ERGO Lauksaimniecības dzīvnieku
apdrošināšanas noteikumi Nr. LD 05-2018
Saturs
I nodaļa. Terminu skaidrojumi
II nodaļa. Dzīvnieku apdrošināšana

IV nodaļa. Apdrošināšanas atlīdzība
V nodaļa. Izņēmumi
VI nodaļa. Vispārīgie noteikumi
I nodaļa.Terminu skaidrojumi

1. pants. Noteikumos lietotie termini.
Terminu un jēdzienu tulkojums ir vienāds ar Latvijas Republikas
normatīvajos aktos, kas regulē apdrošināšanu, ietverto terminu
skaidrojumu. Šajā nodaļā dots skaidrojums terminiem, kas
izmantoti šajos apdrošināšanas noteikumos un kam ir īpaša
nozīme.
Apdrošinātājs – ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas
Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 10017013,
juridiskā adrese: A. H. Tammsaaretee 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 – juridiskā vai fiziskā persona, kas
noslēdz dzīvnieku apdrošināšanas līgumu savā vai citas
personas labā. Apdrošinājuma ņēmējam tiek pielīdzinātas
personas, kuras ir pilnvarotas veikt apdrošināto dzīvnieku
uzraudzību vai kopšanu. Šo personu darbība vai bezdarbība
seku ziņā tiek pielīdzināta paša Apdrošinājuma ņēmēja rīcībai.
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III nodaļa. Apdrošinājuma ņēmēja un
Apdrošinātā pienākumi

Apdrošinātais – apdrošināšanas polisē norādītā persona vai
saskaņā ar apdrošināšanas līgumu nosakāmā persona, kura
cieš zaudējumu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kuras
labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums un/vai kurai ir
apdrošināmā interese, un kurai izmaksājama apdrošināšanas
atlīdzība.
Apdrošināšanas pieteikums – Apdrošinātāja noteikta parauga
dokuments, kuru Apdrošinājuma ņēmējs aizpilda, lai informētu
to par faktiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska iestāšanās
iespējamības novērtēšanai pirms apdrošināšanas līguma
noslēgšanas.
Apdrošināšanas līgums – Apdrošinātāja un Apdrošinājuma
ņēmēja rakstiska vienošanās par apdrošināšanas
nosacījumiem.
Apdrošināšanas līguma neatņemamas sastāvdaļas:
• apdrošināšanas pieteikums;
• apdrošināšanas polise;
• Lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanas
noteikumi Nr. LD 05-2018;
• apdrošināšanas polises sevišķie nosacījumi, ja tādi tiek
izmantoti, kā arī visi apdrošināšanas līguma grozījumi
un papildinājumi, par kuriem puses vienojas
apdrošināšanas līguma darbības laikā.
Minētie dokumenti veido apdrošināšanas līgumu un ir
jāaplūko tikai un vienīgi kā vienots kopums.
Dzīvnieki – šajos noteikumos un/vai polisē norādītie
lauksaimniecības dzīvnieki.
Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas līgumā noteiktā
naudas summa, par kuru ir apdrošināti dzīvnieki.
Apdrošinājuma summa ir Apdrošinātāja atbildības limits jeb
maksimāli izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmērs.
Apdrošinātais risks – apdrošināšanas polisē paredzētais no
Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās
iespējama nākotnē.
Pašrisks – naudas izteiksmē vai procentos izteikts zaudējuma
apmērs, kuru katrā apdrošināšanas gadījumā uzņemas
Apdrošinājuma ņēmējs un kas tiek atskaitīts no
apdrošinātajiem zaudējumiem, iestājoties apdrošināšanas
gadījumam, vienā novietnē norādītajiem dzīvniekiem.
Apdrošināšanas vieta – polisē norādītā dzīvnieka pastāvīgās

