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FIZISKO PERSONU VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS  

ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
Noteikumi Nr. 1304.1 

Spēkā ar 01.09.2020. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem un apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošajiem Civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas Vispārējiem apdrošināšanas noteikumiem, BTA ar Apdrošinājuma ņēmējiem slēdz Fizisko personu 

vispārējā civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas līgumus. 
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KAS IR KAS? 

Jūs – Apdrošinātais.  

Mēs – AAS “BTA Baltic Insurance Company”. 

1. KAS TIEK APDROŠINĀTS? 

 Mēs Jūsu vietā atlīdzināsim zaudējumus, kurus būsiet nodarījis trešajai personai ar savu darbību vai 

bezdarbību.  
 Ja apdrošināšanas līgumā būs īpaši norādīts, Mēs atlīdzināsim zaudējumus, ja tos nodarīs:  

1.2.1. šādi Jūsu ģimenes locekļi: laulātais vai persona, ar kuru Jums ir kopīga saimniecība, pilngadīgie 
bērni vai vecāki;  

1.2.2. personas, kas ar Jūsu kā īpašnieka piekrišanu dzīvo vai uzturas Jūsu nekustamajā īpašumā; 
1.2.3. personas, kas Jūsu labā veic mājsaimniecības darbus Jūsu īpašumā, īrētajās telpās vai tām 

piegulošajā teritorijā. 

 Bez īpašas norādes apdrošināšanas līgumā, Mēs atlīdzināsim šādus zaudējumus: 
1.3.1. ja tos nodarīs persona, par kuru esat civiltiesiski atbildīgs (Jūsu nepilngadīgie bērni, garā slimie 

par kuriem esat atbildīgs, sveši nepilngadīgie bērni Jūsu īslaicīgas uzraudzības laikā); 
1.3.2. ja tos nodarīsiet kā zemes, ēku, telpu īpašnieks vai īrnieks, izmantojot šo īpašumu tikai 

dzīvošanai, nevis jebkādas darbības veikšanai ar mērķi gūt ienākumus vai pakalpojumu, tai skaitā 

pārvaldīšanas pakalpojumu, sniegšanai;  
1.3.3. ja tos nodarīsiet kā gājējs, velosipēdists, sabiedrisko pakalpojumu saņēmējs, viesis, apmeklētājs 

vai, veicot citas ikdienas darbības;  
1.3.4. ja tos nodarīsiet amatiera līmenī nodarbojoties ar sportu, izņemot autosportu, motosportu, 

vindsērfingu, kaitingu, burāšanu, ūdensslēpošanu, zirgu skriešanos, veikbordu un cīņas sporta veidus; 

1.3.5. ja tos nodarīsiet kā kaķu, jūrascūciņu, citu mazu pieradinātu mājdzīvnieku īpašnieks vai 
uzraugs, izņemot šo noteikumu 1.4.2. un 3.1.9. punktā norādītos; 

1.3.6. ja tos nodarīsiet kā ūdens vai sauszemes transportlīdzekļu īpašnieks ar tādu tehniku vai 
transportlīdzekļiem, kurus nevajag obligāti reģistrēt Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā un sauszemes transportlīdzekļi nav paredzēti pastāvīgai lietošanai ceļu satiksmē; 
1.3.7. ja sabojāsiet Jums lietošanā nodoto nekustamo īpašumu. Šajā gadījumā atlīdzināsim zaudējumus 

par Jūsu izraisīta ugunsgrēka vai eksplozijas rezultātā telpu konstrukcijām un konstruktīvajiem 

elementiem nodarītajiem bojājumiem. Tomēr netiks atlīdzināti zaudējumi par logu, durvju, iekštelpu 
apdares, apkures, ūdens sildīšanas, gāzes iekārtu, elektroierīču un kustamā īpašuma bojājumiem; 

1.3.8. ja tos nodarīsiet patstāvīgi veicot remonta darbus savā nekustamajā īpašumā, kuru veikšanai 
saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajiem aktiem nav nepieciešama būvatļauja. 

