
Vispārējās civiltiesiskās atbildības  
apdrošināšana 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 

Sabiedrība:  Produkts: 
AAS „BTA Baltic Insurance Company“           Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana  

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija, kas sniedzama pirms 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, un informācija par apdrošināšanas produktu ir sniegta citos dokumentos. Pilnīga informācija, tostarp 
apdrošināšanas noteikumi, kas satur izsmeļošu informāciju par apdrošināšanas produktu, ir publicēta www.bta.lv.  

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Tiek apdrošināta Jūsu kā privātpersonas vispārējā civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem ko Jūs, savas prettiesiskās rīcības rezultātā varētu 
nodarīt trešajām personām, veicot darbības, kas minētas zemāk esošajā sadaļā “Kas tiek apdrošināts?”. Apdrošināšanas veids: vispārējās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 

Apdrošināšanas līgumā norādītais atbildības limits ir maksimālā naudas summa, kas var tikt izmaksāta, iestājoties apdrošināšanas 
gadījumam. Apdrošināšanas līgumā var būt paredzēti apakšlimiti, kas izteikti naudas summas vai procentu veidā, kas ir maksimālā atlīdzības 
summa, kas var tikt izmaksāta noteiktos apdrošināšanas līgumā paredzētos gadījumos, piemēram, iestājoties noteiktam riskam vai rodoties 
noteikta veida zaudējumiem. 

 Kas tiek apdrošināts?  
 

Kas netiek apdrošināts? 
✓ Atkarībā no Jūsu izvēlētās apdrošināšanas 

aizsardzības, tiek apdrošināta Jūsu:  
✓ Vispārējā civiltiesiskā atbildība, veicot ikdienas 

darbības (piemēram, kā gājējam, 
velosipēdistam, apmeklētājam u.c.); 

✓ Privātīpašuma īpašnieka/ īrnieka civiltiesiskā 
atbildība, apsaimniekojot īpašumā vai nomā 
esošo nekustamo īpašumu, kas paredzēts tikai 
dzīvošanai (zeme, ēkas, telpas); 

✓ Būvētāja – būvdarbu veicēja civiltiesiskā 
atbildība, veicot būvniecības darbus savā vai 
citu personu labā; 

✓ Vispārējā civiltiesiskā atbildība kā praktikantam 
mācību prakses laikā vai kā privātpersonai, 
piedaloties pieredzes apmaiņas vai izglītības 
programmā.  

✓ Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā 
trešajām personām tiks atlīdzināti šādi zaudējumi: 
✓ Trešās personas veselībai nodarītais kaitējums; 
✓ Zaudējumi saistībā ar trešās personas nāvi; 
✓ Nemantiskais kaitējums (morālais kaitējums); 
✓ Zaudējumi saistībā ar mantas bojājumiem; 
✓ Zaudējumi saistībā ar mantas pilnīgu bojāeju;  
✓ No mantas bojājuma izrietošie zaudējumi;  
✓ Izdevumi par pēkšņu un neparedzētu vides 

piesārņojumu;  
✓ Glābšanas izdevumi; 
✓ Ekspertīzes izdevumi; 
✓ Juridiskie izdevumi;  
✓ Tiesas un ar lietas vešanu saistītie izdevumi; 
✓ Kas radušies, izmantojot transportlīdzekļus vai 

inventāru, kas paredzēts braukšanai pa 
sauszemi vai ūdeni, izmantojot uz tā vai tajā 
esošā cilvēka muskuļu spēku (velosipēdi, airu 
laivas u.tml.); 

✓ Kas radušies, izmantojot tādus sauszemes 
mehāniskos transportlīdzekļus, kuru 
maksimālais ātrums nepārsniedz 25 km/h.  

✓ Savstarpēji vienojoties apdrošināšanas aizsardzībā 
var tikt iekļauti tie trešajām personām nodarītie 
zaudējumi, kas atspoguļoti sadaļā “Vai ir kādi 
seguma ierobežojumi?” 

