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Izlasiet uzmanīgi visu apdrošināšanas līgumu, lai noskaidrotu 
tiesības, pienākumus un to, kam nav apdrošināšanas seguma 
(aizsardzības). Vārdiem un jēdzieniem, kuriem ir īpaša nozīme, 
skaidrojums dots katrā nodaļā ‘’Termini’’.

I nodaļa. Terminu skaidrojumi
Apdrošināšanas noteikumos izmantoto terminu tulkojums ir 
vienāds ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē 
apdrošināšanu, ietverto terminu skaidrojumu.

1.pants. Terminu skaidrojums.
Apdrošinātājs – ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas 
Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.10017013, 
juridiskā adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, 
Igaunijā, kuru Latvijas Republikā pārstāv ERGO Insurance SE 
Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103599913, juridiskā adrese: 
Skanstes iela 50, Rīga, LV–1013. 

Apdrošinātāja komercdarbības veids ir apdrošināšanas 
pakalpojumu sniegšana.
Apdrošinātāja darbības uzraudzību Latvijā veic Finanšu un 
kapitāla tirgus komisija, adrese Kungu iela 1, Rīga, LV–1050.
Apdrošinājuma ņēmējs – juridiska persona, kas noslēgusi šo 
apdrošināšanas līgumu no būvniecības līguma izrietošo saistību 
vai dalībai iepirkuma konkursā noteikto saistību 
nodrošināšanai. 
Apdrošinātais – apdrošināšanas polisē norādītā juridiskā vai 
fiziskā persona, kurai ir apdrošināmā interese un kurai 
paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa saskaņā ar 
apdrošināšanas līguma noteikumiem.
Apdrošināšanas līgums – Apdrošinātāja un Apdrošinājuma 
ņēmēja rakstiska vienošanās par apdrošināšanas noteikumiem. 
Apdrošināšanas līgums sastāv no:
Apdrošināšanas pieteikuma;
Apdrošināšanas polises;
Apdrošinātāja apstiprinātiem apdrošināšanas noteikumiem; 
Sevišķiem noteikumiem, ja tādi tiek izmantoti;
Apdrošināšanas līguma grozījumiem un papildinājumiem, par 
kuriem līdzēji rakstveidā vienojas Apdrošināšanas līguma 
darbības laikā; 
Minētie dokumenti veido Apdrošināšanas līgumu, kas ir 
jāaplūko tikai un vienīgi kā vienots kopums.
Apdrošināšanas polise –dokuments, kas apliecina 
apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas 
līguma noteikumus, kuru ievērošana ir priekšnoteikums 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksai.
Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi 
saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam. 
Apdrošināmā interese – apdrošinātā interese neciest 
zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam gadījumam.
Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas polisē norādīta 
naudas summa par kādu ir apdrošināts apdrošināšanas 
objekts. Apdrošināšanas summa ir apdrošinātāja atbildības 
limits jeb maksimāli iespējama izmaksājamā summa par 
visiem apdrošināšanas gadījumiem, kas iestājas šī 
apdrošināšanas līguma darbības laikā. Ja ir veikta 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, tad Apdrošināšanas līgums 
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ir spēkā līdz līgumā norādītā darbības termiņa beigām par  
apdrošinājuma summu, kas tiek noteikta kā sākotnējās 
apdrošinājuma summas un izmaksāto atlīdzību starpība.
Apdrošināšanas prēmija – apdrošināšanas polisē noteiktais 
maksājums par apdrošināšanas līgumu.
Apdrošināšanas atlīdzības pieteikums – Apdrošinātāja 
noteiktā parauga dokuments, kuru Apdrošinātais iesniedz 
Apdrošinātājam, lai saņemtu Apdrošināšanas atlīdzību saskaņā 
ar noslēgto Apdrošināšanas līgumu. Pieteikuma forma 
pieejama arī www.ergo.lv.
Apdrošināšanas atlīdzība – Apdrošinātajam izmaksājamā 
naudas summa  vai cits apdrošināšanas noteikumos 
paredzētais atlīdzības veids. 
Apdrošināšanas aizsardzība – Apdrošinātāja apņemšanās 
atlīdzināt Apdrošinātajam radušos zaudējumos apdrošināšanas 
līgumā paredzētajos gadījumos un apjomā apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksas vai citā veidā, iestājoties apdrošināšanas 
gadījumam.
Būvniecības līgums – starp Apdrošināto kā pasūtītāju un 
Apdrošinājuma ņēmēju kā izpildītāju noslēgtais un 
Apdrošināšanas polisē norādītais līgums par noteiktu būvdarbu, 
piegādes vai pakalpojumu sniegšanu, no kura izrietošās 
Apdrošinājuma ņēmēja saistības pret Apdrošināto tiek 
apdrošinātas saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu.
Garantija – šī apdrošināšanas līguma izpratnē Apdrošinātāja 
saistība Apdrošinātajam izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību 
apdrošināšanas līgumā paredzētajos gadījumos un apmērā, ar 
nosacījumu, ka Apdrošinātais un Apdrošinājuma ņēmējs ir 
izpildījuši apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus.
Glābšanas izdevumi – pieteiktie un pierādāmie Apdrošinātā 
saprātīgie izdevumi, kas radušies sakarā ar neatliekamajiem 
bojājumu novēršanas un samazināšanas pasākumiem, kuri 
veikti pēc Apdrošinātā iniciatīvas vai Apdrošinātāja 
pieprasījuma.
Iepirkuma konkurss – Apdrošinātā organizēta procedūra, 
saskaņā ar kuru pasūtītājs atlasa piegādātājus un piešķir 
tiesības noslēgt būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus;
Konkursa piedāvājums – Apdrošinājuma ņēmēja Iepirkuma 
konkursā iesniegtais piedāvājums.
Maksātnespēja – ar tiesas nolēmumu konstatēts 
Apdrošinājuma ņēmēja maksātnespējas stāvoklis pēc 
maksātnespējas procesa pasludināšanas. Šī apdrošināšanas 
līguma izpratnē maksātnespējas stāvoklim tiek pielīdzināts 
Apdrošinājuma ņēmēja stāvoklis tiesiskās aizsardzības procesā 
pēc tam, kad tiesa ir apstiprinājusi tiesiskās aizsardzības 
procesa pasākumu plānu un pieņēmusi nolēmumu par 
parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu vai tiesa ir 
apstiprinājusi ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa 
pasākumu plānu.
Pasūtītājs – Apdrošinātais.

