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LĪGUMSAISTĪBU IZPILDES APDROŠINĀŠANAS 
Noteikumi Nr. 15.L1 

Spēkā ar 01.05.2021 

AAS “BTA Baltic Insurance Company” slēdz saistību izpildes Apdrošināšanas līgumus saskaņā šiem noteikumiem. 
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1. NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 

Apdrošinājuma ņēmējs – pretendents Konkursā vai Līguma dalībnieks, kas noslēdz Apdrošināšanas līgumu par no 

Konkursa dokumentiem vai Līguma izrietošo saistību apdrošināšanu. 

Apdrošinājuma summa – Apdrošināšanas līgumā noteiktais BTA saistību apmērs naudas izteiksmē.  

Apdrošināmā interese – Apdrošinātā ieinteresētība neciest zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam riskam.  

Apdrošināšanas atlīdzība – par Apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā naudas summa. 

Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta 

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši noslēgtajam Apdrošināšanas līgumam. 

Apdrošināšanas līgums – BTA un Apdrošinājuma ņēmēja vienošanās, saskaņā ar kuru Apdrošinājuma ņēmējs 

uzņemas saistības maksāt Apdrošināšanas prēmiju Apdrošināšanas līgumā noteiktajā veidā, termiņos un apmērā, kā 

arī izpildīt visas pārējās Apdrošināšanas līgumā noteiktās saistības, savukārt BTA uzņemas saistības, iestājoties 

Apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Apdrošināšanas līguma noteikumiem. 

Apdrošināšanas līguma sastāvdaļas ir šie noteikumi, Apdrošināšanas polise, Apdrošināšanas polises pielikumi, kā arī 

visi apliecinājumi, garantijas vēstules un cita formāta dokumenti, ko BTA izsniegusi atbilstoši Konkursa dokumentu 

vai Līguma noteikumiem. 

Apdrošināšanas periods – laikposms, par kuru saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu tiek maksāta Apdrošināšanas 

prēmija un kurā ir spēkā apdrošināšana. 

Apdrošināšanas pieteikums – BTA noteiktas formas dokuments vai jebkura cita informācija, ko Apdrošinājuma 

ņēmējs iesniedz BTA, lai informētu par apdrošināšanas objektu, faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami 

Apdrošināšanas līguma noslēgšanai. 

Apdrošināšanas polise – apliecinājums par Apdrošināšanas līguma noslēgšanu, kas ietver Apdrošināšanas līguma 

noteikumus, par kādiem Apdrošinājuma ņēmējs un BTA ir vienojušies, kā arī Apdrošinājuma ņēmēja sniegto 

informāciju par apdrošināšanas objektu, Apdrošinājuma ņēmēju, Apdrošināto un Labuma guvēju. Ja uz 

Apdrošināšanas polises nav pušu parakstu, tas neietekmē Apdrošināšanas līguma spēkā esību. 

Apdrošināšanas prēmija – Apdrošināšanas līgumā noteiktais maksājums par apdrošināšanu. 

Apdrošinātais – persona, pret kuru saskaņā ar Konkursa dokumentiem vai Līgumu Apdrošinājuma ņēmējam rodas 

saistības, kas ir apdrošinātas saskaņā ar noslēgto Apdrošināšanas līgumu. 

Apdrošināšanas līgumā norādītā informācija par apdrošināšanas objektu, Apdrošinājuma ņēmēju, Apdrošināto un 

Labuma guvēju tiek uzskatīta par Apdrošinājuma ņēmēja iesniegtu. 

Apdrošinātais risks – Apdrošināšanas līgumā paredzētais no Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura 

iestāšanās iespējama nākotnē. 

BTA – AAS ”BTA Baltic Insurance Company”, apdrošinātājs Apdrošināšanas līguma likuma izpratnē. 

Konkurss – jebkura Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Aizsardzības 

un drošības jomas iepirkumu likumā vai minētos likumus aizstājošajos normatīvajos aktos paredzētā iepirkuma 

procedūra vai privāto tiesību subjekta, tas ir, personas, uz kuru neattiecas iepriekš minēto normatīvo aktu regulējums, 

organizēta procedūra, saskaņā ar ko tas kā pasūtītājs atlasa izpildītājus un piešķir tiesības noslēgt līgumu. 
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Labuma guvējs – persona, kura norādīta Apdrošināšanas līgumā un kurai izmaksājama Apdrošināšanas atlīdzība 

vai tās daļa Apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos. 

Līgums – starp Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto noslēgts līgums, tā grozījumi, papildinājumi, vienošanās par 

darbu izpildi, pakalpojumu sniegšanu, preču piegādi vai par citu līdzīgu saistību izpildi, no kura izrietošo 

Apdrošinājuma ņēmēja saistību pret Apdrošināto izpilde tiek apdrošināta saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu. 

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 

 Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinājuma ņēmēja Konkursa dokumentos vai Līgumā noteikto saistību izpilde.  

3. APDROŠINĀŠANAS STĀŠANĀS SPĒKĀ UN SPĒKĀ ESĪBA  

 Apdrošināšana stājas spēkā Apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošināšanas perioda pirmās dienas 

plkst. 00:00 ar nosacījumu, ka Apdrošinājuma ņēmējs ir samaksājis BTA Apdrošināšanas prēmiju pilnā 

apmērā Apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā. 

 Konkursa garantijas riska apdrošināšana ir spēkā līdz Konkursa dokumentos vai Konkursam piemērojamajos 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā termiņa iepirkuma līguma noslēgšanai vai līguma nodrošinājuma 

iesniegšanai (pēc iepirkuma līguma noslēgšanas) pēdējās dienas plkst. 24:00, bet ne ilgāk kā līdz 

Apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošināšanas perioda pēdējās dienas plkst. 24:00.  