II nodaļa. Dzīvnieku apdrošināšana

2. pants. Apdrošināšanas objekts.
2.1.
Apdrošināšanas objekts ir apdrošināšanas polisē
norādītie dzīvnieki:
2.1.1. liellopi – no 6 mēnešu vecuma līdz 10 gadiem;
2.1.2. zirgi – no 1 gada līdz 16 gadu vecumam;
2.1.3. aitas – no 1 mēneša līdz 4 gadu vecumam;
2.1.4. kazas – no 1 mēneša līdz 4 gadu vecumam;
2.1.5. cūkas – no 1 mēneša līdz 4 gadu vecumam;
2.1.6. kažokādas zvēri – sākot no 4 mēnešu vecuma;
2.1.7. bišu saimes stropos (ar dravas pasēm);
2.1.8. mājputni (vistas, zosis, pīles) – no 15 dienām līdz
1 gada vecumam.
2.2.
Citas sugas vai vecuma dzīvniekus apdrošina,
Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātājam
savstarpēji vienojoties un norādot apdrošināšanas
līgumā.
3. pants. Apdrošinājuma summa un vērtība.
3.1.
Ja Apdrošinājuma ņēmējs nav iesniedzis dokumentus,
kas apliecina dzīvnieka vērtību, apdrošinājuma summa
tiek noteikta kā līdzvērtīga pēc savas sugas, šķirnes,
vecuma, produktivitātes vai īpašībām dzīvnieka iegādes
mazākajiem izdevumiem.
3.2.
Apdrošināšanas polisē norādāma katra dzīvnieka
apdrošinājuma summa vai arī vienai un tai pašai
grupai piederošo dzīvnieku kopējā apdrošinājuma
summa.

3.3.
3.4.

Dzīvnieku apdrošinājuma summa tiek norādīta ar PVN
(pievienotās vērtības nodokli).
Gadījumā, ja līguma darbības periodā dzīvnieku skaits
ganāmpulkā palielinās vairāk par 10%, tad
Apdrošinājuma ņēmējam par to jāpaziņo
Apdrošinātājam. Ja šis nosacījums netiek ievērots, tad,
iestājoties apdrošināšanas gadījumam, atlīdzība tiek
aprēķināta saskaņā ar 7.6. punktā noteikto kārtību.

4. pants. Apdrošinātie riski.
Ar šo apdrošināšanas līgumu ir apdrošināta dzīvnieka bojāeja,
ko izraisa kāds no šajā pantā uzskaitītajiem apdrošinātajiem
riskiem. Apdrošināšanas segums ir spēkā tikai attiecībā uz tiem
riskiem, kas norādīti apdrošināšanas polisē:
4.1.
uguns
4.1.1. ugunsgrēks – uguns, kas izcēlusies ugunij neparedzētā
vietā, vai uguns, kas izcēlusies no ugunij paredzētas
vietas un spēj pati izplatīties tālāk;
4.1.2. eksplozija – tādu spēku pēkšņa izpausme, kas balstās
uz gāzu vai tvaiku izplešanās tieksmi. Trauka (katla,
cauruļvadu u. c.) eksplozija ir tikai tad, ja tā sienas tiek
sabojātas tādā mērā, ka notiek spiediena atšķirību
izlīdzināšanās starp trauka iekšieni un apkārtējo vidi;
4.1.3. zibens spēriens – tieša zibens iedarbība uz apdrošināto
dzīvnieku;
4.1.4. vadāma lidaparāta, tā daļu vai tā kravas uzkrišana vai
trieciens;
4.1.5. tvana gāze, dūmi un kvēpi, kas radušies ugunsgrēka
rezultātā;
4.2.
dabas stihijas
4.2.1. vētra – meteoroloģisku apstākļu izraisīta gaisa plūsma,
ja vēja brāzmas ir ne mazākas kā
			 18 (astoņpadsmit) m/s;
4.2.2. krusa – nokrišņi ledus gabaliņu veidā;
4.2.3. sniega slodze – stiprs sniegs, kad 12 (divpadsmit)
stundu vai īsākā laikā nokrīt 20 (divdesmit) cm un
vairāk sniega, kā rezultātā sniega vai ledus svars
nodara bojājumus dzīvnieka novietnei (ēkai, būvei,
būrim u. tml.), kā rezultātā dzīvnieks iet bojā;
4.2.4. plūdi – apdrošināšanas vietas applūšana ar ūdeni, tam
pārplūstot pār dabisko ūdenstilpju (upes, ezera, jūras)
krastiem neparedzamu plūdu dēļ;
4.2.5. lietusgāze – īslaicīgs, stiprs lietus, kad 6 (sešu) stundu
laikā vai īsākā laika periodā nolīst 25 mm vai vairāk
nokrišņu;
4.2.6. grunts noslīdēšana – dabiska kalnu iežu, akmeņu vai
zemes noslīdēšana vai nokrišana;
4.2.7. zemestrīce – dabiskas zemes garozas svārstības, kuru
stiprums pēc Rihtera skalas ir vismaz 4 (četras) balles;
4.3.
trešo personu prettiesiska rīcība
4.3.1. zādzība ar ielaušanos – tīša prettiesiska apdrošinātā
dzīvnieka paņemšana, nelikumīgi iekļūstot
apdrošināšanas vietā. Nelikumīga ielaušanās
apdrošinātajā vietā ir notikusi, ja persona izmantojusi
pielāgotas atslēgas, mūķīzerus vai citas palīgierīces
slēdzeņu vai norobežojumu likvidēšanai.
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uzturēšanās (novietnes) un/vai ganību vieta. Ja dzīvnieki tiek
transportēti no vienas apdrošināšanas vietas uz citu
apdrošināšanas vietu, tad tie ir apdrošināti arī transportēšanas
laikā.
Novietne – jebkura reģistrēta telpa, būve vai āra apstākļos
norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur
lauksaimniecības dzīvniekus un kura veido vienu
epidemioloģisko vienību.
Ganāmpulks – reģistrēts lauksaimniecības dzīvnieku kopums,
kas pieder vienam īpašniekam.
Piespiedu likvidēšana (nokaušana) – veterinārārsta ieteikta
vai uzdota dzīvnieka likvidēšana vai nokaušana tāda
negadījuma vai slimības dēļ, kā rezultātā dzīvniekam draud
bojāeja.
Epizootija – dzīvnieku masveida saslimšana ar lipīgu slimību.
Bojāeja – dzīvnieka nāve, piespiedu nokaušana vai zādzība.
Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi
saistīts iepriekš neparedzams gadījums, kuram iestājoties
paredzēta apdrošināšanas atlīdzība atbilstoši apdrošināšanas
līgumam.
Apdrošināšanas atlīdzības pieteikums – Apdrošinātāja
noteikta parauga dokuments, kuru Apdrošinātais iesniedz
Apdrošinātājam.
Apdrošināšanas atlīdzība – par apdrošināšanas gadījumu
izmaksājamā naudas summa vai tās daļa, kas izmaksājama
saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