II. Nodaļa. Būvniecības garantijas apdrošināšana
2. pants. Apdrošināšanas objekts un Apdrošināšanas 
aizsardzības apjoms.
2.1.    Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinātā mantiskā 

interese neciest zaudējumus gadījumā, ja 

Apdrošinājuma ņēmējs neizpildīs vai nepienācīgi 
izpildīs savas no Būvniecības līguma vai no Konkursa 
piedāvājuma izrietošās saistības pret Apdrošināto. 

2.2.    Apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā ar Konkursa 
piedāvājuma iesniegšanas brīdi vai Būvniecības 
līguma noslēgšanas brīdī (atkarībā no Garantijas 
veida), bet ne ātrāk kā apdrošināšanas polisē 
norādītajā datumā. 

2.3.    Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā līdz brīdim, kad 
Apdrošinājuma ņēmējs ir izpildījis no Konkursa 
piedāvājuma vai no Būvniecības līguma (atkarībā no 
Garantijas veida) izrietošās saistības, bet ne ilgāk kā 
līdz Apdrošināšanas polisē norādītajam 
apdrošināšanas perioda beigu datumam.

2.4.    Ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts savādāk 
Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas priekšnoteikums ir 
Apdrošinātāja lēmums par Apdrošinājuma ņēmēja 
saistību neizpildes iestāšanos, kas pieņemts, 
pamatojoties uz Apdrošinātājam iesniegto dokumentu 
un informācijas vispusīgu izvērtējumu. 

2.5.    Apdrošināšanas aizsardzība attiecas tikai uz 
gadījumiem, kad apdrošinātais risks ir iestājies 
Apdrošināšanas līguma darbības laikā un Apdrošinātā 
pieteikums par Apdrošinājuma ņēmēja saistību 
nepildīšanu ir iesniegts Apdrošinātājam līdz 
Apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas 
perioda beigu datumam.

3. pants. Apdrošinātie riski. Garantiju veidi.
3.1.    Konkursa garantija.
    Ar konkursa garantijas risku tiek saprastas 

Apdrošinājuma ņēmēja uzņemto saistību neatsaukt 
savu iesniegto Konkursa piedāvājumu Iepirkuma 
konkursa noteiktajā termiņā vai noslēgt būvniecības 
līgumu neizpilde.  

    Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, 
nepārsniedzot apdrošināšanas polisē minēto 
apdrošinājuma summu, ja:

3.1.1.    Apdrošinājuma ņēmējs atsauc savu Konkursa 
piedāvājumu līdz Iepirkuma konkursa uzvarētāja 
paziņošanai;

3.1.2.    Apdrošinājuma ņēmējs ir atzīts par uzvarējušu 
Iepirkuma konkursā un pēc konkursa atsakās slēgt 
Būvniecības līgumu pušu rakstiski saskaņotajos 
termiņos.

    Konkursa garantija ir spēkā līdz brīdim, kad 
Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais ir noslēguši 
Būvniecības līgumu, bet ne vēlāk kā līdz 
Apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas 
perioda beigu datumam.

3.2.    Priekšapmaksas garantija.
    Ar priekšapmaksas garantijas risku tiek saprastas 

Apdrošinājuma ņēmēja būvniecības līgumā noteikto 
saistību, izlietot no Apdrošinātā saņemto 
priekšapmaksu atbilstoši Būvniecības līguma 
noteikumiem, neizpilde. 
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    Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, 
nepārsniedzot apdrošināšanas polisē norādīto 
apdrošinājuma summu, ja Apdrošinājuma ņēmējs nav 
izpildījis saistības saskaņā ar noslēgtā Būvniecības 
līguma noteikumiem un saņemto priekšapmaksu nav 
izmantojis atbilstoši uzņemtajām saistībām, t.i. nav 
veicies noteiktus būvdarbus, piegādi vai nav sniedzis 
pakalpojumu.

    Priekšapmaksas garantija ir spēkā līdz brīdim, kad 
Apdrošinājuma ņēmējs saskaņā ar Būvniecības līgumu 
ir veicis darbus saņemtās priekšapmaksas apmērā, bet 
ne vēlāk kā līdz Apdrošināšanas polisē norādītajam 
apdrošināšanas perioda beigu datumam.

3.3.    Darba izpildes garantija.
    Ar darba izpildes garantijas risku tiek saprastas 

Apdrošinājuma ņēmēja būvniecības līgumā noteikto 
saistību, veikt un pabeigt paredzētos būvdarbus 
atbilstoši Būvniecības līguma noteikumiem, neizpilde. 

    Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 
Apdrošinātajam, ja Apdrošinājuma ņēmējs savas 
vainas dēļ noteiktā termiņā un apjomā neizpilda 
Būvniecības līgumā uzņemtās saistības.

    Darbu izpildes garantija ir spēkā līdz brīdim, kad 
Apdrošinājuma ņēmējs ir nodevis, savukārt 
Apdrošinātais bez iebildumiem ir pieņēmis 
Apdrošinājuma ņēmēja saskaņā ar Būvniecības līgumu 
izpildītos darbus, bet ne vēlāk kā līdz Apdrošināšanas 
polisē norādītajam apdrošināšanas perioda beigu 
datumam.

3.4.    Garantijas perioda garantija.
    Ar garantijas perioda garantijas risku tiek saprastas 

Apdrošinājuma ņēmēja Būvniecības līgumā noteikto 
saistību novērst defektus vai bojājumus, kas radušies 
noteiktā garantijas perioda laikā pēc būvobjekta 
nodošanas ekspluatācijā vai pēc konkrēto darbu 
nodošanas– pieņemšanas akta parakstīšanas.

    Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 
Apdrošinātajam, ja Apdrošinājuma ņēmējs 
maksātnespējas dēļ nepilda Būvniecības līgumā 
uzņemtās saistības par radušos defektu novēršanu 
garantijas perioda laikā.

    Garantijas perioda garantija stājas spēkā tikai pēc 
attiecīgo darbu pieņemšanas–nodošanas akta 
parakstīšanas.