 Priekšapmaksas garantijas riska apdrošināšana ir spēkā līdz Līgumā noteiktās dienas plkst. 24:00, līdz kurai 

Apdrošinājuma ņēmējam jāizpilda noteikts saistību apjoms saņemtās priekšapmaksas apmērā vai jāatmaksā 

saņemtās priekšapmaksas daļa neizpildīto saistību apjomā, bet ne ilgāk kā līdz Apdrošināšanas līgumā 

norādītā Apdrošināšanas perioda pēdējās dienas plkst. 24:00. 

 Saistību izpildes garantijas riska apdrošināšana ir spēkā līdz Līgumā noteiktās dienas plkst. 24:00, līdz kurai 

Apdrošinājuma ņēmējam jāizpilda Līgumā paredzētās saistības pilnā apmērā, bet ne ilgāk kā līdz 

Apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošināšanas perioda pēdējās dienas plkst. 24:00. 

 Garantijas laika garantijas riska apdrošināšana ir spēkā līdz Līgumā noteiktajam garantijas perioda pēdējās 

dienas plkst. 24:00, bet ne ilgāk kā līdz Apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošināšanas perioda pēdējās 

dienas plkst. 24:00. 

4. APDROŠINĀJUMA SUMMA  

 Apdrošinājuma summa tiek noteikta, Apdrošinājuma ņēmējam un BTA vienojoties, un tiek norādīta 

Apdrošināšanas līgumā. 

 Ja saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu ir veikta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, bet Apdrošinājuma ņēmējs 

nav samaksājis BTA kompensāciju saskaņā ar šo noteikumu 9.2. punktu, tad Apdrošināšanas līgums ir spēkā 

līdz tā darbības termiņa beigām par apdrošināšanas summu, kas tiek noteikta kā sākotnējās Apdrošinājuma 

summas un izmaksāto Apdrošināšanas atlīdzību starpība. 

 Ja Apdrošināšanas līgumā ir norādīts, ka tas ir noslēgts saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) 

Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem URDG 758 2010.gada 1.jūlija redakcijā, turpmāk tekstā – 

ICC noteikumi, tad līdz brīdim, kamēr nav samaksāta Apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošināšanas 

prēmija pilnā apmērā, BTA saistību apmērs saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu tiek noteikts Apdrošināšanas 

līgumā norādītās Apdrošināšanas prēmijas apmērā, bet ar Apdrošināšanas prēmijas pilnā apmērā samaksas 

brīdi BTA saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu uzņemas saistības tajā norādītās Apdrošinājuma summas 

apmērā. 

5. APDROŠINĀTIE RISKI 

 Saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu tiek nodrošināta apdrošināšana tikai tajā nepārprotami norādītajiem 

apdrošinātajiem riskiem. 

 Konkursa garantijas risks – ir notikums, kad: 

5.2.1. Apdrošinājuma ņēmējs atsauc vai maina savu Konkursā iesniegto piedāvājumu, kamēr ir spēkā 

Konkursa garantijas apdrošināšana; 

5.2.2. Apdrošinājuma ņēmējs, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Apdrošinātā 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Konkursa dokumentos vai noslēgtajā iepirkuma līgumā 

paredzēto iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu;  

5.2.3. Apdrošinājuma ņēmējs, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta 

iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Apdrošinātā noteiktajā termiņā. 

 Priekšapmaksas garantijas risks – ir notikums, kad Apdrošinājuma ņēmējs, saņemot no Apdrošinātā 

priekšapmaksu, nav izpildījis Līgumā paredzētās saistības saņemtās priekšapmaksas apmērā Līgumā 

paredzētajā termiņā un nav veicis priekšapmaksas atmaksu Apdrošinātajam. 

 Saistību izpildes garantijas risks – ir notikums, kad Apdrošinājuma ņēmējs savas vainas dēļ nav izpildījis 

Līgumā paredzētās saistības Līgumā noteiktajā termiņā. 
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 Garantijas laika garantijas risks – ir notikums, kad Apdrošinājuma ņēmējs Līgumā paredzētajā garantijas 

periodā nav veicis  Līgumā paredzētos apkalpes un uzturēšanas darbus vai atklāto defektu novēršanu. 

6. IZŅĒMUMI 

 BTA neizmaksā Apdrošināšanas atlīdzību, ja nav iestājies Apdrošinātais risks, proti: 

6.1.1. Konkursa garantijas riska gadījumā Apdrošinājuma ņēmējs ir mainījis savu piedāvājumu atbilstoši 

izmaiņām Konkursa nolikumā, Apdrošinātais ir atteicies pieprasīt no Apdrošinājuma ņēmēja 

iepirkuma līguma nodrošinājumu vai piekritis noslēgt iepirkuma līgumu ar Apdrošinājuma ņēmēju 

uz noteikumiem, kas atšķiras no Apdrošinājuma ņēmēja Konkursā iesniegtajā piedāvājumā 

minētajiem; 

6.1.2. priekšapmaksas garantijas riska gadījumā starp Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju ir panākta 

vienošanās par Apdrošinājuma ņēmēja Līgumā paredzēto saistību izpildes kārtību saņemtās 

priekšapmaksas apmērā 

6.1.3. saistību izpildes garantijas riska gadījumā starp Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju ir panākta 

vienošanās par Apdrošinājuma ņēmēja Līgumā paredzēto saistību izpildes kārtību. 

