ERGO Akcīzes un muitas nodokļu saistību izpildes
apdrošināšanas noteikumi Nr. AM05-2018
SATURS

Izlasiet uzmanīgi visu Apdrošināšanas līgumu, lai noskaidrotu
tiesības, pienākumus un to, kam nav apdrošināšanas seguma.
Vārdiem un jēdzieniem, kuriem ir īpaša nozīme, skaidrojums dots
nodaļā “Termini”.

I nodaļa. Terminu skaidrojumi

1. pants. Terminu skaidrojumi
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 un Latvijas Republikas, Eiropas
Savienības attiecināmo normatīvo aktu regulējumos noteiktajā
kārtībā veic darbības ar precēm, izmantojot atlikto nodokļa
maksāšanu.
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Apdrošinātais – apdrošināšanas līgumā norādītā persona, kurai
paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.
Apdrošināšanas līgums – Apdrošinātāja un Apdrošinājuma
ņēmēja rakstiska vienošanās par apdrošināšanas noteikumiem.
Apdrošināšanas līgums sastāv no:
apdrošināšanas pieteikuma;
apdrošināšanas polises;
Apdrošinātāja apstiprinātiem apdrošināšanas noteikumiem.
Minētie dokumenti veido apdrošināšanas līgumu, kas ir
jāaplūko tikai un vienīgi kā vienots kopums.
Apdrošināšanas gadījums – normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā aprēķinātā nodokļa parāds pamatparāda apmērā, kas
radies par darbībām, kuras veiktas apdrošināšanas līguma
darbības laikā un Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis saistības
attiecībā uz nodokļu parāda samaksu.
Apdrošināmā interese – Apdrošinātā interese saņemt atlikto
nodokļu maksājumu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.
Apdrošināšanas objekts – Apdrošinātā interese saņemt atlikto
nodokļu maksājumu, ja Apdrošinājuma ņēmējam ir izveidojies
nodokļa parāds un nav iespējama tā piedziņa bezstrīdus
kārtībā.
Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas polisē norādītā
naudas summa, kas noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas un
Eiropas Savienības attiecināmo normatīvo aktu regulējumu.
Apdrošinājuma summa ir Apdrošinātāja atbildības limits jeb
maksimāli iespējamā izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība
par visiem apdrošināšanas gadījumiem, kas iestājas
apdrošināšanas līguma darbības laikā.
Apdrošināšanas prēmija – apdrošināšanas polisē noteiktais
maksājums par apdrošināšanas līgumu.
Apdrošināšanas atlīdzība – apdrošināšanas gadījumā
izmaksājamā naudas summa, kas neietver nokavējuma naudu
un soda naudu, kuru Apdrošinājuma ņēmējs noteiktajā
termiņā pēc Apdrošinātā nosūtīta rakstiska pieprasījuma nav
samaksājis.
Apdrošināšanas aizsardzība – Apdrošinātāja apņemšanās
samaksāt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā aprēķinātos
nodokļus, neatsvabinot, neatsvabinot Apdrošinājuma ņēmēju
no viņa parāda, apdrošināšanas līgumā paredzētajos
gadījumos un apmērā.

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

I nodaļa. Terminu skaidrojumi
1. pants. Terminu skaidrojumi.
II nodaļa. Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā pienākumi
2. pants. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi.
3. pants. Apdrošinātā pienākumi.
III nodaļa. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas nosacījumi
3. pants. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas nosacījumi.
IV nodaļa. Izņēmumi
4. pants. Izņēmumi.
V nodaļa. Zaudējumu piedziņa
5. pants. Zaudējumu piedziņa.
VI nodaļa. Vispārīgie noteikumi
6. pants. Apdrošināšanas saistības.
7. pants. Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās kārtība un tā
spēkā esamība.
8. pants. Līguma darbības termiņš. Līguma izbeigšana.
9. pants Privātuma politika

II nodaļa. Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā
pienākumi

3. pants. Apdrošinātā pienākumi.
3.1. 			 Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties paziņot
Apdrošinātājam par iespējamo apdrošināšanas
gadījumu, kā arī veikt citus normatīvajos aktos
paredzētos pienākumus, lai panāktu saistību izpildi
bezstrīdus kārtībā.
3.2. 			 Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā
10 darba dienu laikā no fakta konstatācijas brīža,
iesniegt Apdrošinātājam rakstisku zaudējuma
pieteikumu par to, ka nav iespējams piedzīt nodokļu
parādu no Apdrošinājuma ņēmēja bezstrīdus kārtībā.
3.3. 			 Pēc Apdrošinātāja pieprasījuma 10 darba dienu laikā
no pieprasījuma saņemšanas brīža sniegt ziņas par
atsevišķām Apdrošinājuma ņēmēja veiktajām vai
neveiktajām darbībām, kas saistītas ar tā izveidojušos
saistību izpildi par nodokļa parādu.

