojumi, lūgumi un paskaidrojumi otrai l īgumslēdzēju pusei iesniedzami rakstiski. 
13.4. Visi strīdi saistībā ar apdrošināšanas līgumu, kas rodas starp Apdrošinātāju un Apdrošināto tiek risināti sarunu ceļā. 

Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, to risina LR likumdošanā paredzētā kārtībā. 


