
Noliktavu operatoru civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība:  Produkts:  
apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija 

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija ir sniegta 
apdrošināšanas piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā, Loģistikas operatoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos 
Nr. 54.02 un Noliktavu operatoru civiltiesiskās atbildības speciālajos apdrošināšanas noteikumos Nr. 54.02.301. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Noliktavu operatoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargā pret pēkšņiem un neparedzamiem zaudējumiem kravas zuduma vai 
bojājuma dēļ, veicot kravu noliktavu operācijas atbilstīgi līgumiem, kas ir noslēgti starp noliktavas operatoru un glabājuma devēju. 

Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā): 

civiltiesiskā atbildība par trešajai personai nodarītajiem 
zaudējumiem kravas bojājuma vai zuduma dēļ. 

 
Papildus atlīdzināmie zaudējumi: 

apdrošinātā izdevumi: 
 neatliekamiem zaudējumu novēršanas un samazināšanas 

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

 
Riski:  

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

 Kas netiek apdrošināts? 

 Nelikumīgi uzglabātas preces, pārceļotāju manta, 
dzīvi dzīvnieki, dārgmetāli, juvelierizstrādājumi, 
dārgakmeņi, nauda, monētas, vērtspapīri, 
kolekcijas, gleznas, unikāli un antīki priekšmeti, akti, 
plāni, rasējumi, arhīvu krājumi, datorprogrammas, 
dati un informācija jebkādos nesējos, mākslas darbi, 
skulptūras un tamlīdzīgas vērtslietas. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  

 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 un ārpustiesas strīdu risināšanas 
procedūrām, 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; 
• vienīgi no līgumisko attiecību pārkāpuma; 
• piesārņojuma dēļ; 
• personas veselībai; 
• kravas zuduma vai iztrūkuma dēļ, ja nav 

konstatēta nesankcionēta piekļuve; 
• izmantojot tehniski bojātas iekārtas; 
• kravu nododot (izsniedzot) nepareizajam 

saņēmējam; 
• netiešu un finansiālu zaudējumu dēļ; 
• aresta uzlikšanas vai līdzīga lēmuma dēļ; 
• nokavējuma dēļ; 
• neatbilstīgi uzglabātas kravas dēļ; 
• izmantojot nenoslēgtu telpu bez apsardzes; 
• pārkāpjot valsts vai pašvaldības institūciju 

izdotos tiesību aktus; 
• apakšuzņēmēja dēļ; 
• darbiniekiem; 
• nolietošanās, korozijas, nodiluma, mitruma, 

kondensāta uzkrāšanās, trūdēšanas dēļ. 
 

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

Kur es esmu apdrošināts? 

Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā adresē. 



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. 
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