
 

Grozījumi vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē ar pamata segumu 
Nr. 611862806

Apdrošinājuma ņēmējs / apdrošinātais

Nosaukums esecurity.lv, SIA

Reģ. Nr. 40003886794

Adrese Krasts 7 2, Salaspils novads,Salaspils 
pagasts,Silabrieži, LV-2119

Noslēgšanas datums Līguma darbības periods

2017. gada 17. novembris No 2017. gada 17. novembra plkst. 12:03 līdz 2018. gada 21. maijam 

Retroaktīvais datums: 2014. gada 22. maijs Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši 

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija EUR 255.72 (Divi simti piecdesmit pieci euro un 72 centi)
Prēmija apmaksai EUR 131.96 (Viens simts trīsdesmit viens euro un 96 centi)

Apmaksas termiņš 2017. gada 22. novembris

Apdrošinātāja rekvizīti AAS "BALTA", vienotais reģ. Nr. 40003049409, Raunas iela 10, Rīga, LV-1039
AS Luminor Bank (DNB), LV93 RIKO 0002 0130 5136 2
AS Luminor Bank (Nordea), LV90 NDEA 0000 0848 4677 2
AS SEB Banka, LV60 UNLA 0050 0023 0070 8
AS Swedbank, LV13 HABA 0551 0084 6119 0
AS Citadele banka, LV03 PARX 0000 2318 2101 5
VAS Latvijas Pasts, LV38 LPNS 0001 0018 5589 9

Aicinām veikt apmaksu polisē norādītajā valūtā. Veicot iemaksu citā valūtā pēc maksājuma dienas Eiropas Centrālās bankas kursa, maksātājs uzņemas valūtas 
kursa svārstības risku. Lūdzu, maksājuma uzdevumā norādiet polises numuru.

Līguma noteikumi

Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04 ir apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

Apdrošinātā komercdarbība

Tehniskās apsardzes pakalpojumi;

apsardzes tehnisko sistēmu uzstādīšana/apkalpošana.

Kopējais atbildības limits, EUR Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam, EUR Pašrisks, EUR 

150 000.00 150 000.00 500.00

Apakšlimiti, EUR: 

Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu 30 000.00

Atbildība par finansiāliem izdevumiem, kas izriet no īpašuma bojājuma vai bojāejas 30 000.00

Atbildība pēc darbu pabeigšanas 50 000.00

zaudējumi, kas radušies īpašuma zuduma rezultātā 10 000.00

Apdrošināšanas teritorija: Latvija 

Tiek apdrošināta vispārējā civiltiesiskā atbildība veicot apdrošināto komercdarbību, kā arī pārvaldot / apsaimniekojot / lietojot 
komercdarbībā izmantoto nekustamo īpašumu, kas ir apdrošinātā īpašumā vai nomā. 

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti 

trešo personu zaudējumi, kas saistīti ar: apdrošinātā izdevumi par: 

• īpašuma bojājumu vai bojāeju;

• ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem;

• neiegūtiem ieņēmumiem darbnespējas dēļ;

• apbedīšanas izdevumiem un apgādājamo izdevumiem;

• tiesāšanās izdevumiem.

• juridiskiem pakalpojumiem (tiesas un ārpus tiesas);

• ekspertīzi;

• glābšanas darbiem.

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA 1. no 4 lpp.
Vienotais reģ. Nr.: 40003049409; adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija
Tālrunis: 67082333; fakss: 67082345; balta@balta.lv; www.balta.lv

https://www.balta.lv/uploads/visparejie_noteikumi_nr_04_lv.pdf


Standarta paplašinājumi

 tiek apdrošināts/-a  – netiek apdrošināts/-a Piemērojamās apdrošināšanas līguma klauzulas Nr.:

 zaudējumi, kas radušies īpašuma zuduma rezultātā 

– Atbildība par īpašuma, kas ir nodots apdrošinātajam uzkopšanai vai tīrīšanai, bojājuma vai bojāeja 

– Atbildība par klienta transportlīdzekļa vai speciālās tehnikas, kas ir nodots apdrošinātajam, bojājumi vai bojāeja 

– atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu 

 atbildība par finansiāliem izdevumiem, kas izriet no īpašuma bojājuma vai bojāejas FZ1 

 atbildība par nodarīto morālo kaitējumu MK1 

 atbildība par nomāto nekustamo īpašumu 

– atbildība par uzticēto kustamo īpašumu 

 atbildība pēc darbu pabeigšanas 

– apdrošinātā kā darba dēvēja atbildība 

– apdrošinātā un papildus apdrošināto savstarpējā atbildība 

 apakšuzņēmēju atbildība AR regresa tiesībām no AAS BALTA puses 

– apakšuzņēmēju atbildība BEZ regresa tiesībām no AAS BALTA puses 

Īpašie nosacījumi

1. Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus, kurus ir nodarījis apdrošinātā apakšuzņēmējs, ar kuru 
apdrošinātais ir noslēdzis līgumu par dalību apdrošinātās komercdarbības veikšanas procesā, pie nosacījuma, ka pretenzija tika izvirzīta pret 
apdrošināto. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas apdrošinātājs patur tiesības vērst regresa prasību pret vainīgo apakšuzņēmēju.

2. Tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies pēc darbu pabeigšanas. Papildus ir spēkā šādi vispārīgie priekšnoteikumi apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksai:

a) apdrošinātais risks ir iestājies apdrošināšanas periodā un

b) zaudējumi radušies 24 mēnešu laikā pēc darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz apdrošināšanas perioda beigām. 

Ja apdrošinātā komercdarbība ir transporta vai speciālās tehnikas un to daļu remonts vai apkope, tad tiek piemēroti klauzulas Nr. AS1 9.punkta
nosacījumi.

3. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma nosacījumiem apdrošināšana ir spēkā arī attiecībā uz nomātā nekustamā īpašuma bojājumu vai 
bojāeju, ja to cēlonis ir ugunsgrēks, eksplozija, šķidruma vai tvaika noplūde.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:

AAS „BALTA" Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pamata noteikumi Nr. 52.041.

Klauzula Nr. AK1. Apsardzes komersantu vispārējā civiltiesiskā atbildība.

Klauzula Nr. MK1. Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu.

Klauzula Nr. FZ1. Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no īpašuma bojājuma vai bojāejas.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Papildus informācija par apdrošināto komercdarbību 

c) attālinātās videonovērošanas pakalpojumi jeb videomonitorings.

Telpu / teritoriju, kurā Apdrošinātais veic komercdarbību, kā arī apkārtnes apraksts 

tehniskās apsardzes pakalpojumi

Apgrozījums par esošā gada 12 mēnešiem, EUR: 100 000.00 

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām 

Iepriekšējo 3 gadu laikā pret apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība / pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar vai izriet no trešo personu 
dzīvībai vai veselībai nodarītā kaitējuma, vai īpašuma bojājuma, bojāejas vai zuduma.

Piemērojamo klauzulu teksts

KLAUZULA NR. AK1. APSARDZES KOMERSANTU VISPĀRĒJĀ CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA.

Šī klauzula ir AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu neatņemama sastāvdaļa un ir 
spēkā, ja par to ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja starp šo klauzulu un AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas noteikumiem ir pretrunas, tad prioritāte ir šīs klauzulas normām. 

1. Apsargājamais objekts – objekts vai teritorija, par kuru apdrošinātajam ar klientu ir noslēgts līgums.

2. Klients – persona, ar kuru apdrošinātajam ir noslēgts līgums.

3. Līgums – apdrošināšanas periodā spēkā esošā rakstveida vienošanās starp apdrošināto un klientu, saskaņā ar kuru apdrošinātais apņemas 
apsargāt īpašumu, kurš pieder klientam vai ir klienta valdījumā.

4. Zudums – klienta īpašuma zudums zādzības vai laupīšanas rezultātā.
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5. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem tiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies īpašuma zuduma rezultātā, ja apdrošināšanas
līgumā ir norādīts apakšlimits šiem zaudējumiem.

6. Apdrošināšanas līgums ir spēkā tikai attiecībā uz tādu apdrošinātā apsargājamo objektu un tajā esošo īpašumu bojājumu, bojāeju vai 
zudumu, par kuru apsardzi starp apdrošināto un klientu ir noslēgts līgums.

7. 7. Zaudējumi, kas radušies veicot montāžas vai demontāžas darbus, tiek atlīdzināti pie nosacījuma, ka to veikšanai nav nepieciešamas 
Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās atļaujas un saskaņojumi. 