    Garantijas perioda garantija neattiecas uz tādiem 
trūkumiem, bojājumiem, defektiem u.tml., kurus 
Apdrošinātais varēja konstatēt vai bija konstatējis 
pieņemot attiecīgos būvniecības darbus.

    Garantijas perioda garantija ir spēkā līdz Būvniecības 
līgumā noteiktajam garantijas perioda beigu 
datumam, bet ne vēlāk kā līdz Apdrošināšanas polisē 
norādītajam apdrošināšanas perioda beigu datumam.

III. nodaļa. Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā 
pienākumi
4. pants. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi.
4.1.    Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir iesniegt 

Apdrošinātājam visus nepieciešamos dokumentus 
apdrošinājuma summas noteikšanai un riska 
izvērtēšanai. Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par 
Apdrošinātājam sniegtās informācijas patiesumu un ar 
Apdrošināšanas līguma noslēgšanu apliecina, ka 
neatrodas maksātnespējas stāvoklī, nav likvidācijas 
stadijā, kā arī nav apturēta vai pārtraukta tā darbība.

4.2.    Apdrošinājuma ņēmējs informē Apdrošināto par 
Apdrošināšanas līguma noteikumiem, tajā skaitā 
Apdrošinātā pienākumiem, kuru ievērošana un 
izpildīšana ir priekšnoteikums apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksāšanai.

4.3.    Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir iesniegt noslēgtā 
Būvniecības līguma apliecinātas kopijas un atbildēt par 
to īstumu.

4.4.    Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums savlaicīgi 
noteiktajos termiņos un pilnā apmērā samaksāt 
apdrošinājuma prēmiju.

4.5.    Apdrošinājuma ņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 
15 darba dienu laikā rakstiski informē Apdrošinātāju 
par jebkādām būtiskām riska izmaiņām, grozījumiem 
Būvniecības līgumā, Iepirkuma konkursa nolikumā un 
iesniedz minēto dokumentu apliecinātas kopijas 
Apdrošinātājam. Par riska paaugstinošiem apstākļiem 
tiks uzskatīti sekojošie:

4.5.1.   celtniecības tāmes palielināšanās;
4.5.2.   celtniecības perioda pagarināšanās;
4.5.3.   apakšuzņēmēju maiņa;
4.5.4.   projekta izmaiņas celtniecības procesā;
4.5.5.   būvdarbos iesaistīto komersantu maiņa;
4.5.6.   būvdarbos iesaistīto komersantu maksātnespējas 

procesa uzsākšana;
4.5.7.   Apdrošināšanas polises darbības laikā Apdrošinājuma 

ņēmējs ir izslēgts no būvkomersantu reģistra;
4.5.8.   Apdrošinājuma ņēmējs tiek likvidēts, pamatojoties uz 

tā dalībnieku lēmumu.
4.6.    Apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas līguma 

darbības laikā ir jāļauj Apdrošinātāja pārstāvjiem 
pārbaudīt un novērtēt apdrošinātā riska iestāšanās 
apstākļus. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir 
iesniegt Apdrošinātājam visus nepieciešamos 
dokumentus un informāciju par apdrošinātā riska 
iestāšanās apstākļiem un tā izraisītiem 
zaudējumiem.

4.7.    Apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas līguma 
darbības laikā ir pienākums veikt visus pasākumus, lai 
pienācīgi un kvalitatīvi izpildītu Būvniecības līgumā 
pielīgtās saistības un samazinātu ar apdrošinātā riska 
iespējamo iestāšanos saistīto zaudējumu. 
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Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir savlaicīgi 
informēt Apdrošināto un Apdrošinātāju par visiem 
apstākļiem, kas var apdraudēt Apdrošinājuma ņēmēja 
saistību izpildi atbilstoši Būvniecības līgumam. 
Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums savlaicīgi veikt 
visas nepieciešamas darbības, tajā skaitā atbildēt uz 
pretenzijām, sniegt iebildumus, paskaidrojumus, 
iesniegt pieprasījumus par informācijas vai dokumentu 
iesniegšanu u.c., lai atrisinātu visas darbu izpildes gaitā 
radušās nesaskaņas un problēmas, kas var apdraudēt 
darbu izpildi Būvniecības līgumā noteiktajā termiņā.

4.8.    Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums rakstveidā, 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā 
iesniegt pieteikumu Apdrošinātājam un informēt 
Apdrošināto par jebkuru gadījumu, kas var būt par 
pamatu apdrošināšanas atlīdzības izmaksai saskaņā ar 
šī Apdrošināšanas līguma noteikumiem, kā arī iesniegt 
Apdrošinātājam visus nepieciešamos dokumentus, kas 
apliecina iespējamā apdrošināšanas gadījuma 
apstākļus un zaudējumu apmēru.

4.9.    Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums, ja to prasa 
Apdrošinātājs, iesniegt Apdrošinātājam celtniecības 
objektā piesaistīto apakšuzņēmēju būvniecības 
garantijas polises, kuru termiņi nav mazāki par šī 
Apdrošināšanas līguma darbības termiņu.

4.10.    Ja Apdrošinātājs izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību 
un/vai sedzis glābšanas izdevumus, pamatojoties uz šī 
Apdrošināšanas līguma noteikumiem, tad 
Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums kompensēt 
Apdrošinātājam visu viņa samaksāto summu, ieskaitot 
to Apdrošinātāja norādītājā norēķinu kontā 
kredītiestādē 5 darba dienu laikā pēc apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksas dienas.

5. pants. Apdrošinātā pienākumi.
5.1.    Apdrošinātā pienākums ir ne vēlāk 15 darba dienu laikā 

rakstiski informēt Apdrošinātāju par jebkādiem 
Būvniecības līguma un/vai būvprojekta grozījumiem un 
papildinājumiem, kā arī iesniegt Apdrošinātāja 
pieprasītos dokumentus 5 darba dienu laikā pēc 
attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.