 BTA neizmaksā Apdrošināšanas atlīdzību: 

6.2.1. ja Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpilde ir notikusi pirms apdrošināšanas stāšanās spēkā; 

6.2.2. ja saskaņā ar Konkursa dokumentiem vai Līgumu nav iestājies Apdrošinājuma ņēmēja saistību 

neizpildes gadījums; 

6.2.3. ja Apdrošinājuma ņēmēja Līgumā paredzēto saistību neizpildes iemesls ir atbilstošas licences vai 

citu atļauju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas saistību izpildei, neesība; 

6.2.4. ja Apdrošinātā atteikšanās iemesls pieņemt Apdrošinājuma ņēmēja saskaņā ar Līgumu izpildītās 

saistības ir Līgumā paredzēto Apdrošinājuma ņēmēja saistību izpilde bez atbilstošas licences vai 

citām atļaujām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas saistību izpildei; 

6.2.5. ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā ir izdarītas izmaiņas un papildinājumi Līgumā, kas palielina 

BTA atbildības iestāšanās iespējamību vai izmaksājamās Apdrošināšanas atlīdzības apmēru, iepriekš 

rakstveidā nesaskaņojot ar BTA; 

6.2.6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt Apdrošinātā rīcības rezultātā (nepareizs darbu uzdevums vai 

Konkursa nolikums, nepieciešamo papildu darbu nesaskaņošana, informācijas vai dokumentu 

neiesniegšana utt.) vai no Apdrošinājuma ņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ; 

6.2.7. ja saskaņā ar Līgumu sagatavotajā un parakstītajā saistību/darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas 

aktā norādītie defekti vai trūkumi, kas tika izlaboti un atkārtoti pieņemti, izsaukuši vēlāku atkārtotu 

defektu rašanos un/vai ir saistīti ar citu defektu rašanās iemesliem; 

6.2.8. ja saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu ir nodrošināta apdrošināšanas aizsardzība garantijas laika 

garantijas riskam, tad BTA neatlīdzina zaudējumus par defektiem, kas bija acīmredzami (objektīvi 

konstatējami), pieņemot saskaņā ar Līgumu izpildītās saistības; 

6.2.9. ja saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu ir nodrošināta apdrošināšanas aizsardzība garantijas laika 

garantijas riskam, tad tā neattiecas uz iekārtām, kas ir uzstādītas Līguma izpildes laikā; 

6.2.10.  ja Apdrošinājuma ņēmēja Līgumā paredzēto saistību neizpildi ir izraisījis valsts vai pašvaldības 

institūcijas lēmums vai faktiskā rīcība. 

 BTA neatlīdzina: 

6.3.1. netiešos zaudējumus, sagaidāmās peļņas atrāvumu un neiegūtos ienākumus, kā arī jebkādas 

līgumiskas vai likumiskas sankcijas, tajā skaitā līgumsodu, soda naudu un nokavējuma naudu; 

6.3.2. izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies, nodrošinot pierādījumus Apdrošinājuma ņēmēja no 

Konkursa dokumentiem vai Līguma izrietošos saistību neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas 

faktam; 

6.3.3. tiesāšanās izdevumus. 

 BTA neizmaksā Apdrošināšanas atlīdzību, ja apdrošinātā riska iestāšanos izraisījis: 

6.4.1. teroristisks akts (akts, kas izpaužas kā spēka un vardarbības pielietošana, vai draudi to pielietot no 

jebkuras personas vai personu grupas puses, kas rīkojas vienatnē vai saistībā ar kādu organizāciju 

vai valdību, vai tās vārdā, kas tiek darīts politisko, reliģisko, ideoloģisko vai etnisko iemeslu dēļ un, 

kas sevī iekļauj nodomu ietekmēt valdību vai turēt briesmās sabiedrību vai kādu tās daļu), tai skaitā 

netiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies saistībā ar terora akta novēršanas pasākumiem; 

6.4.2. karš, iebrukums, okupācija, aneksija, ārvalsts naidīgs akts (ar vai bez pierādījumiem par ārvalsts 

iesaisti šādā aktā), karadarbība vai karam pielīdzināma operācija (ar vai bez kara pieteikšanas); 

pilsoņu karš, dumpis, streiks, sacelšanās, nemieri, revolūcija, militāras vai uzurpētas varas 

sacelšanās, kara stāvoklis vai ar to saistītās laupīšanas vai marodierisms, vardarbība, vandālisms, 
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sabotāža; streiks, lokauts, sabiedriskās kārtības traucēšana mērogā, kas pielīdzināms tautas 

sacelšanās vai dumpim; mantas konfiskācija, nacionalizācija, atsavināšana, rekvizīcija, sagraušana 

vai iznīcināšana, ja to radījusi vai sankcionējusi juridiski vai faktiski atzīta valsts, vai starptautiski 

neatzīts ārvalstu spēks, neatkarīgi no tā, vai tas ir likumīgi, vai nē; citi politiskie riski, tai skaitā 

netiek atlīdzināti arī jebkādi zaudējumi vai izdevumi, kas tieši vai netieši radušies saistībā ar 

jebkādiem iepriekš minēto notikumu novēršanas pasākumiem; 

6.4.3. kibertelpā noticis vai draudošs informācijas tehnoloģiju drošības incidents. 

Kibertelpa ir interaktīva vide, kura ietver lietotājus, tīklus, skaitļošanas tehnoloģijas, 

programmatūru, procesus, pārsūtītas jeb uzglabātas informācijas kopumu, lietojumprogrammas, 
pakalpojumus un sistēmas, kas ir savienotas tieši vai netieši, izmantojot internetu, 

telekomunikācijas vai datortīklus, un kurā mijiedarbojas tās lietotāji. Kibertelpai nav fizisko robežu. 

Informācijas tehnoloģijas ir tehnoloģijas, kuras tām paredzēto uzdevumu izpildei veic informācijas 

elektronisko apstrādi, tai skaitā izveidošanu, dzēšanu, glabāšanu, attēlošanu vai pārsūtīšanu. 