III nodaļa. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas
nosacījumi

3. pants. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas nosacījumi.
3.1. 			 Apdrošināšanas atlīdzība atbilstoši noslēgtā
apdrošināšanas līguma nosacījumiem tiek aprēķināta
tikai neapmaksātās nodokļu parāda daļas apmērā,
neietverot nokavējuma naudu un soda naudu.

IV nodaļa. Izņēmumi

4. pants. Izņēmumi.
Ar šī Apdrošināšanas līguma noslēgšanu puses ir vienojušās, ka
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā aprēķināto nodokļu
nemaksāšanas gadījums netiek atzīts par apdrošināšanas
gadījumu un apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja
nodokļa parāda izveidošanos vai Apdrošinātā, Apdrošinājuma
ņēmēja darbību vai bezdarbību pirms parāda izveidošanās
raksturo šādi faktiskie apstākļi:
4.1. 			 nodokļa parāda izveidošanās ir 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 dēļ sarīkotu vai
piedraudētu vardarbības pielietošanu, 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;
4.2. 			 nodokļa parāds izveidojies pirms apdrošināšanas
līguma spēkā stāšanās datuma;
4.3. 			 prasība ir par nokavējuma procentiem, jebkuru citu
sodu vai soda naudu, pamatparāda palielinājumu,
papildu izdevumiem, piemēram, juridiskās palīdzības
saņemšanas un tiesāšanās izdevumiem;
4.4. 			 3 gadu laikā no normatīvajos aktos noteiktā nodokļu
maksāšanas termiņa nav iesniegta prasība par
apdrošināšanas līguma darbības laikā veiktajiem
nodokļu nomaksas pārkāpumiem;
4.5. 			 Apdrošinātājam nav iesniegti dokumenti, kas pamato
nodokļa parāda esamību un tā apmēru;
4.6. 			 Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis
kādu no II nodaļā noteiktajiem pienākumiem.
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2. pants. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi.
2.1. 			 Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir iesniegt
Apdrošinātājam visus nepieciešamos dokumentus
apdrošinājuma summas noteikšanai un atbildēt par
tās pareizību. Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par
Apdrošinātājam sniegtās informācijas patiesumu un,
noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apliecina, ka
neatrodas maksātnespējas stāvoklī, nav likvidācijas
stadijā, kā arī nav apturēta vai pārtraukta tā darbība.
2.2. 			 Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir informēt
Apdrošināto par apdrošināšanas līguma noteikumiem,
kuru ievērošana un izpildīšana ir priekšnoteikums
apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanai.
2.3. 			 Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir noteiktajā
termiņā un pilnā apmērā samaksāt apdrošināšanas
prēmiju.
2.4. 			 Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir iesniegt
Apdrošinātājam visus pieprasītos dokumentus un
informāciju par izveidojušos nodokļa parādu.
2.5. 			 Apdrošinājuma ņēmēja .pienākums ir nekavējoties, bet
ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, rakstiski iesniegt
pieteikumu Apdrošinātājam 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 nodokļu parāda
apmēru.

3.2. 			 Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas obligātie
priekšnosacījumi:
3.2.1. 			 iesniegti dokumenti, kas pamato nodokļa parāda
esamību un tā apmēru;
3.2.2. 			 prasība par apdrošināšanas atlīdzību iesniegta ne vēlāk
kā 3 gadu laikā pēc apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās;
3.2.3. 			 rakstiski pierādījumi par to, ka nav iespējams piedzīt
nodokļu parādu no Apdrošinājuma ņēmēja bezstrīdus
kārtībā.
3.3. 			 Apdrošinātājs ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzības
pieprasījumu noslēgtā apdrošināšanas līguma
darbības laikā, bet ne vēlāk kā 3 gadu laikā, par
iespējamo pārkāpumu, kas fiksēts apdrošināšanas
līguma darbības laikā.
3.4. 			 Apdrošinātājs no Apdrošinājuma ņēmēja ir ieguvis
apstiprinājumu par nodokļu parāda apmēru.

V nodaļa. Zaudējumu piedziņa

VI nodaļa. Vispārīgie noteikumi

6. pants. Apdrošināšanas saistības.
6.1. 			 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 apdrošināšanas līgumā
noteiktajā veidā, termiņos un apmērā, kā arī izpildīt
citas apdrošināšanas līgumā noteiktās saistības,
savukārt Apdrošinātājs uzņēmies saistības, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt Apdrošinātajam
apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Apdrošināšanas
līgumam.
6.2. 			 No apdrošināšanas līguma izrietošās saistības
attiecināmas uz Apdrošinājuma ņēmēju, Apdrošināto
un Apdrošinātāju.
6.3. 			 Ja Apdrošinātājs atbilstoši līguma noteikumiem ir

6.4 			

				

6.5. 			

6.6. 			

6.7. 			