5.2.    Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 
15 darba dienu laikā rakstveidā paziņot 
Apdrošinātājam par jebkuru tādu apstākļu iestāšanos, 
kas var apdraudēt Apdrošinājuma ņēmēja Būvniecības 
līgumā noteikto saistību izpildi un izraisīt apdrošinātā 
riska iestāšanos, kā arī iesniegt Apdrošinātājam visus 
dokumentus un informāciju, kas raksturo augstāk 
norādītos apstākļus. Apdrošinātā pienākums ir veikt 
saprātīgus pasākumus, lai samazinātu iespējamos 
zaudējumus, tajā skaitā arī kārtot nepieciešamās 
juridiskās formalitātes, lai būtu iespējams piedzīt 
zaudējumus, kas radušies Apdrošinājuma ņēmēja 
pielīgto saistību neizpildes rezultātā, tajā skaitā, bet ne 
tikai iesniedzot pretenzijas, prasījumus un prasības 
saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību par kreditora 

rīcību. Apdrošinātā pienākums ir savlaicīgi informēt 
Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošinātāju par visiem 
apstākļiem, kas var apdraudēt Apdrošinājuma ņēmēja 
saistību izpildi atbilstoši Būvniecības līgumam. 
Apdrošinātajam ir pienākums savlaicīgi veikt visas 
nepieciešamas darbības, tajā skaitā atbildēt uz 
pretenzijām, sniegt iebildumus, paskaidrojumus, 
iesniegt pieprasījumus par informācijas vai dokumentu 
iesniegšanu u.c., lai atrisinātu visas darbu izpildes gaitā 
radušās nesaskaņas un problēmas, kas var apdraudēt 
darbu izpildi Būvniecības līgumā noteiktajā termiņā.

5.3.    Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 
15 darba dienu laikā paziņot Apdrošinātājam par 
iespējamo apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt 
Apdrošinātājam rakstveida paziņojumu, kas apliecina 
iespējamo saistību neizpildi, norādot apstākļus, kas 
radušies Būvniecības līguma izpildes laikā, norādot 
iespējamo zaudējuma apmēru un iesniedzot 
apdrošinātā riska iespējamās iestāšanās apstākļus un 
zaudējumu apmēru apstiprinošos dokumentus, kā arī 
Apdrošinātāja pieprasītos dokumentus un informāciju.

5.4.    Gadījumā, ja Apdrošinātajam nav izdevies panākt 
vienošanos ar Apdrošinājuma ņēmēju par Būvniecības 
līguma noteikumu pildīšanu, Apdrošinātā pienākums ir 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no 
Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpildes fakta 
konstatācijas brīža iesniegt  Apdrošinātājam  
rakstveida zaudējuma  pieteikumu  par būvniecības 
līgumā minēto saistību neizpildi, norādot konkrētas 
neizpildītās saistības vai radušos bojājumus/defektus. 
Ar Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpildes 
konstatācijas faktu saprot situāciju, kad netiek pildītas 
Būvniecības līgumā noteiktās saistības, t.sk. 
Apdrošinājumā ņēmējs  Būvniecības līgumā noteiktā 
laikā, vai termiņu pagarinājuma laikā pēc Apdrošinātā 
rakstveida pretenzijas saņemšanas brīža nav uzsācis 
savu saistību pildīšanu vai nav iesniedzis rakstveida 
pamatotu atbildi ar iebildumiem pret Apdrošinātā 
minētām pretenzijām.

5.5.    Apdrošinātajam jāiesniedz dokumentācija, kas 
apliecina apdrošinātā riska iestāšanos un tā rezultātā 
nodarīto zaudējuma apmēru, tajā skaitā, bet ne tikai 
defektu apskates akts, pretenzijas, cita sarakste, 
atbilstoša būvniecības darbu izpildes forma, defektu/
bojājumu fotogrāfijas, tehniskais projekts, 
būvuzraudzības žurnāls, finanšu pārskati, kā arī cita 
informācija, kas attiecināma uz noslēgtā būvniecības 
līguma saistību neizpildi. Apdrošinātāja pieprasītā 
dokumentācija jāiesniedz 5 darba dienu laikā no 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža.  Ja 
Apdrošinātajam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams 
ievērot šo termiņu, to var pagarināt nosūtot motivētu 
rakstveida paziņojumu Apdrošinātājam.

5.6.   Apdrošinātājs var atteikt apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksu, ja Apdrošinātais nav izpildījis kādu no augstāk 
norādītajiem pienākumiem.
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IV. nodaļa. Apdrošināšanas atlīdzība
6. pants. Zaudējuma atlīdzības apmērs un izmaksas kārtība.
6.1.    Izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt 

Apdrošinātajam apdrošināšanas gadījuma rezultātā 
faktiski nodarītos tiešos zaudējumus, kā arī pārsniegt  
apdrošināšanas  līgumā norādīto apdrošinājuma 
summu.

6.2.   Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai 
gadījumos, ja pieteikums par iespējamo 
apdrošināšanas gadījumu Apdrošinātājam iesniegts 
apdrošināšanas līguma darbības perioda laikā.

6.3.   Apdrošināšanas atlīdzības veidi ir:
6.3.1.   Pakalpojuma saņemšana neizpildīto saistību 

pabeigšanai un/ vai defektu novēršanai:
6.3.1.1.  Apdrošinātājs apmaksā būvuzņēmuma piestādīto 

rēķinu par veiktajiem būvdarbiem tādā apjomā, kādā 
tie paredzēti Būvniecības līgumā un Apdrošinājuma 
ņēmējs tos nav veicis, pēc rakstiski ar Apdrošinātāju 
saskaņoto darbu izpildes;

6.3.1.2.  Apdrošinātājs atlīdzina Apdrošinātajam faktiski 
izlietoto materiālu, veikto darbu, mehānismu 
izmantošanas un transporta izdevumus Apdrošinājuma 
ņēmēja neizpildīto saistību pabeigšanai un/ vai defektu 
novēršanai, ja darbu pabeigšanai netiek piesaistīts 
būvuzņēmējs, noslēdzot attiecīgu līgumu par 
būvniecības veikšanu;

6.3.2.   Naudas izmaksa saskaņā ar Apdrošināšanas līgumā 
noteikto kārtību.

6.4.    Ja starp Apdrošinātāju un Apdrošināto netiek panākta 
vienošanās par nodarītā zaudējuma apmēru, 
Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt Apdrošinātajam 
priekšlikumu par trešās personas piesaistīšanu 
konkrētā objekta būvniecības procesa turpināšanai, kas 
iesniedz būvdarbu pakalpojumu izmaksu tāmi, kas ir 
pietiekama, lai tiktu izpildītas būvniecības līgumā 
minētās saistības.

