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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība:  Produkts:  
apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA Kravu pārvadātāja civiltiesiskās atbildības 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija (CMR) apdrošināšana 

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirms līguma un līguma informācija ir sniegta 
apdrošināšanas piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā  un Kravu pārvadātāja civiltiesiskās atbildības speciālajos 
apdrošināšanas noteikumos Nr. 54.101. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Kravu autopārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargā pret pēkšņiem un neparedzamiem zaudējumiem klienta kravas 
zaudējuma vai bojājuma, kā arī kravas piegādes nokavējumu gadījumos, kad autopārvadātājs kļūst civiltiesiski atbildīgs saskaņā ar CMR 
konvenciju.  

Kas tiek apdrošināts? 
Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā) 

Civiltiesiskā atbildība par trešajai personai nodarītajiem 
zaudējumiem: 

 kravas bojājuma vai zuduma dēļ; 
 kravas novēlotas piegādes dēļ; 
 konteineru bojājuma vai zuduma dēļ. 

 
Papildus atlīdzināmie zaudējumi 

Apdrošinātā izdevumi: 
 neatliekamiem zaudējumu novēršanas un samazināšanas 

pasākumiem; 
 sakarā ar zaudējumu izraisījušā notikuma ekspertīzi; 
 par juridiskajiem tiesas pakalpojumiem. 

 
Riski:  

apdrošinātā darbība vai bezdarbība, kuras dēļ nodarīti 
zaudējumi trešajai personai. 

 Kas netiek apdrošināts? 
 Pārvadājumi, kas tiek veikti ar transportlīdzekļiem, 

kuri nepieder apdrošinātajam vai kurus 
apdrošinātais nenomā. 

 Pārvadājumi, kas ir uzsākti ar tehniski bojātu 
transportlīdzekli. 

 Pārvadājumi, kas tiek veikti pēc kādas starptautiskas 
pasta konvencijas. 

 Nelikumīgi pārvadājumi. 
 Pārceļotāju mantu pārvadājumi. 
 Dzīvu dzīvnieku, dārgmetālu, juvelierizstrādājumu, 

dārgakmeņu, naudas, monētu, vērtspapīru, 
kolekciju, gleznu, unikālu un antīku priekšmetu, 
aktu, plānu, rasējumu, arhīvu krājumu, 
datorprogrammu, datu un informācijas jebkādos 
nesējos, mirstīgo atlieku, mākslas darbu, skulptūru 
un tamlīdzīgu vērtslietu pārvadājumi. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  
 Tiek atlīdzināti zaudējumi, par kuriem apdrošinātais 

ir atbildīgs saskaņā ar 1956. gada Ženēvas 
konvencijas „Par kravu starptautisko 
autopārvadājumu līgumu” (CMR) 23. un 25. pantu, 
bet nepārsniedzot 1978. gada 5. jūlija Ženēvas 
„Protokola pie Konvencijas par kravu starptautisko 
autopārvadājumu līgumu’’ 2. pantā noteikto 
pārvadātāja maksimālo atbildības limitu, t. i., 
8,33 aprēķina vienības (SDR) par iztrūkstošo jeb 
bojāto vienu bruto svara kilogramu. 

 Nav apdrošināti zaudējumi par cisternkonteineriem, 
tankkonteineriem un nomātiem konteineriem. 

 Nav apdrošināti bojājumi un zaudējumi, kas ir 
radušies ārpus polisē norādītā līguma darbības 
perioda vai teritorijas. 

 Atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem un 
atlīdzināmajiem zaudējumiem var būt noteikti limiti 
vai individuāli pašriski. 

 Juridiskie pakalpojumi netiek segti attiecībā uz tiesas 
procesiem, kas notiek NVS valstīs. 

 Nav apdrošināti zaudējumi, kas ir radušies: 
 apdrošinātā, apdrošinājuma ņēmēja, viņa 

pārstāvju, pilnvaroto personu vai darbinieku 
ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ (rupju 
neuzmanību iespējams izslēgt); 

 vienīgi no līgumisko attiecību pārkāpuma; 
 piesārņojuma dēļ; 
 personas veselībai; 
 kravas zuduma vai iztrūkuma dēļ, ja nav 

konstatēta nesankcionēta piekļuve. 
Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma ierobežojumiem 
ir ietverta apdrošināšanas polisē un noteikumos. 



Kur es esmu apdrošināts? 

Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā apdrošināšanas teritorijā. 

Kādas ir manas saistības? 

 Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai. 
 Ievērot Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošos tiesību aktus. 
 Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tostarp pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un 

pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās. 
 Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, veikt visus iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus. 
 Nekavējoties, tiklīdz tas kļūst iespējams, paziņot AAS „BALTA” par apdrošināšanas gadījumu un rīkoties saskaņā ar AAS „BALTA” 

norādījumiem. 
 Sniegt visu AAS „BALTA” pieprasīto informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus un 

zaudējumu apjomu. 

Kad un kā man jāveic samaksa? 

Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā. 
 

Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līdz 
apdrošināšanas polisē norādītajam datumam. 
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā. 

Kā es varu atcelt līgumu? 
 Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u. c.) palīdzību, jūs varat 14 dienu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu AAS „BALTA” vai nosūtot to uz 
e-pasta adresi polise@balta.lv. 

 Citos gadījumos apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar AAS „BALTA” un iesniedzot attiecīgu iesniegumu. 

 

mailto:polise@balta.lv