4.3.2.

5. pants. Papildu izmaksas.
5.1.
Pusēm vienojoties, var tikt apdrošinātas šādas papildu
izmaksas, kas rodas, iestājoties kādam no
apdrošinātajiem riskiem:
5.1.1. telpu, kurā tika turēti dzīvnieki, tīrīšanas un

5.1.2.
5.1.3.

dezinfekcijas izmaksas;
dzīvnieka likvidēšanas izmaksas;
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes
izmaksas.

III nodaļa. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā
pienākumi

6. pants. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi.
6.1.
Par katru apdrošināšanas gadījumu Apdrošinājuma
ņēmējam vai Apdrošinātajam nekavējoties, tiklīdz tas ir
iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā
no konstatācijas brīža, rakstiski jāpaziņo
apdrošinātājam un jāveic visi iespējamie pasākumi
apdrošināšanas gadījuma apstākļu noskaidrošanai un
zaudējuma samazināšanai. Veicot iepriekš noteiktos
pasākumus, jāizpilda visi iespējamie Apdrošinātāja
norādījumi.
6.2.
Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir 15 dienu laikā
rakstiski paziņot Apdrošinātājam par jebkurām
izmaiņām pieteikumā sniegtajā informācijā, kas kā
apdrošināšanas prēmijas aprēķināšanas pamats
norādīta apdrošināšanas līguma pieteikumā (apsardze,
izmantošana, apdrošināšanas vietas maiņa, ieķīlāšana
u. tml.), kā arī par citiem spēkā esošiem
apdrošināšanas līgumiem uz to pašu apdrošināmo
dzīvnieku.
6.3.
Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi
līguma darbības laikā:
6.3.1. ievērot uz noslēgto līgumu attiecināmos tiesību aktus,
kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos,
valsts iestāžu izdotos un/vai apdrošināšanas līgumā
atrunātos drošības noteikumus;
6.3.2. ievērot dzīvnieku turēšanas, kopšanas un veterinārā
dienesta rīkojumus un norādījumus;
6.3.3. pēc Apdrošinātāja pieprasījuma uzrādīt dokumentus
par dzīvnieka vērtību, veselības stāvokli;
6.3.4. veikt nepieciešamos pasākumus un izpildīt
Apdrošinātāja rekomendācijas, lai samazinātu
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās iespēju vai
zaudējumu, kā arī nodrošināt dzīvnieka turēšanai
atbilstošus zoohigiēniskos apstākļus, bet saslimušam
dzīvniekam – savlaicīgu ārstniecisko palīdzību;
6.3.5. nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam un
Apdrošinātājam par dzīvnieka pēkšņu bojāeju;
6.3.6. nodrošināt Pārtikas un veterinārā dienesta noteikto
pretepizootisko pasākumu izpildi noteiktajos termiņos
un dzīvnieku imunizēšanu pret lipīgajām slimībām;
6.3.7. iesniegt Apdrošinātājam veterinārārsta slēdzienu
(piespiedu nokaušanas rīkojums, sekcijas protokols) ar
dzīvnieka saslimšanas, bojāejas, piespiedu nokaušanas
vai iznīcināšanas iemesliem;
6.3.8. par zādzību, ielaušanos novietnē, laupīšanu vai
transportlīdzekļa uzbraukšanu apdrošinātajam