6.5.    Ja Apdrošinātais neakceptē Apdrošinātāja iesniegtos 
priekšlikumus, Apdrošinātājs atbilstoši Apdrošināšanas 
līgumam izmaksā Apdrošinātajam apdrošināšanas 
atlīdzību tādā apmērā, lai atlīdzinātu jau cēlušos tiešos 
zaudējumus.

6.6.    Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem 
atlīdzība tiek aprēķināta un noteikta sekojošā apmērā:

6.6.1.   Konkursa garantijas saistību neizpildes gadījumā 
Apdrošinātājs izmaksā Apdrošinātajam apdrošināšanas 
atlīdzību – naudas summu, kas noteikta konkursa 
nolikumā kā piedāvājuma nodrošinājuma summa un 
norādīta Apdrošināšanas polisē.

6.6.2.    Priekšapmaksas garantijas saistību neizpildes 
gadījumā Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas 
atlīdzību, kuras apmērs tiek noteikts kā starpība starp 
Apdrošinājuma ņēmēja saņemto priekšapmaksas 
naudas summu, kas norādīta apdrošināšanas polisē, 
un faktiski izpildīto darbu un iepirkto materiālu summa 
tikai gadījumā, ja pielīgtās saistības nav izpildītas 

Apdrošinājuma ņēmēja vainas dēļ un ir 
konstatējams, ka:

6.6.2.1. Priekšapmaksa nav izlietota Būvniecības līgumā 
paredzētajā kārtībā un

6.6.2.2. Būvniecības līgums tika izbeigts pirms termiņa 
Apdrošinājuma ņēmēja saistību nepildīšanas dēļ.

6.6.3.    Darba izpildes garantijas saistību neizpildes gadījumā 
Apdrošinātājs atlīdzina Apdrošinātā tiešos pierādāmos 
izdevumus,  kas saistīti ar cita būvuzņēmēja izvēli  
jaunā līguma noslēgšanu  neizpildīto saistību (darbu) 
izpildei, kā arī neizpildīto darbu apjoma iespējamo 
sadārdzinājumu.

6.6.4.    Garantijas perioda garantijas saistību neizpildes 
gadījumā Apdrošinātājs nosaka zaudējuma apmēru, 
kas nepieciešams, lai novērstu garantijas perioda laikā 
radušos pierādāmos defektus/bojājumus.

6.7.    Apdrošinātājs apmaksā saprātīgus glabāšanas 
izdevumus, bojājumu/ defektu novēršanai vai 
samazināšanai, kurus Apdrošinātais ir uzskatījis par 
nepieciešamiem un iepriekš rakstiski saskaņojis ar 
Apdrošinātāju. Apdrošinātājs atlīdzina glābšanas 
izdevumus, kuru apmērs nepārsniedz 50 % no 
apdrošinājuma summas, ievērojot, ka kopējā 
izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzības/–u un 
glābšanas izdevumu kopsumma saskaņā ar 
Apdrošināšanas līgumu nedrīkst pārsniegt 
Apdrošināšanas polisē norādīto apdrošinājuma 
summu.

6.8.    Apdrošinātais un Apdrošinātājs strīdus gadījumā var 
vienoties, ka zaudējums tiek noteikts, pieaicinot 
ekspertu (s), pēc vienošanās ekspertīzi var nozīmēt arī, 
lai noteiktu zaudējuma rašanās cēloni. Izdevumus sedz 
puse, kas nozīmējusi ekspertīzi.

7. pants. Lēmums par apdrošināšanas atlīdzību vai tās 
atteikumu.
7.1.    Lēmums par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās 

atteikumu tiek pieņemts 10 darba dienu laikā pēc visu 
apdrošinātā riska iestāšanās apstākļu noskaidrošanai 
un zaudējumu aprēķināšanai nepieciešamo 
dokumentu un informācijas saņemšanas.

7.2.    Ja Apdrošinātājs pieņēmis lēmumu par atteikumu 
izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, tas nosūta 
Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam motivētu 
rakstveida paziņojumu par atteikumu izmaksāt 
apdrošināšanas atlīdzību.

7.3.   Apdrošinātājs ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 
dienas, kad saņemts pieteikums par apdrošināšanas 
atlīdzību, rakstveidā informē personu, kas pretendē uz 
apdrošināšanas atlīdzību par papildus dokumentiem, 
kas nepieciešami, lai varētu pieņemt lēmumu par 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās atteikumu. 
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V. nodaļa. Izņēmumi
8. pants. Izņēmumi. 
Ar šī Apdrošināšanas līguma noslēgšanu puses ir vienojušās, ka 
zaudējumu rašanās gadījumi netiek atzīti par apdrošināšanas 
gadījumiem un apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja 
pastāvējuši šādi faktiskie apstākļi, kas ir izslēgti no 
apdrošināšanas aizsardzības apjoma:
8.1.    Riska iestāšanās saistīta ar tiešu vai netiešu 

kodolenerģijas iedarbību, zemestrīci, sacelšanos, 
streiku, valsts iekšējiem nemieriem, valsts varas 
institūciju rīkojumiem, terorismu, karadarbību. Ar 
jēdzienu terora akts šajos noteikumos saprot politisku, 
reliģisku, ideoloģisku vai etnisku mērķu sarīkota vai 
piedraudēta vardarbības pielietošana, ko veic viena 
persona vai personu grupa, kas rīkojas savā vai kādas 
organizācijas (–u, vai valdības (–u) uzdevumā, vai ar 
tām sadarbojoties ar nolūku ietekmēt valdību un/vai 
iebiedēt sabiedrību vai sabiedrības daļu;

8.2.    Apdrošinātājs neatbild par zaudējuma gadījumu, kas 
iestājās pirms Apdrošināšanas līgumā un Būvniecības 
līgumā paredzēto darbu uzsākšanas vai pirms 
Apdrošināšanas polisē norādītā līguma spēkā stāšanās 
vai darbības perioda sākuma.