8. Papildus AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos noteiktajiem izņēmumiem, saskaņā 
ar šo apdrošināšanas līgumu, apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus:

8.1. sakarā ar klientu darbinieku īpašumā, valdījumā, lietojumā vai turējumā esošā īpašuma bojājumu, bojāeju vai zudumu;

8.2. kas radušies preču zuduma rezultātā no tirdzniecības vietu vitrīnām vai skatlogiem, kā arī preču zuduma rezultātā no tirdzniecības vietām 
to darba laikā;

8.3. kas radušies sakarā arapsardzes tehnisko sistēmu nepareizu izvietošanu apsargājamā objektā, kā ar, kas radušies dēļ kļūdām apsardzes 
tehnisko sistēmu projektā;

8.4. ja tie radušies sakarā ar to, ka apdrošinātais nav ieradies apsargājamajā objektā, atstāja bez uzraudzības apsargājamo objektu, vai, ja 
apdrošinātais nav ieradies apsargājamajā objektā līgumā ar klientu noteiktā laikā, izņemot sekojošus gadījumus: ceļu satiksmes negadījums, 
demonstrācijas, masu gājieni, mītiņi, ceļu bloķēšanas gadījumi, kad to veic policija, zemessardze vai ugunsdzēsēji;

8.5. ja tie radušies sakarā ar to, ka apdrošinātais nav saņēmis trauksmes signālu, vai pēc trauksmes signāla saņemšanas centrālajā apsardzes
pultī nav izbraucis uz apsargājamo objektu, vai nenoskaidroja trauksmes cēloni, vai, ja pēc trauksmes signāla tehniskā sistēma nav atjaunojusi
savu darbību un apdrošinātais nenodrošināja fizisko apsardzi;

8.6. ja tie radušies sakarā ar to, ka apdrošinātais pēc trauksmes signāla saņemšanas centrālajā apsardzes pultī nav veicis apsargājamā 
objekta perimetra apgaitu un teritorijas vizuālo apsekošanu un nav pārliecinājies par to, ka apsargājamā objektā nav nepiederošu personu vai 
apsargājamam objektam nav zādzības vai laupīšanas pazīmes;

8.7. ja par apgaitas veikšanu, tās rezultātiem, kā arī tās gaitā konstatētiem pārkāpumiem apdrošinātais neizdara ierakstu objekta apsardzes 
žurnālā vai neinformē dispečeri centrālajā apsardzes pultī;

8.8. sakarā ar apdrošinātā apsargājamo transportlīdzekļu (vai to sastāvdaļu un aprīkojuma), vai tajos esošā īpašuma zudumu;

8.9. kas radušies ugunsgrēka, eksplozijas vai šķidruma noplūdes rezultātā;

8.10. ja apdrošinātais veicot fizisko apsardzi pārkāpis nepieciešamās aizstāvēšanās robežas un nodarīja trešajai personai kaitējumu, kas 
acīmredzami neatbilst nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās raksturam.

9. Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus, kas radušies sakarā ar apsargātajā būvniecības objektā, noliktavā, terminālā, rūpnieciskās ražošanas 
ēkā un to teritorijā esošā īpašumazudumu, tikai gadījumos ja:

9.1. klients ir nodevis klienta īpašumu apdrošinātajam apsardzē un nodošanas fakts bija rakstiski noformēts;

9.2. apsargājamais kustamais īpašums atradās slēgtā metāla konteineri vai slēgtā ēkā/noliktavā ar metāla durvīm un pret nesankcionētu 
iekļūšanu nodrošinātiem logiem (piemēram, restes, kustības detektori, trieciendroša plēve u.tml.) vai, ja īpašuma svars vai gabarīti to neatļāva 
(svars virs 200 kg), īpašums bija novietots vietā, kas bija redzama no apsardzes posteņa un bija nodrošināta diennakts apsardze un video 
novērošana;

9.3. apsargājamā objekta teritorija bija apgaismota, nožogota (žogs nav zemāks par 1.5 metriem) ar slēdzamiem vārtiem, kā arī teritorijā bija 
noteikts un tika nodrošināts caurlaižu režīms;

9.4. saskaņā ar būvniecības grafiku un tāmi, apsargātajā būvobjektā esošais īpašums bija paredzēts izmantošanai būvniecības darbos un ir 
iekļauts būvniecības objekta pieņemšanas – nodošanas žurnālā.

10. Apdrošinātajam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, informēt tiesībsargājošās iestādes par zuduma faktu vai tā 
mēģinājumu apsargājamajā objektā.

KLAUZULA NR. MK1. ATBILDĪBA PAR NODARĪTO MORĀLO KAITĒJUMU.

Šī klauzula ir AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu neatņemama sastāvdaļa un ir 
spēkā, ja par to ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja starp šo klauzulu un 

AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumiem ir pretrunas, tad prioritāte ir šīs klauzulas 
normām.

1. Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu tiek atlīdzināti arī tādi zaudējumi, kas radušies sakarā ar trešajai personai nodarīto morālo kaitējumu 
(atlīdzība par fiziskām vai garīgām ciešanām), kas ir saistīts ar trešo personu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu.

2. Zaudējumu atlīdzināšana, sakarā ar trešajai personai nodarīto morālo kaitējumu (atlīdzība par fiziskām vai garīgām ciešanām), kas ir saistīts
ar trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, notiek saskaņā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, bet apdrošināšanas atlīdzība 
nevar pārsniegt apdrošināšanas polisē norādīto apakšlimitu vispārējai civiltiesiskai atbildībai par trešajām personām nodarīto morālo kaitējumu.

KLAUZULA NR. FZ1. ATBILDĪBA PAR FINANSIĀLIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO ĪPAŠUMA BOJĀJUMA VAI BOJĀEJAS.

Šī klauzula ir AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu neatņemama sastāvdaļa un ir 
spēkā, ja par to ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja starp šo klauzulu un AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas noteikumiem ir pretrunas, tad prioritāte ir šīs klauzulas normām. 

1. Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu trešajai personai tiek atlīdzināti arī izrietošie finansiālie zaudējumi.

2. Apdrošināšanas atlīdzība par izrietošiem finansiāliem zaudējumiem tiek aprēķinātā pēc šāda principa:

2.1. Apdrošinātājs atlīdzina trešajām personām ar apdrošinātāju rakstveidā saskaņotos un pierādāmos sapratīgos izdevumus, kas radušies 
sakarā ar finansiāliem zaudējumiem, kas ir tieši saistīti ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju. 

2.2. Par izrietošiem finansiāliem zaudējumiem tiek uzskatīti arī tādi finansiālie zaudējumi sakarā ar daļēju vai pilnīgu saimnieciskās darbības 
pārtraukšanu, kas trešajai personai ir radušies īpašuma bojājuma vai bojāejas rezultātā. 

Šādi zaudējumi tiek atlīdzināti līdz brīdim, kad trešā persona ir spējīga atjaunot saimniecisko darbību tādā apjomā, kāds tas ir bijis pirms 
īpašuma bojājuma vai bojāejas, sākot ar 24. stundu pēc daļējas vai pilnīgas saimnieciskās darbības pārtraukšanas, bet nepārsniedzot divus 
mēnešus. 

Apdrošināšanas atlīdzības apjoms par katru saimnieciskās darbības pārtraukšanas dienu nevar pārsniegt trešās personas vidējo dienas bruto 
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peļņu, kas ir izrēķināta sadalot pēdējo 12 mēnešu pastāvīgo izmaksu un neto peļņas kopsummu ar 365 dienām.

2.3. Izrietošie finansiālie zaudējumi tiek atlīdzināti tikai tām trešajām personām, kurām apdrošinātais ir tieši nodarījis īpašuma bojājumu vai 
bojāeju un zaudējumi par šī īpašuma bojājumu vai bojāeju tiek atlīdzināti saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu.

Apmaksājot apdrošināšanas prēmiju vai tās pirmo maksājumu, apdrošinājuma ņēmējs izsaka savu piekrišanu apdrošināšanas līguma 
noslēgšanai un apliecina:
• pirms apdrošinājuma līguma noslēgšanas esmu sniedzis pilnīgu un patiesu visu manā rīcībā esošo informāciju, ko uzskatu par 

nepieciešamu apdrošināšanas līguma noslēgšanai;
• pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu rūpīgi pārbaudījis sniegto informāciju, jo veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es 

apliecinu, ka mana sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
• man ir izskaidrota pašriska, zemapdrošināšanas un virsapdrošināšanas būtība;
• pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie 

pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu;
• apņemos ievērot un pildīt visas apdrošināšanas līgumā, tai skaitā noteikumos noteiktās saistības;
• esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē 

visā Latvijā.

Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātāja pārstāvis

Nosaukums esecurity.lv, SIA

Tālrunis

E-pasts konstantins@slv.lv

Korespondences adrese Krasts 7 2, Salaspils novads,Salaspils 
pagasts,Silabrieži, LV-2119

Vārds, uzvārds Inga Šūpulniece

Struktūrvienība AAS "BALTA" filiāle "Rīgas nodaļa"

Tālrunis 29881014, 67082318

Atlīdzības pieteikšanai 67533375

Informācijai: 67522275, www.balta.lv
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