dzīvniekam nekavējoties ziņot policijai.
6.4.
Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā pienākums ir
Apdrošinātājam iesniegt visus Apdrošinātāja papildus

Nr. LD 05-2018 - Lauksaimniecības dzīvnieku
apdrošināšanas noteikumi

3

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | +371 6 708 1887 | info@ergo.lv | www.ergo.lv

laupīšana – uzbrukums Apdrošinājuma ņēmējam vai
kādai no viņam pielīdzinātajām personām, pielietojot
vardarbību vai vardarbības draudus ar mērķi prettiesiski
iegūt apdrošināto dzīvnieku;
4.3.3. ļaunprātīga rīcība – tīša rīcība ar nolūku nodarīt
kaitējumu vai iznīcināt apdrošināto dzīvnieku;
4.3.4. apdrošinātā dzīvnieka bojāeja transportlīdzekļa
uzbraukšanas rezultātā:
4.4.
neinfekcijas slimības un traumas
4.4.1.			 neinfekcijas slimības – slimības, ar kurām veselie
dzīvnieki neinficējas viens no otra, tās izpaužas klīnisku
simptomu veidā – kā audu vai orgānu bojājumi, to
funkciju traucējumi, kuru rezultātā iestājusies dzīvnieka
bojāeja;
4.4.2. traumas – ārēju faktoru izraisīti audu vai orgānu
bojājumi, kuru rezultātā ir iestājusies dzīvnieka bojāeja;
4.4.3. saules iedarbība – dzīvnieka bojāeja, kas rodas
pārkaršanas rezultātā tiešu saules staru ietekmē.
4.4.4. aukstuma iedarbība – dzīvnieka bojāeja, kas rodas
ķermeņa temperatūras vispārējās pazemināšanās
rezultātā, apkārtējās vides atdzesējošo faktoru (sala,
vēja) ietekmē;
4.4.5. neinfekcijas slimību apdrošināšanas gadījumā
Apdrošinātāja atbildība par pirmo reizi apdrošinātiem
dzīvniekiem iestājas pēc 10 dienām no apdrošināšanas
līguma spēkā stāšanās brīža vai, ja tas ir no jauna
iegādāts dzīvnieks, tad pēc 10 dienām no brīža, kad
dzīvnieks ir atvests uz apdrošināšanas vietu;
4.5.
infekcijas slimības
4.5.1. infekcijas slimības – slimības, kuru ierosinātāji
(baktērijas, vīrusi, mikroskopiskās sēnes, vienšūņi,
prioni, ektoparazīti, endoparazīti) tieši vai dažādu
faktoru ietekmē var tikt pārnesti no viena dzīvnieka uz
citu dzīvnieku vai cilvēku;
4.5.2. epizootijas gadījumā par gadījuma sākumu uzskatāma
pirmā dzīvnieka bojāeja (slimība, kas apstiprināta
Valsts pārtikas un veterinārajā dienestā) un par
beigām – pēdējā bojāeja tā paša iemesla dēļ, taču
viena apdrošināšanas gadījuma periods nedrīkst
pārsniegt 80 dienas no tā iestāšanās brīža;
4.5.3. infekcijas slimību apdrošināšanas gadījumā
Apdrošinātāja atbildība par pirmo reizi apdrošinātiem
dzīvniekiem iestājas pēc 10 dienām no apdrošināšanas
līguma spēkā stāšanās brīža vai, gadījumā, ja tas ir no
jauna iegādāts dzīvnieks, tad pēc 10 dienām no brīža,
kad dzīvnieks ir atvests uz novietni;
4.6.
nosmakšana
Dzīvnieka bojāeja, ko izraisa skābekļa trūkums
organismā elektroenerģijas padeves pārtraukuma vai
ventilācijas sistēmas bojājuma rezultātā.