8.3.    Ja Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu 
nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ, ir veicis darbības 
vai pieļāvis bezdarbību, kas palielina apdrošinātā riska 
iestāšanās iespējamību. Šajā gadījumā Apdrošinātājs 
neizmaksā apdrošināšanas atlīdzību, izbeidz 
Apdrošināšanas līgumu un neatmaksā iemaksāto 
apdrošināšanas prēmiju.

8.4.    Ja riska iestāšanos vai zaudējumu rašanos izraisījis 
Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu 
nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ, vai riska iestāšanās 
ir saistīta ar apdrošināšanas krāpšanu un /vai 
Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs sniedzis 
Apdrošinātājam nepatiesu informāciju. Šajā gadījumā 
Apdrošinātājs neizmaksā apdrošināšanas atlīdzību, 
izbeidz Apdrošināšanas līgumu un neatmaksā 
iemaksāto apdrošināšanas prēmiju.

8.5.    Saskaņā ar Būvniecības līgumu nav konstatējama 
Apdrošinājuma ņēmēja atbildība pret Apdrošināto.

8.6    Pēc Apdrošinātā vai Pasūtītāja iniciatīvas ir veiktas 
tādas izmaiņas tehniskajā projektā, par kurām 
Apdrošinājuma ņēmējs pēc attiecīgo būvdarbu 
uzsākšanas nav bijis informēts. 

8.7.    Ja Apdrošinātais nav veicis kādu no Būvniecības līgumā 
noteiktajiem maksājumiem Būvniecības līgumā 
noteiktajā termiņā un apjomā.

8.8.    Ja Apdrošinātais un/vai Apdrošinājuma ņēmējs nav 
saņēmis būvatļauju, licenci vai citus saskaņojumus un/
vai atļaujas, kas dod tiesības veikt būvniecības darbus 
saskaņā ar noslēgto Būvniecības līgumu. 

8.9.    Ja pieņemšanas–nodošanas aktā norādītie defekti vai 
trūkumi, kas tika izlaboti un atkārtoti pieņemti, 
izsaukuši vēlāku atkārtotu defektu rašanos un/ vai ir 
saistīti ar citu defektu rašanās iemesliem.

8.10.    Ja Apdrošinātais sniedzis nepilnīgu vai kļūdainu 
informāciju par objekta celtniecības izpētes ģeodēzijas 
apstākļiem.

8.11.    Ja Būvniecības līgumā nav noteiktas līdzēju saistības 
būvniecības darbu izpildes laikā līdz darbu pilnīgai 
nodošanai un garantijas perioda garantijas laikā. 

8.12.    Apdrošinātājs nesedz zaudējumus par būvniecības 
darbu defektiem, kurus Apdrošinātais vai Pasūtītājs 
varēja konstatēt pieņemot būvniecības darbus un 
nesedz zaudējumus, kas saistīti ar objekta nepareizu 
tehnisko uzturēšanu vai ekspluatācijas normu 
neievērošanu.

8.13.    Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu nav apdrošināti 
un netiek atlīdzināti netiešie zaudējumi, kā arī 
Apdrošinātā atrautā peļņa, līgumsodi, nokavējuma 
procenti, jebkuri citi sodi vai soda naudas, papildus 
izdevumi, piemēram, juridiskās palīdzības saņemšanas 
un/vai tiesāšanās izdevumi.

8.14.    Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta Latvijas 
Republikas normatīvos aktos, kas regulē 
apdrošināšanu, paredzētajos gadījumos, kā arī citos 
gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos 
aktos.

8.15.    Netiek atzīti par apdrošināšanas gadījumu tādi 
gadījumi, kad Būvniecības līgumu nav iespējams 
izpildīt Apdrošinātā rīcības rezultātā (nepareizs darbu 
uzdevums vai konkursa nolikums, nepieciešamo 
papildus darbu nesaskaņošana, informācijas vai 
dokumentu neiesniegšana utt.) vai no Apdrošinājuma 
ņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

8.16.   Netiek atzīti par apdrošināšanas gadījumiem tādi 
gadījumi, kad Apdrošinājuma ņēmējs pamatojoties uz 
Būvniecības līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajām 
tiesībām vienpusēji izbeidz Būvniecības līgumu, 
izņemot šo apdrošināšanas noteikumu 6.6.2.2. punktā 
paredzēto gadījumu.

8.17.    Ja Apdrošinātājs konstatē, ka Apdrošināšanas līguma 
darbības laikā nav izpildīts kāds no šo apdrošināšanas 
noteikumu III. nodaļā noteiktajiem Apdrošinātā vai 
Apdrošinājuma ņēmēja pienākumiem, Apdrošinātājam 
ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.

VI. nodaļa. Zaudējumu piedziņa
9.pants. Zaudējumu piedziņa.
9.     Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas 

Apdrošinātājam pāriet Apdrošinātā prasījuma tiesības 
pret Apdrošinājuma ņēmēju izmaksātās 
apdrošināšanas atlīdzības summas apmērā. Pēc 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Apdrošinātājam 
rodas tiesības celt attiecīgu prasību pret 
Apdrošinājuma ņēmēju.

9.1.    Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums 5 darba dienu 
laikā pēc tam, kad Apdrošinātājs ir izmaksājis 
apdrošināšanas atlīdzību, samaksāt Apdrošinātājam 
kompensāciju izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 
un glābšanas izdevumu apmērā. 
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9.2.   Ja Apdrošinājuma ņēmējs neveic kompensāciju 
Apdrošinātājam izmaksātās apdrošinātās atlīdzības 
apmērā 14 darba dienu laikā no atlīdzības izmaksas 
veikšanas dienas, Apdrošinājuma ņēmējs apņemas 
maksāt Apdrošinātājam līgumsodu 0,1% apmērā no 
neatmaksātās summas par katru nokavēto dienu.

9.3.    Ja Apdrošinājuma ņēmējs tiek reorganizēts, zaudējumu 
atlīdzības pienākums pāriet uz Apdrošinājuma ņēmēja 
saistību pārņēmējiem.