 Šī apdrošināšanas veida ietvaros netiek atlīdzināti 
zemāk minētie zaudējumi:   
 Zaudējumi, kas nav radušies Apdrošinātā vai 

Līdzapdrošināto prettiesiskās rīcības rezultātā;   
 Zaudējumi, kas nav radušies trešajām 

personām;  
 Kas radušies, veicot apdrošināšanas līgumā 

neatzīmētu darbību;  
 Zaudējumi, kas radušies ļauna nolūka vai 

rupjas neuzmanības rezultātā; 
 Zaudējumi, kas radušies kara darbības, 

terorakta vai citas no Jūsu kā apdrošinātā 
gribas neatkarīgu notikumu rezultātā; 

 Zaudējumi, kas radušies pirms apdrošināšanas 
perioda sākuma;  

 Soda naudas, līgumsodi u.c. sankcijas;  
 Zaudējumi, kas radušies profesionālas darbības 

vai uzņēmējdarbības (darbības ar mērķi gūt 
ienākumus) rezultātā. 

 
Piezīme! Lai redzētu visus izņēmumus, kas netiek 
atlīdzināti, lūdzu, apskatiet apdrošināšanas polisi un 
apdrošināšanas noteikumus, kas ir Jūsu apdrošināšanas 
līguma neatņemama sastāvdaļa.   

  

 Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 
 

! Šī apdrošināšanas veida ietvaros netiek atlīdzināti 
zemāk minētie zaudējumi:  
! Izdevumi saistībā ar trešās personas 

saimnieciskās darbības pārtraukumu; 
! Saistībā ar uzticētā (t.sk. īrētajam) nekustamā 

īpašuma nodarītajiem bojājumiem; 
! Saistībā ar uzticētajam kustamajam īpašumam 

nodarītajiem bojājumiem.  
 

Piezīme! Lai redzētu visus seguma ierobežojumus, kas 
netiek atlīdzināti, lūdzu, apskatiet apdrošināšanas polisi 
un apdrošināšanas noteikumus, kas ir Jūsu 
apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.   
 
 
 

 



 Kur es esmu apdrošināts? 
✓ Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā adresē vai teritorijā 

 

 Kādas ir manas saistības? 
— Jūs apņematies sniegt pilnīgu un patiesu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju, saistībā ar civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas risku novērtēšanu  
— Jūs apņematies apmaksāt apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošināšanas prēmiju noteiktajā apmērā un termiņā  
— Jūs apņematies informēt Apdrošinātāju par izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā, kā arī par izmaiņām sākotnēji iesniegtajā 

risku novērtēšanas informācijā  
— Jūs apņemieties nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, paziņot Apdrošinātājam par jebkuru notikumu, kas varētu būt 

potenciāls cēlonis pretenzijas izvirzīšanai pret Jums un precīzi izpildīt norādītās norādes  
— Jūs apņematies veikt visus iespējamos un sapratīgos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamos zaudējumus, kas 

radušies trešajām personām Jūsu darbības vai bezdarbības rezultātā  
 

 Kad un kā man jāveic samaksa? 
Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmijas apmērs var 
tikt samaksāts izmantojot bankas pārskaitījumu, balstoties uz saņemto rēķinu, klātienē klientu apkalpošanas punktos vai zvanot 
uz 26121212  

 

 Kad sākas un beidzas segums? 
Apdrošināšanas aizsardzība sākas ar apdrošināšanas polisē norādīta apdrošināšanas perioda sākuma datumu, ar nosacījumu, ka 
apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai apdrošināšanas prēmijas pirmais maksājums, ir samaksāts apdrošināšanas 
polisē norādītajā apmērā un termiņā.  
Apdrošināšanas aizsardzība beidzas:  
— Beidzoties apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas periodam; 
— Izbeidzot apdrošināšanas līguma darbību pirms termiņa. 

 

 Kā es varu atcelt līgumu? 
Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš rakstiski paziņojot apdrošinātājam. 

 