pieprasītos dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās faktu, vietu un laiku, un
zaudējumu apjomu. It īpaši tas attiecināms uz visu
veidu izziņām, kā arī rēķinu un maksājumu dokumentu
oriģināliem.

IV nodaļa. Apdrošināšanas atlīdzība

V nodaļa. Izņēmumi

8. pants. Izņēmumi.
8.1.
Noslēdzot šo apdrošināšanas līgumu, puses ir
vienojušās, ka šādi zaudējumu rašanās gadījumi netiek
atzīti par apdrošināšanas gadījumiem, ja riska
iestāšanos un/vai zaudējumu rašanos, vai
Apdrošinājuma ņēmēja darbību vai bezdarbību pirms
riska iestāšanās vai pēc tā raksturo šādi faktiskie
apstākļi:
8.1.1. zaudējumu tieši vai netieši izraisa, vai tas ir radies
saistībā ar jebkura veida terora aktu. Par terora aktu
noslēgtā apdrošināšanas līguma ietvaros tiek uzskatīta
politisku, reliģisku, ideoloģisku vai etnisku mērķu vārdā
sarīkota vai piedraudēta vardarbības pielietošana, ko
veic viena persona vai personu grupa, kas rīkojas savā
vai kādas organizācijas, vai valdības uzdevumā, vai ar
tām sadarbojoties ar nolūku ietekmēt valdību un/vai
iebiedēt sabiedrību vai sabiedrības daļu;
8.1.2. zaudējumu izraisa jebkura veida karadarbība, masu
nekārtības, iekšējie nemieri, streiks, kodolenerģijas
tieša vai netieša iedarbība vai starojums (radioaktīvais,
elektromagnētiskais);
8.1.3. Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu
nolūku vai vainas pakāpi, kas zaudējumu
atlīdzināšanas un citu civiltiesisko seku ziņā ir
pielīdzināma ļaunam nolūkam, ir veicis darbības vai
pieļāvis bezdarbību, kas palielina apdrošinātā riska
iestāšanās iespējamību, vai nav nekavējoties rakstiskā
veidā informējis Apdrošinātāju par apdrošinātā riska
palielināšanos;
8.1.4. riska iestāšanos vai zaudējumu rašanos izraisījis
Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu nolūku vai vainas
pakāpi, kas zaudējumu atlīdzināšanas seku ziņā ir
pielīdzināma ļaunam nolūkam vai saistīta ar
apdrošināšanas krāpšanu. Ja Apdrošinājuma ņēmējs
apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, Apdrošinātājs
ir tiesīgs atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un
izbeigt apdrošināšanas līguma darbību, neatmaksājot
saņemto apdrošināšanas prēmiju;
8.1.5. Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais rupji pārkāpis
Latvijas Republikas normatīvos aktus;
8.1.6. Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis kādu no 6. pantā
noteiktajiem pienākumiem;
8.1.7. iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinājuma
ņēmējam nav apdrošināmās interese.
8.2.
Apdrošināšana neattiecas uz:
8.2.1. nereģistrēta dzīvnieka bojāeju;
8.2.2.
tāda dzīvnieka bojāeju, kas pēdējā veterinārajā
izmeklēšanā pozitīvi reaģējis uz leikozi, tuberkulozi vai
brucelozi;
8.2.3. dzīvnieka bojāeju apdrošināšanas vietā, kas atrodas
Pārtikas un veterinārā dienesta noteiktajā slimības
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7. pants. Apdrošināšanas atlīdzība, tās nosacījumi.
7.1.
Izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt
apdrošināšanas gadījuma rezultātā faktiski nodarītos
zaudējumus.
7.2.
Apdrošināšanas gadījuma rezultātā nodarītā
zaudējuma apmēru nosaka Apdrošinātājs vai tā
norīkots eksperts.
7.3.
Apdrošināšanas atlīdzība par katru bojāgājušo
dzīvnieku, attiecībā uz kuru tika norādīta atsevišķa
apdrošinājuma summa, nosakāma, novērtējot faktisko
zaudējumu un atskaitot pašrisku, kas paredzēts
apdrošināšanas līgumā.
7.4.
Apdrošināšanas atlīdzību nosaka:
7.4.1. par bojāgājušo dzīvnieku – polisē norādītās
apdrošinājuma summas apmērā;
7.4.2. par piespiedu kārtā nokauto dzīvnieku – polisē
norādītās apdrošinājuma summas apmērā, atskaitot
summu, kas saņemta par dzīvnieka gaļas realizāciju.
Realizācijai derīgās gaļas vērtību nosaka, pamatojoties
uz gaļas pārstrādes uzņēmuma izdotu dokumentu.
Gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais
šādu dokumentu neiesniedz vai arī dokumentā
uzrādītā summa nav pamatota, realizācijai derīgās
gaļas vērtību nosaka Apdrošinātājs.
7.5.
Pēc dzīvnieka bojāejas Apdrošinājuma ņēmējam ir
jāiesniedz Apdrošinātājam dokumenti, kas apliecina
zaudējuma apmēru, vai arī šādu dokumentu kopijas:
veterinārārsta atzinums, bojāgājušā dzīvnieka līķa
sekcijas protokoli, pavadzīmes, rēķini, kuros norādītas
saņemtās summas par realizētā dzīvnieka produktiem,
un citi dokumenti, kas nepieciešami zaudējumu fakta
un apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai.
7.6.
Ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī tiek
konstatēts, ka ganāmpulkā dzīvnieku skaits ir par 10%
lielāks, nekā norādīts apdrošināšanas līgumā, tad
apdrošināšanas atlīdzību par vienu dzīvnieku nosaka,
kopējo apdrošinājuma summu dalot ar dzīvnieku
faktisko skaitu, taču ne vairāk kā apdrošinājuma
summa, kas norādīta polisē attiecīgās sugas un
vecuma grupas dzīvniekiem.
7.7.
Ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī tiek
konstatēts, ka izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību
summa līguma darbības periodā pārsniedz 10% no
kopējās apdrošinājuma summas, tad atlīdzināmos
zaudējumus par vienu dzīvnieku nosaka, no kopējās
apdrošinājuma summas atņemot līguma darbības
periodā izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību summu un
iegūto samazināto apdrošinājuma summu dalot ar

dzīvnieku faktisko skaitu, taču summa nevar būt lielāka
kā apdrošinājuma summa, kas norādīta polisē
attiecīgās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem.

8.2.4.
8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.
8.2.8.

8.2.10.

8.2.11.

8.2.12.

8.2.13.
8.2.14.

9. pants. Lēmums par apdrošināšanas izmaksu.
Lēmums par apdrošināšanas atlīdzību vai tās atteikumu tiek
pieņemts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas un pilna zaudējumu apjoma
noteikšanas. Ja Apdrošinātājam objektīvu iemeslu dēļ nav
iespējams ievērot šo termiņu, to var pagarināt, nosūtot
motivētu rakstveida paziņojumu Apdrošinātajam vai
Apdrošinājuma ņēmējam.