9.4.    Gadījumos, ja Apdrošinātājs ir izmaksājis 
Apdrošinātajam apdrošināšanas atlīdzību un/vai 
glābšanas izdevumus, Apdrošinājuma ņēmējam ir 
pienākums samaksāt Apdrošinātājam kompensāciju 
izmaksātās summas apmērā bez jebkādiem 
iebildumiem un neatkarīgi no tā vai Apdrošinājuma 
ņēmējam ir vai nav strīds ar Apdrošināto par saistību 
neizpildi.

VII. nodaļa. Vispārīgie noteikumi
10. pants. Apdrošināšanas saistības.
10.1.    Dotā Apdrošināšanas līguma noslēgšana apliecina, ka 

Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs, paužot savu 
gribu, panākuši vienošanos, saskaņā ar kuru 
Apdrošinājuma ņēmējs uzņēmies saistības maksāt 
apdrošināšanas prēmiju Apdrošināšanas līgumā 
noteiktā veidā, termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas 
Apdrošināšanas līgumā noteiktās saistības, savukārt 
Apdrošinātājs uzņēmies saistības, iestājoties 
apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt Apdrošinātajam 
apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar Apdrošināšanas 
līgumu.

10.2.    No Apdrošināšanas līguma izrietošās saistības 
attiecināmas uz Apdrošinājuma ņēmēju, Apdrošināto, 
kā arī pārējām personām, kuras pretendē uz 
zaudējumu atlīdzināšanu noslēgtā Apdrošināšanas 
līguma ietvaros.

10.3.    Ja Apdrošinātājs atbilstoši līguma noteikumiem ir 
atbrīvots no saistības izmaksāt Apdrošinātajam 
apdrošināšanas atlīdzību, tad šādas Apdrošinātāja 
tiesības attiecināmas arī pret pārējām personām, kuras 
var izvirzīt prasības, pamatojoties uz noslēgto 
Apdrošināšanas līgumu.

10.4.    Ar Apdrošināšanas līguma noslēgšanu Līgumslēdzējas 
puses ir vienojušās, ka no Apdrošināšanas līguma 
izrietošo attiecību regulēšanai tās piemēros šos 
noteikumus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas 
regulē apdrošināšanu, Latvijas Republikas 
Civillikumu – iepriekš minētajā kārtībā.

    Gadījumā, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā tiek 
grozīti Latvijas Republikas normatīvie akti, 
pamatojoties uz kuriem Apdrošinātājs veic grozījumus 
šajos noteikumos, tad šie noteikumi paliek spēkā ciktāl 
tos neskar jaunie grozījumi. Ja kāds no šo noteikumu 
punktiem saistībā ar Latvijas Republikas normatīvo 

aktu grozījumiem zaudē spēku, tad Apdrošinātājs to 
pielāgo un interpretē atbilstoši spēkā esošo Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām.

10.5.    Ar šī līguma noslēgšanu puses ir vienojušās, ka 
Apdrošinātā un/vai Apdrošinājuma ņēmēja jebkuri 
prasījumi, kas var izrietēt no šī Apdrošināšanas līguma, 
nevar būt cesijas priekšmets un tikt nodoti trešajām 
personām. 

10.6.    Visi strīdi apdrošināšanas saistību sakarā tiek risināti 
sarunu ceļā. Apdrošinātajam ir tiesības vērsties ar 
sūdzību Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā, ja 
šāda strīda izskatīšanu paredz tā reglaments. Ja 
vienošanās netiek panākta vai puses neapmierina 
ombuda lēmums, strīdus izšķir Latvijas Republikas 
tiesa Latvijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.7.    Visiem iesniegumiem, pieteikumiem, paziņojumiem un 
paskaidrojumiem jābūt iesniegtiem rakstiskā veidā 
Apdrošinātāja norādītajā formā, un tie jāadresē 
Apdrošinātājam uz Apdrošināšanas polisē minēto 
adresi. Iesniegumi un paskaidrojumi, kas nav iesniegti 
rakstiski, Apdrošinātājam nav saistoši. Apdrošinātājs 
sarakstes dokumentus Apdrošinātajam un 
Apdrošinājuma ņēmējam nosūta uz Apdrošināšanas 
polisē norādīto adresi vai juridisko adresi un tie tiek 
uzskatīti par saņemtiem 7. dienā pēc nosūtīšanas. Par 
jebkurām izmaiņām kontaktinformācijā ir rakstiski 
jāpaziņo pārējiem Apdrošināšanas līguma dalībniekiem 
5 darba dienu laikā pēc šādu izmaiņu veikšanas dienas.

10.8.    Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs vienojas, ka šī 
Apdrošināšanas līguma darbības ietvaros pušu 
attiecībās par derīgiem tiek uzskatīti rēķini, uz kuriem 
atbildīgo personu paraksti ir aizstāti ar elektronisko 
apliecinājumu svītru koda veidā. 

11. pants. Apdrošināšanas līguma noslēgšana un tā spēkā 
esamība. 
11.1.    Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz 

Apdrošinājuma ņēmēja sniegto informāciju un 
rakstisku pieteikumu.

11.2.    Apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar Apdrošināšanas 
polises noslēgšanas brīdi un stājas spēkā ne ātrāk par 
apdrošināšanas prēmijas maksājuma saņemšanas 
brīdi. Gadījumā, ja puses rakstiski vienojas, ka 
apdrošināšanas prēmija tiek samaksāta pēc 
apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās, tad 
apdrošināšanas prēmijas samaksas gadījumā polisē 
norādītajā termiņā Apdrošināšanas līgums ir spēkā ar 
polisē norādīto spēkā stāšanās brīdi. Ja 
apdrošināšanas prēmijas samaksa nav veikta līdz 
polisē norādītajam termiņam, ir uzskatāms, ka 
Apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā. 

 11.3.    Pušu parakstu neesamība neietekmē Apdrošināšanas 
līguma spēkā esību. Apdrošinājuma ņēmējs ar 
apdrošināšanas prēmijas samaksu apstiprina, ka ar 
apdrošināšanas noteikumiem ir iepazinies, pilnībā tiem 
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piekrīt, apņemas pildīt visas Apdrošināšanas līguma 
saistības, kā arī piekrīt Apdrošināšanas līguma 
noslēgšanai ar šādiem noteikumiem.