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.
Gadījumā, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā tiek
grozīti Latvijas Republikas normatīvie akti, uz kuriem
pamatojoties Apdrošinātājs veic grozījumus šajos
noteikumos, šie noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos
neskar jaunie grozījumi. Ja kāds no šo noteikumu
punktiem saistībā ar Latvijas Republikas normatīvo
aktu grozījumiem zaudē spēku, Apdrošinātājs to
pielāgo un interpretē atbilstoši spēkā esošo Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.
Ar šī apdrošināšanas līguma noslēgšanu puses ir
vienojušās, ka Apdrošinātā un/vai Apdrošinājuma
ņēmēja jebkuri prasījumi, kas var izrietēt no
apdrošināšanas līguma, nevar būt cesijas priekšmets
un tikt nodoti trešajām personām.
Visiem iesniegumiem, pieteikumiem, paziņojumiem un
paskaidrojumiem jābūt iesniegtiem rakstiski
Apdrošinātāja norādītajā vai brīvā formā, un tie
jāadresē Apdrošinātājam uz apdrošināšanas polisē
norādīto 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 pusēm ir rakstiski jāpaziņo 5 darba
dienu laikā pēc šādu izmaiņu veikšanas dienas.
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.

7. pants. Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās kārtība un
tā spēkā esamība.
7.1. 			 Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz
Apdrošinājuma ņēmēja sniegto informāciju un
rakstisku pieteikumu.
7.2. 			 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
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5. pants. Zaudējumu piedziņa.
5.1. 			 Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas
Apdrošinātājam bez jebkādiem papildu nosacījumiem
pāriet prasījuma tiesības pret Apdrošinājuma ņēmēju
izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā.
5.2. 			 Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt 5 darba dienu laikā pēc
tam, kad Apdrošinātājs ir izmaksājis apdrošināšanas
atlīdzību, bezstrīdus kārtībā samaksāt Apdrošinātājam
kompensāciju izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības
apmērā neatkarīgi no tā, vai Apdrošinājuma ņēmējam
ir strīds ar Apdrošināto par saistību pienācīgu
				 izpildi vai nav.
5.3. 			 Ja Apdrošinājuma ņēmējam ir iebildumi par parāda
maksāšanas pienākumu Apdrošinātajam, tas veic visas
nepieciešamās darbības, lai pierādītu, ka Apdrošinātā
pieņemtais lēmums par nodokļu parāda piedziņu nav
bijis pamatots. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa
neietekmē Apdrošinājuma ņēmēja tiesības apstrīdēt
pieņemto lēmumu par nodokļa parāda piedziņu.
Minētais strīds Apdrošinājuma ņēmējam ir jārisina
nekavējoties, lai Apdrošinātājs varētu iesniegt
pieprasījumu Apdrošinātajam par nepamatota parāda
atmaksāšanu ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc attiecīgās
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, pretējā gadījumā
Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka Apdrošinātājam
regresa kārtībā samaksātā kompensācija netiek
atgriezta.
5.4. 			 Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka Apdrošinātājam
zaudējumu piedziņā samaksāto kompensāciju tas ir
tiesīgs atprasīt tikai pēc tam, kad Apdrošinātais
atmaksā Apdrošinātājam saņemto apdrošināšanas
atlīdzību.
5.5 			 Ja Apdrošinājuma ņēmējs nenodrošina 5.2. punktā
minēto saistību izpildi, par katru nokavēto dienu
Apdrošinājuma ņēmējs maksā līgumsodu 0,1% apmērā
no neatmaksātās summas.

9.4.

8. pants. Līguma darbības termiņš. Līguma izbeigšana.
8.1. 			 Apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz vienu gadu, ja
vien apdrošināšanas polisē nav paredzēts cits termiņš.
8.2. 			 Apdrošinātājs noslēgto līgumu var izbeigt Latvijas
Republikas normatīvajos aktos, kas regulē
apdrošināšanu, noteiktajos gadījumos un kārtībā, tajā
skaitā, ja Apdrošinājuma ņēmējs nav samaksājis
apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu atbilstoši
apdrošināšanas līguma noteikumiem.
8.3. 			 Apdrošināšanas līgums ir izbeigts pēc 15 dienām no
dienas, kad attiecīgā līgumslēdzēja puse nosūtījusi
rakstisku paziņojumu par apdrošināšanas līguma
izbeigšanu vai kad abas līgumslēdzējas puses ir
vienojušās par citādu līguma pārtraukšanas kārtību,
noslēdzot atbilstošu rakstisku vienošanos.

9.6.

9.5.

		 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.
		 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.
		 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.

9. pants. Privātuma politika.
9.1.
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.
9.2. 		 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.
9.3. 		 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.
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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.
7.3. 			 Ja apdrošināšanas līgums nav parakstīts, tas
neietekmē tā spēkā esamību. Apdrošinājuma ņēmējs
ar apdrošināšanas prēmijas samaksu apstiprina, ka ar
apdrošināšanas noteikumiem ir iepazinies, pilnībā tiem
piekrīt, apņemas pildīt visas apdrošināšanas līguma
saistības, kā arī piekrīt apdrošināšanas līguma
noteikumiem.