VI nodaļa. Vispārīgie noteikumi

10. pants. Apdrošināšanas saistības.
10.1. Šī apdrošināšanas līguma noslēgšana apliecina, ka
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs, paužot savu
gribu, panākuši vienošanos, saskaņā ar kuru
Apdrošinājuma ņēmējs uzņēmies saistības maksāt
apdrošināšanas prēmiju līgumā noteiktajā veidā,

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas noteikumos
atrunātās saistības, savukārt Apdrošinātājs uzņēmies
saistības, iestājoties apdrošināšanas gadījumam,
atlīdzināt līgumā norādītajai personai apdrošināšanas
atlīdzību atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
Saistības, kas atbilstoši šiem noteikumiem
attiecināmas uz Apdrošinājuma ņēmēju, attiecināmas
arī uz Apdrošināto, tiesīgo lietotāju, kā arī pārējām
personām, kurām ir tiesības prasīt apdrošināšanas
atlīdzību, pamatojoties uz noslēgto apdrošināšanas
līgumu.
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.
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.
Noslēdzot šo līgumu, puses vienojas, ka Apdrošinātā
vai Apdrošinājuma ņēmēja jebkuri prasījumi, kas var
izrietēt no noslēgtā Apdrošināšanas līguma, nevar būt
cesijas priekšmets un tikt nodoti trešajām personām.
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 izskata Latvijas Republikas
tiesā.
Visiem iesniegumiem un paskaidrojumiem jābūt
iesniegtiem rakstiskā veidā Apdrošinātāja norādītā vai
brīvā formā, un tie jāadresē Apdrošinātājam uz
apdrošināšanas polisē norādīto adresi. Iesniegumi un
paskaidrojumi, kas nav iesniegti rakstiski,
Apdrošinātājam nav saistoši.
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 elektronisku
apliecinājumu svītru koda veidā.

11. pants. Apdrošināšanas līguma noslēgšana un spēkā
esamība.
11.1.
Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz
Apdrošinājuma ņēmēja rakstisku pieteikumu.
11.2.
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā ne ātrāk par
apdrošināšanas prēmijas maksājuma saņemšanas
brīdi. Gadījumā, ja puses rakstiski vienojas, ka
apdrošināšanas prēmija (vai tās pirmā daļa) tiek
samaksāta pēc apdrošināšanas līguma spēkā
stāšanās, tad apdrošināšanas prēmijas (vai tās pirmās
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8.2.9.

uzliesmojuma teritorijā vai no slimības aizsargājamā
zonā, kurā tiek veikti slimības likvidēšanas un
ierobežošanas pasākumi, t. sk. piespiedu likvidācija;
tāda dzīvnieka bojāeju, kas turēts neatbilstoši drošības
un sanitārajām prasībām;
dzīvnieka bojāeju, saindējoties ar barību, tam dodot
sapelējušu, sapuvušu, sabojātu vai ar zemi sajauktu
barību;
dzīvnieka bojāeju Latvijas Republikas spēkā esošu
normatīvo aktu, kas nosaka dzīvnieku labturības
nosacījumus, pārkāpšanas rezultātā;
dzīvnieka bojāeju, nesaņemot savlaicīgu un kvalificētu
palīdzību, saslimstot ar nelipīgu slimību;
dzīvnieka brāķi, ja tas ticis nokauts piespiedu kārtā vai
gājis bojā no mastīta, hroniskas ginekoloģiskas
slimības, vecuma vai citas slimības, vai cita iemesla,
kura dēļ turpmākā dzīvnieka turēšana bijusi ekonomiski
neizdevīga;
dzīvnieka bojāeju, ko izraisa grauzēji, kukaiņi un citi
kaitēkļi;
dzīvnieka bojāeju, kas radusies plūdu vai palu dēļ, kuri
apdrošinātajā vietā bija paredzami. Par paredzamiem
plūdi tiek uzskatīti tādā gadījumā, ja pēdējo 5 gadu
laikā apdrošinātā vieta ir tikusi applūdināta;
dzīvnieka bojāeju vētras radītu plūdu, kā arī plūdu,
kurus izraisījis dambja, mola, aizsprosta vai citas
mākslīgi veidotas būves, iekārtas pārrāvums, rezultātā;
dzīvnieka bojāeju saules vai siltuma, kā arī aukstuma
iedarbības rezultātā, ja tikuši pārkāpti Latvijas
Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kuri reglamentē
dzīvnieku labturību, vai arī ja tie radušies
Apdrošinājuma ņēmēja nolaidīgas attieksmes
rezultātā. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir
pierādīt, ka bija nodrošināti pienācīgi dzīvnieku
turēšanas un kopšanas apstākļi;
dzīvnieka bojāeju, ko izraisa Āfrikas cūku mēris,
klasiskais cūku mēris, mutes un nagu sērga;
dzīvnieka ārstēšanas izmaksām, autopsiju, veterināro
izziņu izsniegšanu, dzīvnieku transportēšanu.