12. pants. Līguma darbības termiņš. Līguma izbeigšana un 
apdrošināšanas prēmijas atlikuma izmaksāšana.
Apdrošinātājs noslēgto līgumu var izbeigt Latvijas Republikas 
normatīvos aktus, kas regulē apdrošināšanu, noteiktajos 
gadījumos un kārtībā, tajā skaitā: 
12.1.    ja Apdrošinājuma ņēmējs nav samaksājis 

apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu atbilstoši 
Apdrošināšanas līguma noteikumiem;

12.2.   ja apdrošinātais risks iestājas Apdrošinātā, 
Apdrošinājuma ņēmēja, ļauna nolūka vai rupjas 
neuzmanības dēļ; šajā gadījumā apdrošināšanas 
līgums uzskatāms par izbeigtu no minēto faktu 
konstatācijas brīža;

12.3.   Būvniecības līgumā noteikto apdrošinājuma ņēmēja 
visu saistību izpildes gadījumā. Šajā gadījumā 
Apdrošināšanas līguma darbība izbeidzas automātiski;

12.4.    jebkura līgumslēdzējas puse var izbeigt Apdrošināšanas 
līgumu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, ja 
Apdrošinātājs ir noteicis ar apdrošināšanas gadījumu 
saistīto zaudējumu apmēru un izmaksājis 
Apdrošinātajam apdrošināšanas atlīdzību.

12.5.    Apdrošināšanas līgums ir izbeigts pēc 15 dienām no 
dienas, kad attiecīgā līgumslēdzēja puse nosūtījusi 
rakstveida paziņojumu par Apdrošināšanas līguma 
izbeigšanu vai kad abas līgumslēdzējas puses ir 
vienojušās par savādāku līguma pārtraukšanas kārtību, 
noslēdzot atbilstošu rakstisku vienošanos.

12.6.    Ja Apdrošināšanas līgums tiek pirmstermiņa izbeigts 
un tā darbības laikā nav veiktas apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksas, Latvijas Republikas normatīvo 
aktu, kas regulē apdrošināšanu, paredzētajos 
gadījumos Apdrošinātājs atmaksā Apdrošinājuma 
ņēmējam neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu, 
kuras apmēru nosaka, atskaitot no iemaksātās 
apdrošināšanas prēmijas daļu par apdrošināšanas 
līguma faktiskās darbības periodu un ar 
apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos 
apdrošinātāja izdevumus, bet ne vairāk par 15% no 
apdrošināšanas prēmijas.

12.7.    Visos gadījumos, izņemot Latvijas Republikas 
normatīvos aktus, kas regulē apdrošināšanu, kad 
Apdrošināšanas līguma darbības laikā ir bijušas 
apdrošināšanas atlīdzības prasības un Apdrošinātājs 
atbilstoši šiem noteikumiem ir veicis apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksu, apdrošināšanas prēmija par visu 
polisē paredzēto apdrošināšanas līguma darbības laiku 
pienākas Apdrošinātājam.

12.8.    Ja Apdrošinājuma ņēmējs izbeidz apdrošināšanas 
līgumu pēc tam, kad ir iestājies Apdrošinājuma ņēmēja 

no Būvniecības līguma vai Konkursa noteikumiem 
izrietošas saistību izpildes termiņš, Apdrošinātājs 
neatmaksā Apdrošinājuma ņēmējam iemaksāto 
apdrošināšanas prēmiju.

13. pants. Privātuma politika.
13.1.   Apdrošinātājam ir tiesības nodot Apdrošinājuma 

ņēmēja personas datus (tajā skaitā, bet ne tikai 
personas kodu vai identifikācijas numuru) un 
informāciju par Apdrošinājuma ņēmēja saistībām, kas 
izriet no apdrošināšanas līguma, pret Apdrošinātāju 
jebkuram kredītinformācijas birojam (tajā skaitā, bet 
ne tikai AS “Kredītinformācijas birojs”) saskaņā ar 
Kredītinformācijas biroju likuma normu prasībām. 

13.2.   Apdrošinājuma ņēmējs pilnvaro Apdrošinātāju 
pieprasīt, saņemt, izvērtēt un saglabāt 
kredītinformāciju par Apdrošinājuma ņēmēju no 
jebkura kredītinformācijas biroja datubāzēm (tajā 
skaitā, bet ne tikai AS “Kredītinformācijas birojs”), lai 
izvērtētu Apdrošinājuma ņēmēja kredītspēju un 
nodrošinātu Apdrošinātāja kredītriska pārvaldību.

13.3.   Apdrošinājuma ņēmējs pilnvaro Apdrošinātāju sniegt 
Apdrošinātajam pēc tā pieprasījuma informāciju 
attiecībā uz apdrošināšanas līguma spēkā esamību, 
tajā skaitā, informējot Apdrošināto par apdrošināšanas 
prēmijas apmaksas faktu un izsniedzot tam 
apdrošināšanas polisi.

13.4.   Apdrošinājuma ņēmējs pilnvaro Apdrošinātāju sniegt 
trešajai personai pēc tās pieprasījuma informāciju 
attiecībā uz apdrošināšanas līguma spēkā esamību, 
tajā skaitā, informējot trešo personu par 
apdrošināšanas prēmijas apmaksas faktu.

13.5.   Apdrošinātājs publicē Privātuma politiku personas datu 
apstrādei savā tīmekļa vietnē www.ergo.lv, kā arī 
nodrošina tās pieejamību savās pārdošanas vietās vai 
pēc pieprasījuma nosūta to Apdrošinājuma ņēmējam. 
Apdrošinājuma ņēmēja pienākums pirms 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir iepazīties ar 
Apdrošinātāja Privātuma politiku personas datu 
apstrādei, kā arī informēt par to tās personas, kuru 
datus Apdrošinājuma ņēmējs nodod Apdrošinātājam.

13.6.   Apdrošinātājs publicē standartizētu produkta 
pamatinformācijas dokumentu un informāciju, ar kuru 
Apdrošinājuma ņēmējam jāiepazīstas pirms 
apdrošināšanas līguma slēgšanas, savā tīmekļa vietnē 
www.ergo.lv, kā arī nodrošina to pieejamību savās 
pārdošanas vietās vai pēc pieprasījuma nosūta to 
Apdrošinājuma ņēmējam.