Informācijas tehnoloģiju drošības incidents ir kaitīgs notikums vai nodarījums, kura rezultātā tiek 

apdraudēta informācijas tehnoloģiju integritāte, pieejamība vai konfidencialitāte.  

6.4.4. tieša vai netieša kodolsprādziena iedarbība, kodolenerģijas vai radioaktīvo vielu iedarbība, tieša vai 

netieša radioaktīvā piesārņošana; 

6.4.5. dabas stihija vai dabas katastrofa, tajā skaitā, bet neaprobežojoties tikai ar to, vētra, cunami, plūdi, 

zemestrīce, zemes nogruvums, vulkāna izvirdums. 

 Par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti zaudējumi, kas tieši radušies saistībā ar 

valstī vai pašvaldībā: 

6.5.1. izsludinātu ārkārtējo situāciju vai izņēmuma stāvokli, tai skaitā netiek atlīdzināti arī jebkādi 

zaudējumi vai izdevumi, kas tieši radušies saistībā ar jebkādiem ārkārtējās situācijas vai izņēmuma 

stāvokļa novēršanas pasākumiem; 

6.5.2. izsludinātu epidēmiju vai pandēmiju. 

 BTA nenodrošina apdrošināšanu un neizmaksā Apdrošināšanas atlīdzību, ja šādas BTA darbības: 

6.6.1. pakļautu BTA sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Apvienoto 

Nāciju Organizācijas rezolūcijām vai tirdzniecības vai ekonomiskām sankcijām; Eiropas Savienības, 

Latvijas Republikas, Amerikas Savienoto Valstu normatīvajiem aktiem; 

6.6.2. pakļautu pārapdrošināšanas sabiedrību, kurai pārapdrošināšanā nodots Apdrošināšanas līgums, 

sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pārapdrošināšanas 

sabiedrības reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem. 

7. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJAS SAMAKSAS KĀRTĪBA  

 Apdrošināšanas prēmija Apdrošinājuma ņēmējam jāsamaksā Apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā un 

apmērā.  

 Apdrošināšanas prēmija tiek uzskatīta par samaksātu: 

7.2.1. ja Apdrošināšanas prēmija tiek maksāta skaidrā naudā – brīdī, kad Apdrošinājuma ņēmējs attiecīgo 

naudas summu ir iemaksājis BTA, ko apliecina iemaksu attaisnojošs dokuments; 

7.2.2. ja Apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar bezskaidras naudas norēķinu – brīdī, kad BTA ir 

saņēmusi maksājumu BTA norādītajā kontā; 

7.2.3. ja Apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar samaksu apdrošināšanas starpniekam, kuru BTA 

nepārprotami ir pilnvarojusi iekasēt Apdrošināšanas prēmiju – brīdī, kad Apdrošinājuma ņēmējs 

attiecīgo naudas summu ir iemaksājis apdrošināšanas starpniekam, ko apliecina iemaksas 

attaisnojošs dokuments, vai brīdī, kad apdrošināšanas starpnieks ir saņēmis maksājumu tā 

norādītajā kontā. 

 Ja Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošināšanas prēmiju nesamaksā Apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā, 

BTA ir tiesības pieprasīt un Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir maksāt BTA līgumsodu 0.1 % apmērā no 

nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, tomēr kopējā līgumsoda summa nevar pārsniegt 10 % no 

nesamaksātās Apdrošināšanas prēmijas summas. 

 Apdrošinājuma ņēmējs ar prēmijas apmaksu apliecina, ka ar Apdrošināšanas līguma noteikumiem, t.sk. 

Apdrošināšanas līgumā minētajiem individuālajiem noteikumiem, ir iepazinies, tie viņam pilnībā ir saprotami 

un pieņemami, ka apņemas pildīt visas Apdrošināšanas līguma saistības, kā arī piekrīt Apdrošināšanas līguma 

noslēgšanai ar šādiem noteikumiem.  

8. PIENĀKUMS SNIEGT INFORMĀCIJU  

 Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums: 
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8.1.1. gan pirms Apdrošināšanas līguma noslēgšanas, gan visā Apdrošināšanas līguma darbības laikā 

sniegt BTA pilnīgu un patiesu BTA pieprasīto informāciju, t.sk. informāciju par Apdrošināšanas 

objektu,  informāciju, kas ir nepieciešama Apdrošinātā riska iestāšanās iespējamības novērtēšanai, 

informāciju, kas ir svarīga Apdrošinājuma ņēmēja šo noteikumu 9.2.punktā minētā pienākuma 

izpildes novērtēšanai, informāciju par visām izmaiņām un apstākļiem, kas iestājušies 

Apdrošināšanas līguma darbības laikā un var ietekmēt Apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai 

Apdrošinājuma ņēmēja šo noteikumu 9.2.punktā minētā pienākuma izpildi.  

Par informāciju, kas var ietekmēt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību, vienmēr tiek uzskatītam 

bet neaprobežojoties tikai ar to, šāda informācija:  

a) Līgumā paredzēto Apdrošinājuma ņēmēja saistību  izpildes perioda pagarināšanās;  

b) projekta izmaiņas celtniecības procesā un citos līgumos, kuros ir bijis izstrādāts projekts;  

c) Līguma saistību izpildē iesaistīto komersantu maiņa;  

d) Līguma saistību izpildē iesaistīto komersantu maksātnespējas procesa uzsākšana; 

e) Apdrošinājuma ņēmēja likvidācija, pamatojoties uz tā dalībnieku lēmumu. 