11.3.

daļas) samaksas gadījumā polisē norādītajā termiņā
apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā
spēkā stāšanās brīdī. Ja apdrošināšanas prēmijas (vai
tās pirmās daļas) samaksa nav veikta līdz polisē
norādītajam termiņam, ir uzskatāms, ka
apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā.
Pušu parakstu neesamība neietekmē apdrošināšanas
līguma spēkā esamību. Apdrošinājuma ņēmējs ar
apdrošināšanas prēmijas samaksu apstiprina, ka ar
apdrošināšanas noteikumiem ir iepazinies un piekrīt
apdrošināšanas līguma slēgšanai.

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.
Gadījumā, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā tiek grozīti LR
normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties Apdrošinātājs veic
grozījumus šajos noteikumos, tad šie noteikumi paliek spēkā
ciktāl tos neskar jaunie grozījumi. Ja kāds no šo noteikumu
punktiem saistībā ar LR normatīvo aktu grozījumiem zaudē
spēku, tad Apdrošinātājs to pielāgo un interpretē atbilstoši
esošo LR normatīvo aktu prasībām.
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12. pants. Līguma darbības termiņš. Līguma izbeigšana un
apdrošināšanas prēmijas atlikuma izmaksāšana.
12.1.			 Apdrošināšanas līguma darbības periods tiek norādīts
apdrošināšanas līgumā.
12.2.			 Puses noslēgto līgumu var izbeigt Latvijas Republikas
normatīvajos aktos, kas regulē apdrošināšanu,
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
12.3.			 Apdrošināšanas līgums ir izbeigts pēc 15 (piecpadsmit)
dienām no dienas, kad attiecīgā līgumslēdzēja puse
nosūtījusi rakstveida paziņojumu par apdrošināšanas
līguma izbeigšanu vai kad abas līgumslēdzējas puses ir
vienojušās par citādu līguma izbeigšanas kārtību,
noslēdzot atbilstošu rakstisku vienošanos.
12.4.			 Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts un tā darbības
laikā nav veiktas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas,
Apdrošinātājs atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam
apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras apmēru nosaka,
atskaitot apdrošināšanas prēmijas daļu par
apdrošināšanas periodu, kad apdrošināšanas līgums
bija spēkā, un apdrošinātāja izdevumus 15% apmērā
no atlikušās apdrošināšanas prēmijas, bet ne vairāk kā
no viena gada apdrošināšanas prēmijas.
12.5.			 Jebkura līgumslēdzēja puse var izbeigt apdrošināšanas
līgumu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, kad ir
izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība vai pirms
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, ja Apdrošinātājs ir
noteicis ar apdrošināšanas gadījumu saistīto
zaudējumu apmēru. Ja apdrošināšanas atlīdzība ir
mazāka nekā starpība starp iemaksāto apdrošināšanas
prēmiju un apdrošināšanas prēmijas daļu par atlikušo
apdrošināšanas periodu, Apdrošinātājs 15 dienu laikā
pēc līguma izbeigšanas atmaksā Apdrošinājuma
ņēmējam apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras apmēru
nosaka, atskaitot apdrošināšanas prēmijas daļu par
apdrošināšanas periodu, kad apdrošināšanas līgums
bija spēkā, un apdrošinātāja izdevumus 15% apmērā
no atlikušās apdrošināšanas prēmijas, bet ne vairāk kā
no viena gada apdrošināšanas prēmijas, un no kuras
tiek atskaitīta apdrošināšanas atlīdzība.
12.6.			 Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā ir veikta
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa un izmaksātā
atlīdzība ir lielāka par atmaksājamo prēmijas daļu
(starpība starp iemaksāto prēmiju un prēmijas daļu par
atlikušo apdrošināšanas periodu), apdrošināšanas

prēmija par visu polisē paredzēto apdrošināšanas
līguma darbības laiku, bet ne vairāk kā viena gada
apdrošināšanas prēmija, pienākas Apdrošinātājam.

