
   Lauksaimniecības kultūraugu apdrošināšana  
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 

Sabiedrība:  Produkts: 

AAS “BTA Baltic Insurance Company“           Lauksaimniecības kultūraugu 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.  

Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma noteikumus. Noslēgta  apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp apdrošinātie 

pamata riski un apdrošinātie papildriski,  ir norādīti apdrošināšanas līgumā. 

Kas ir šis apdrošināšanas veids? 

Sējumu apdrošināšana aizsargā pret pēkšņiem un neparedzamiem zaudējumiem, kas rodas, samazinoties augu ražai apdrošināšanas polisē 
noteikto risku iestāšanās dēļ  (apdrošināšanas veids: īpašuma apdrošināšana  pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko 
īpašumam nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas), apdrošināšanas veids: īpašuma apdrošnāšana   pret 

citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi)). 

 Kas tiek apdrošināts?  
 

Kas netiek apdrošināts? 

✓ Kultūraugi (Labība, eļļas augi, pākšaugi, 

nakteņaugi). 

 

 

Tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies sekojošu 

risku rezultatā: 

✓ Krusa 

✓ Lietus 

✓ Vētra 

✓ Izsalšana 

✓ Meža zvēru un putnu postījumi 

✓ Uguns risks 

✓ Zibens risks 

✓ Trešo personu prettiesika rīcība 

 

 

 

Apdrošināšanas līgumu noslēdz ar nosacījumu, ka tiek 
apdrošināti visi vienas augu kultūras sējumi Jūsu 
saimniecībā.  

Apdrošinājuma summu nosaka, katram laukam 
novērtējot paredzamo ražas vērtību. Apdrošinājuma 
summu nosaka apdrošinājuma ņēmējs. 

 Apdrošināšanas aizsardzība netiek atlīdzināta:  

 Labas lauksaimniecības prakses neieverošana; 
 Kultūraugu bojājumi (vīrusu, sēnīšu, baktēriju 

rezultātā izraisīti zaudējumi); 

 Lietus, vai vētras riska iestāšanos pēc kuļamo 
kulturaugu graudu pilnīgas nobriešanas 
stadijas sasniegšanas (augu attīstības stadija 

AS – 89). 
  

 Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 
  

! Pašrisks par katru vienu apdrošināšanas gadījumu 

ir 8% no zaudējuma summas. 
! Zaudējumu atlīdzība ziemājiem pārziemošanas 

periodā iestājoties izsalšanas riskiem līdz ziemāju 

cerošanās fāzes beigām (augu attīstības stadija AS 
- 29) 

! Zaudējumu atlīdzība ziemājiem pārziemošanas 

peridā iestājoties meža zvēru un putnu postījumu 
riskam līdz ziemāju cerošanās fāzes beigām (augu 
attīstības stadija AS – 29) 

! Zaudējumu attīdzība veldres gadījumā: 
- No vārpošanās beigām (AS – 59) līdz vārpu 

agrās dzeltangatavības (AS – 83) 15 % no 

lauka daļas, ko ietekmējusi veldre. 
 

 

 Kur es esmu apdrošināts? 

✓ Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītajā darbības teritorijā. 

 
 

 Kādas ir manas saistības? 

— Pirms apdrošināšanas līguma un līguma darbības laikā jāsniedz apdrošinātājam pilnīga un patiesa informācija par 
apdrošināšanas objektu un cita apdrošinātāja pieprasītā informācija. 

— Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas jāpaziņo apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, 
kas attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu. 

— Līguma darbības laikā jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās 
iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru. 

— Jāsamaksā apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināšanas prēmija noteiktajā apmērā un termiņā. 
 

 



 Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmiju var 
samaksāt, izmantojot bankas pārskaitījumu, klātienē klientu darījumu centros vai zvanot uz 26121212. 

 
 

 Kad sākas un beidzas apdrošināšanas aizsardzība? 

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 pārtraukt apdrošināšanas līgumu? 

Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš, rakstiski paziņojot apdrošinātājam. 

 
 