8.1.2. informēt Apdrošināto par Apdrošināšanas līguma noteikumiem, tajā skaitā Apdrošinātā 

pienākumiem, kuru ievērošana un izpildīšana ir priekšnoteikums Apdrošināšanas atlīdzības 

izmaksāšanai. 

 Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties rakstveidā paziņot BTA par jebkuru tādu apstākļu iestāšanos, kas var 

apdraudēt Apdrošinājuma ņēmēja Konkursa dokumentos vai Līgumā noteikto saistību izpildi un izraisīt 

apdrošinātā riska iestāšanos, kā arī iesniegt BTA visus dokumentus un informāciju, kas raksturo augstāk 

norādītos apstākļus.  

9. PIENĀKUMI, IESTĀJOTIES IESPĒJAMAM APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMAM  

 Apdrošinājuma ņēmēja ir pienākums: 

9.1.1. nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, paziņot BTA par apdrošinātā riska iestāšanos; 

9.1.2. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu ar apdrošinātā riska iestāšanos 

radušās negatīvās sekas, kā arī izpildīt visus BTA norādījumus, kas vērsti uz apdrošinātā riska 

iestāšanās rezultātā radušos zaudējumu samazināšanu; 

9.1.3. Apdrošinājuma ņēmējs nevar iebilst pret BTA prasību konstatēt un novērtēt zaudējumu apjomu, to 

rašanās apstākļus, kā arī pret prasību iesniegt BTA iespējamos dokumentus, kas raksturo 

apdrošinātā riska iestāšanos un tā izraisītos zaudējumus. Apdrošinājuma ņēmējs sniedz arī citu 

savā rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz iespējamo Apdrošināšanas gadījumu, kuru pieprasījusi 

BTA; 

 Ja BTA ir veikusi apdrošināšanas izmaksu Apdrošinātajam, Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir: 

9.2.1. ne vēlāk kā 10 dienu laikā no attiecīga BTA paziņojuma saņemšanas samaksāt BTA kompensāciju 

izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmērā bez jebkādiem iebildumiem;  

9.2.2. samaksāt BTA nokavējuma procentus 0.5% apmērā no nesamaksātās naudas summas par katru 

nokavēto dienu, ja Apdrošinājuma ņēmējs neveic kompensācijas maksājumu BTA saskaņā ar šo 

noteikumu 9.2.1.punktu bez jebkādiem iebildumiem. 

 Noteikumu 9.2.punktā minētais Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir spēkā arī gadījumā, kad BTA ir 

izmaksājusi Apdrošinātajam Apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar apliecinājumu, garantijas vēstuli un cita 

formāta dokumentu, ko BTA izsniegusi atbilstoši Konkursa dokumentu vai Līguma noteikumiem. 

 Samaksājot BTA kompensāciju saskaņā ar 9.2.punktu, Apdrošinājuma ņēmējs iegūst tiesības apstrīdēt 

Apdrošinātā Apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu, lai saņemtu no Apdrošinātā BTA samaksāto naudas 

summu vai tās daļu.  

 Saņemot Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījumu, BTA izsniegs apliecinājumu par Apdrošinātajam pēc tā 

pieprasījuma izmaksāto naudas summu, kā arī citu informāciju, ja tā ir BTA rīcībā, kas var sekmēt 

Apdrošinājuma ņēmēja tiesību realizāciju, piedzenot samaksāto naudas summu no Apdrošinātā. 

 Apdrošinātajam ir pienākums: 

9.6.1. nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, paziņot BTA par apdrošinātā riska iestāšanos; 

9.6.2. iesniegt dokumentus, kas apliecina Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpildes faktu un zaudējumu 

apmēru. Apdrošinātais nevar iebilst pret BTA prasību konstatēt un novērtēt zaudējumu apjomu, to 

rašanās apstākļus, kā arī pret prasību iesniegt BTA iespējamos dokumentus, kas raksturo 

apdrošinātā riska iestāšanos un tā izraisītos zaudējumus;  

9.6.3. Apdrošinātais sniedz arī citu savā rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz iespējamo 

Apdrošināšanas gadījumu, kuru pieprasījusi BTA; 

9.6.4. veikt iespējamos saprātīgos pasākumus, lai samazinātu apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā 
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radušos zaudējumus, t.sk. veikt visus nepieciešamos saprātīgos pasākumus, lai piedzītu no 

Apdrošinājuma ņēmēja viņa vainas dēļ Apdrošinātajam radušos zaudējumus, t.sk., bet, 

neaprobežojoties tikai ar to, rakstveidā iesniegt Apdrošinājuma ņēmējam (ja uzsākts 

maksātnespējas process – Administratoram)  pretenzijas, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības, 

lai panāktu vienošanos par Apdrošinājuma ņēmēja no Līguma izrietošo saistību izpildi saprātīgā 

termiņā. 

10. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA 

 BTA izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību tikai tajā gadījumā, ja ir izpildījušies visi zemāk minētie nosacījumi:  

10.1.1. saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu Apdrošinātais risks ir iestājies Apdrošināšanas periodā; 

10.1.2. gan Apdrošinātā paziņojums par Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpildi un šajos noteikumos un 

Apdrošināšanas līgumā noteiktajām prasībām atbilstošs pieprasījums izmaksāt Apdrošināšanas 

atlīdzību saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu BTA ir iesniegts Apdrošināšanas perioda laikā, bet ne 

vēlāk kā nākamajā darba dienā, ja Apdrošināšanas perioda pēdējā diena ir brīvdiena vai svētku 

diena.  

 Ja BTA ir saņēmusi pierādījumus pret Apdrošinājuma ņēmēju izvirzīto prasību pamatotībai un pastāv skaidri 

un objektīvi apstākļi, kas liecina par to, ka Apdrošinājuma ņēmējs pats nespēj izpildīt saistības, tad BTA 

izmaksā Apdrošinātajam Apdrošināšanas atlīdzību šajos noteikumos noteiktajā termiņā. Ja nepastāv skaidri 

un objektīvi apstākļi, kas liecina, ka Apdrošinājuma ņēmējs pats nespēj izpildīt saistības, tad BTA patur 

tiesības prasīt, lai Apdrošinātais vispirms vēršas ar prasību pie Apdrošinājuma ņēmēja. 

 Iestājoties BTA pienākumam izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību Konkursa garantijas riska gadījumā, BTA 

izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību Konkursa dokumentos noteiktās naudas summas apmērā, bet 

nepārsniedzot Apdrošināšanas līgumā šim apdrošinātajam riskam noteikto Apdrošinājuma summu, ja 

Apdrošinājuma ņēmējs 7 dienu laikā pēc Konkursa dokumentos vai Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktā termiņa nesamaksā Apdrošinātajam Konkursa dokumentos minēto naudas 

summu, kas: 

10.3.1. Apdrošinājuma ņēmējam jāmaksā Apdrošinātajam gadījumā, ja tas savas vainas dēļ atsauks vai 

mainīs piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

10.3.2. par uzvarējušo Konkursā atzītajam Apdrošinājuma ņēmējam (pretendentam) jāmaksā 

Apdrošinātajam gadījumā, ja pretendents savas vainas dēļ neiesniegs Apdrošinātajam līguma 

nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem; 

10.3.3. par uzvarējušo Konkursā atzītajam Apdrošinājuma ņēmējam (pretendentam) jāmaksā 

Apdrošinātajam gadījumā, ja tas savas vainas dēļ nenoslēgs ar Apdrošināto līgumu. 

 Iestājoties BTA pienākumam izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību priekšapmaksas garantijas riska gadījumā, 

BTA izmaksā Apdrošinātajam Apdrošināšanas atlīdzību, kas tiek noteikta kā starpība starp Apdrošinājuma 

ņēmējam samaksātās priekšapmaksas summu un summu, par kādu Apdrošinājuma ņēmējs ir izpildījis 

saistības vai atmaksātās priekšapmaksas daļu, nepārsniedzot Apdrošināšanas līgumā šim apdrošinātajam 

riskam noteikto Apdrošinājuma summu. 

 Iestājoties BTA pienākumam izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību saistību izpildes garantijas riska gadījumā, 

BTA izmaksā Apdrošinātajam Apdrošināšanas atlīdzību, atlīdzinot tiešos pierādāmos izdevumus, kas saistīti 

ar cita izpildītāja  izvēli, jaunā līguma noslēgšanu Apdrošinājuma ņēmēja neizpildīto saistību (darbu) izpildei; 

neizpildīto saistību (darbu) apjoma iespējamo sadārdzinājumu; Apdrošinājuma ņēmēja pieļauto defektu 

novēršanas izdevumus, nepārsniedzot Apdrošināšanas līgumā šim apdrošinātajam riskam noteikto 

Apdrošinājuma summu.  

 Iestājoties BTA pienākumam izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību garantijas laika garantijas riska gadījumā, 

BTA izmaksā Apdrošinātajam Apdrošināšanas atlīdzību, kas tiek noteikta kā nepieciešamā naudas summa, 

lai veiktu Līgumā paredzētos apkalpes un uzturēšanas darbus vai lai novērstu atklātos darbu defektus, 

nepārsniedzot Apdrošināšanas līgumā šim apdrošinātajam riskam noteikto Apdrošinājuma summu. 

 Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Apdrošināšanas atlīdzībā tiek ietvertas būvniecības pieskaitāmās 

izmaksas, t.sk. nodokļi, ar kuriem aplikta apdrošināšanas objekta remonta vai atjaunošanas darbu veikšana, 

tikai tajā gadījumā, ja tās ir iekļautas zaudējumu aprēķinā un BTA saņem pierādījumus, ka Apdrošinātais tās 

ir samaksājis. 

 Ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu, kas apliecina apdrošinātā riska iestāšanos un 

zaudējumu apmēru, saņemšanas, BTA pieņem lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu 

izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību.  

 Ja Apdrošināšanas līgumā nav atrunāts cits Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas termiņš, tad BTA izmaksā 

Apdrošināšanas atlīdzību 7 dienu laikā no lēmuma par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu pieņemšanas 

dienas.   
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 Ja Apdrošināšanas līgumā ir norādīts, ka ir izdota: 

a) pirmā pieprasījuma garantija vai 

b) beznosacījumu garantija, vai 

c) ka Apdrošināšanas līgums ir noslēgts saskaņā ar ICC noteikumiem, tad: 

10.10.1.  par Apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīts gadījums un BTA izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību, ja 

Apdrošināšanas periodā, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, ja Apdrošināšanas perioda pēdējā 

diena ir brīvdiena vai svētku diena, BTA ir iesniegts Apdrošinātā pieprasījums:  

10.10.1.1. kurā iekļauta:  

a) atsauce uz Apdrošināšanas līgumu, norādot tā numuru; 

b) apliecinājums, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar 

Konkursa dokumentiem vai Līgumu, kuru izpilde ir apdrošināta ar Apdrošināšanas 
līgumu; 

c) norāde, kādas tieši saistības Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis (piemēram, 

nosaucot konkrētu Līguma punktu vai konkrētu darbību u.tml.); 

d) prasība BTA atlīdzināt Apdrošinātajam nodarītos zaudējumu saistībā ar to, ka 

Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Konkursa 
dokumentiem vai Līgumu, kuru izpilde ir apdrošināta ar Apdrošināšanas līgumu; 

10.10.1.2. kuram pievienoti Apdrošinātā zaudējumus apliecinoši dokumenti (Apdrošinātā 

zaudējumus apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz, ja ir noslēgts piedāvājuma 

nodrošinājuma (Konkursa garantijas) Apdrošināšanas līgums (polise));  

10.10.1.3. kas noformēts un iesniegts vienā no šādiem veidiem:  

a) elektroniska dokumenta veidā, ko parakstījušas paraksttiesīgās personas ar drošu 

elektronisko parakstu Latvijas Republikas Elektronisko dokumentu likuma 

izpratnē, nosūtot uz atlidziba@bta.lv vai bta@bta.lv; 

b) papīra dokumenta veidā, ko parakstījušas paraksttiesīgās personas, nosūtot BTA 
uz juridisko adresi. 

10.10.2. Ja Apdrošināšanas līgumā norādīts, ka tas ir noslēgts saskaņā ar ICC noteikumiem, tad  5 darba 

dienu laikā, skaitot no Apdrošinātā pieprasījuma saņemšanas dienas, bet gadījumā, ja 

Apdrošināšanas līgumā ir paredzēts, ka ir izdota pirmā pieprasījuma beznosacījuma garantija – 15 

dienu laikā, ja Apdrošināšanas līgumā nav noteikts cits termiņš,  BTA pārliecinās vai Apdrošinātā 

pieprasījums ir iesniegts šo noteikumu 10.10.1.punktā noteiktajā termiņā un vai tas atbilst visiem 

šo noteikumu 10.10.1.punkta apakšpunktos paredzētajiem nosacījumiem un pieņem vienu no 

šādiem lēmumiem:  

10.10.2.1. Lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu Apdrošinātā pieprasījumā norādītajā 

apmērā; 

10.10.2.2. Lēmumu par atteikšanos izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību (par Apdrošinātā 

prasījuma noraidīšanu), kurā tiek norādīts, ka BTA noraida Apdrošinātā prasījumu un 

Apdrošinātā prasījuma noraidīšanas iemesli.  

10.10.3. Ja Apdrošināšanas līgumā nav atrunāts cits Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas termiņš, tad BTA 

izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību 7 dienu laikā no lēmuma par Apdrošināšanas atlīdzības 

izmaksāšanu pieņemšanas dienas.  

10.10.4. BTA ir pienākums pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas izsniegt Apdrošinājuma ņēmējam 

Apdrošinātā pieprasījuma kopiju un citus Apdrošinātā iesniegto ar Apdrošinātā pieprasījumu saistīto 

dokumentu kopijas, lai Apdrošinājuma ņēmējs varēt realizēt savas tiesības apstrīdēt Apdrošinātā 

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieprasījumu. 

11. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS PIMSTERMIŅA IZBEIGŠANA  

 Apdrošināšanas līguma darbība pirms termiņa var tikt izbeigta: 

11.1.1. Apdrošināšanas līguma likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā; 

11.1.2. Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinātajam un BTA vienojoties, ja Apdrošinātais rakstveidā 

apliecinās, ka Apdrošināšanas līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas brīdī tam nav un turpmāk 

nebūs pretenziju pret BTA saistībā ar Apdrošināšanas līgumu. 

 Izbeidzot Apdrošināšanas līguma darbību 11.1. punktā noteiktajā kārtībā, ja:  

11.2.1. Apdrošināšanas līguma darbības laikā nav izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība un nav pieteikts 

iespējamais Apdrošināšanas gadījums, tad BTA atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam iemaksātās 

Apdrošināšanas prēmijas daļu par katru Apdrošināšanas līguma darbības atlikušo dienu līdz 

Apdrošināšanas līguma termiņa beigām, ieturot ar Apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos BTA 

izdevumus 15% apmērā no neizmantotās Apdrošināšanas prēmijas, t.i., no Apdrošināšanas 

mailto:atlidziba@bta.lv
mailto:bta@bta.lv
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prēmijas daļas, kas atbilst neizmantotajam Apdrošināšanas līguma darbības periodam; 

11.2.2. Apdrošināšanas līguma darbības laikā ir izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība vai ir pieteikts 

iespējamais Apdrošināšanas gadījums, tad BTA atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam starpību, ja tāda 

pastāv, starp BTA samaksātās Apdrošināšanas prēmijas summu, kas atbilst Apdrošināšanas līguma 

darbības atlikušajām dienām līdz Apdrošināšanas līguma termiņa beigām, un izmaksātās 

Apdrošināšanas atlīdzības summu, ieturot ar Apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos BTA 

izdevumus 15% apmērā no neizmantotās Apdrošināšanas prēmijas, t.i., no Apdrošināšanas 

prēmijas daļas, kas atbilst neizmantotajam Apdrošināšanas līguma darbības periodam. 

 Ja Konkursa garantijas Apdrošināšanas līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa gadījumā, kad ir beidzies 

Konkursa dokumentos noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš un BTA ir iesniegts Apdrošinātā 

rakstveida apliecinājums, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav iesniedzis piedāvājumu Konkursā, tad BTA atmaksā 

Apdrošinājuma ņēmējam samaksāto Apdrošināšanas prēmiju, ieturot ar Apdrošināšanas līguma noslēgšanu 

saistītos BTA izdevumus 15% apmērā. 

Pārējos gadījumos Konkursa garantijas Apdrošināšanas līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas 

priekšnosacījums ir Apdrošinātā rakstveida apliecinājums, ka Apdrošināšanas līguma darbības pirmstermiņa 

izbeigšanas brīdī tam nav un turpmāk nebūs pretenziju pret BTA saistībā ar Apdrošināšanas līgumu, un 

Apdrošināšanas prēmija Apdrošinājuma ņēmējam netiek atmaksāta.  

 Apdrošināšanas līgums zaudē spēku ar personālsabiedrības vai sabiedrības, kas izveidota uz sabiedrības 

līguma pamata, biedru maiņas brīdi, ja BTA nav devusi rakstveida piekrišanu Apdrošināšanas līguma darbības 

turpināšanai.  

12. PERSONAS DATU APSTRĀDE  

 BTA kā personas datu apstrādes pārzinis apstrādā fizisko personu personas datus, ievērojot Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulā 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula) un citos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.  

 BTA veikto personas datu apstrādes principi ir publiskoti BTA tīmekļvietnē www.bta.lv. 

13. INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE 

 Puses apņemas neizpaust Apdrošināšanas līguma ietvaros saņemto informāciju par Apdrošināšanas līguma 

dalībniekiem vai trešajām personām, kā arī neizmantot to pretēji pārējo Apdrošināšanas līguma dalībnieku 

interesēm, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. BTA ir tiesības 

sniegt ar Apdrošināšanas līgumu saistīto informāciju ekspertiem, pārapdrošinātājiem, personām, ko BTA 

piesaistījusi Apdrošināšanas līguma izpildei, kā arī glabāt to BTA datu bāzēs. 

 Apdrošināšanas līgums ir izskatāms ar finanšu pakalpojumu ar kredītrisku Latvijas Bankas Kredītu reģistra 

noteikumu izpratnē un: 

13.2.1. BTA saskaņā ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem iekļauj Kredītu reģistrā ziņas par 

Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošinājuma ņēmēja saistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistra 

noteikumos noteiktajā termiņā no Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanas datuma; 

13.2.2. periodiskās ziņas par Apdrošinājuma ņēmēja saistību atlikumu, kā arī ziņas par Apdrošinājuma 

ņēmēja maksājumu veikšanas saistību pārkāpumiem saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu BTA sniedz 

Kredītu reģistrā Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajā apmērā un terminā; 

13.2.3. Apdrošinājuma ņēmējs var saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi Latvijas Bankas Kredītu 

reģistra noteikumos noteiktajā kārtībā. 

14. PĀRĒJIE NOTIEKUMI  

 Ar Apdrošināšanas līgumu saistītos paziņojumus, pieprasījumus un informāciju BTA kā arī Apdrošinājuma 

ņēmējs un Apdrošinātais sniedz rakstveidā vai izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai distances saziņas 

līdzekli par kura izmantošanu puses ir vienojušās Apdrošināšanas līgumā. 

 Ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā BTA maina savu juridisko formu, nosaukumu, kontaktinformāciju 

un citu tamlīdzīgu informāciju, kas nepieciešama Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā līgumisko saistību 

izpildei, BTA nekavējoties par to informē, publicējot šo informāciju tīmekļvietnē www.bta.lv. 

 Pēc Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā, vai citas personas, kurai ir tiesības pretendēt uz Apdrošināšanas 

atlīdzību, pieprasījuma BTA savus paziņojumus, pieprasījumus un informāciju, kas sniegta, izmantojot 

tīmekļvietni, pastāvīgu informācijas nesēju vai citus distances saziņas līdzekļus, sniedz pieprasītājam 

rakstveidā un bez maksas. 

 No Apdrošināšanas līgumiem izrietošo līgumisko attiecību noregulēšanai tiks piemēroti Latvijas Republikas 

normatīvie akti. 

http://www.bta.lv/
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 Visi strīdi, kas rodas starp BTA un Apdrošinājuma ņēmēju saistībā ar šo noteikumu 9.2.1. un 9.2.2. punktos 

minēto Apdrošinājuma ņēmēja pienākumu, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek 

panākta, strīds tiks galīgi izšķirts Starptautiskā Komercdarījumu Šķīrējtiesā (reģistrācijas numurs: 

40003764669), saskaņā ar tās reglamentu, Rīgā, rakstveida procesā, latviešu valodā, 1 šķīrējtiesneša 

sastāvā, ko iecēlis šķīrējtiesas prezidijs, un piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.   

 Visi strīdi, kas rodas starp BTA un Apdrošināto saistībā ar Apdrošināšanas līgumu tiek risināti sarunu ceļā. Ja 

vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izšķiršanai tiesā Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā, 

piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.  

 Apdrošināšanas līgums, kuru noslēdzis viens personu apvienības biedrs kā garantiju no konkrēta Konkursa 

dokumentiem vai Līguma izrietošo saistību izpildīšanai, attiecas uz katra personu apvienības biedra no 

attiecīgā Konkursa dokumentiem vai Līguma izrietošajām saistībām. Minētajā gadījumā par šo noteikumu 

9.2. punktā minēto pienākumu izpildi katrs personu apvienības biedrs atbild solidāri. 

 Ja tiek konstatētas pretrunas starp šiem noteikumiem un noslēgtā Apdrošināšanas līguma (polises) 

noteikumiem vai papildus Apdrošināšanas līgumam (polisei) izdotā BTA apliecinājuma vai garantijas, 

garantijas vēstules noteikumiem, tad prioritāri un pusēm saistoši ir Apdrošināšanas līguma (polises) un  BTA 

apliecinājuma, garantijas, garantijas vēstules  noteikumi. 

 Šo noteikumu teksts latviešu valodā ir prioritārs attiecībā pret šo noteikumu tulkojumiem citās valodās. 

 No Apdrošināšanas līgumiem izrietošo līgumisko attiecību noregulēšanai, t.sk. gadījumā, ja Apdrošināšanas 

līgumam piemēroti ICC noteikumi, tad arī ICC noteikumos nenoregulēto jautājumu noregulēšanai, tiks 

piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. 

 