 Ja apdrošināšanas līgumā būs norāde:  

1.4.1. „Tiek apdrošināta būvētāja vai būvuzņēmēja civiltiesiskā atbildība”, tad:  

a) apdrošināšanas objekts ir Jūsu kā būvētāja vai būvuzņēmēja civiltiesiskā atbildība; 

b) Mēs atlīdzināsim zaudējumus, ko Jūs kā būvuzņēmējs vai būvnieks nodarīsiet trešajām personām 

būvdarbu laikā;  
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c) apdrošināšana būs spēkā saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē būvētāju un būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu; 

d) Būvētājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai lietotājs, kas veic būvniecību saviem 

spēkiem savā labā; 

Būvuzņēmējs ir fiziska persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic 

būvdarbus par atlīdzību; 

Trešā persona ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, izņemot Apdrošinājuma ņēmēju, Jūs pašu, 

Jūsu darbinieku vai personu, kas uz cita līguma pamata veic būvdarbus Jūsu labā, Apdrošinātāju 
un pārējos būvniecības dalībniekus, tai skaitā Pasūtītāju. 

1.4.2. „Tiek apdrošināta mājdzīvnieku īpašnieka vai uzrauga civiltiesiskā atbildība”, tad:  

a) apdrošināšanas objekts ir Jūsu kā tādu mājdzīvnieku kā suņu, zirgu, lopkopībā izmantojamo 

dzīvnieku īpašnieka vai uzrauga civiltiesiskā atbildība; 

b) Mēs atlīdzināsim zaudējumus par trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu vai 

īpašuma bojājumu, ja to nodarījuši Jūsu īpašumā vai uzraudzībā esošie mājdzīvnieki, kas norādīti 
apdrošināšanas līgumā; 

c) Apdrošināšana nav spēkā, ja zaudējumus nodarīsiet kā lopkopībā izmantojamu dzīvnieku īpašnieks, 

ja saimnieciskās darbības neto apgrozījums, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai 

Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par pēdējo noslēgto gadu pārsniedz 
EUR 9960,-. 

1.4.3. „Tiek apdrošināta mednieka civiltiesiskā atbildība”, tad:  

a) apdrošināšanas objekts ir Jūsu kā mednieka civiltiesiskā atbildība;  

b) Mēs atlīdzināsim trešajām personām zaudējumus: 

 kurus nodarīsiet kā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos atļauto ieroču vai 

munīcijas īpašnieks vai lietotājs medību laikā. Tomēr netiks atlīdzināti zaudējumi, kas radušies 
Jūsu darbības vai bezdarbības rezultātā, kas kvalificējama kā noziedzīgs nodarījums; 

 kurus nodarīsiet kā medību suņu īpašnieks vai turētājs medību laikā, medību suņu apmācības 
laikā, kā arī laikā, kad nenotiek medības. Papildus atlīdzināsim zaudējumus, ko nodarīsiet kā 

medību suņu kucēnu, līdz sešu mēnešu vecumam, īpašnieks vai turētājs, neatkarīgi no tā vai tie 

ir apmācīti medībām, vai nē. Tomēr netiks atlīdzināti zaudējumi par kaitējumu, ko trešajai 
personai nodarījuši rotveileri, pitbulterjeri, amerikāņu stafordšīras terjeri, bulterjeri, kā arī citus 

cīņas šķirņu suņi un apdrošināšanas teritorijā ar normatīvajiem aktiem aizliegto šķirņu suņi; 

 kurus nodarīsiet kā ūdens transportlīdzekļa īpašnieks, izņemot motorlaivas, transportlīdzekļu ar 

jebkāda veida palīgdzinējiem kā arī burulaivas īpašnieks, ar nosacījumu, ka šie transportlīdzekļi 

tiek izmantoti medību laikā. 

c) apdrošināšana ir spēkā tikai ar nosacījumu, ka tiek ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības, kas regulē medību organizēšanu un norisi. 

1.4.4. „Tiek apdrošināta dzīvojamo māju pārvaldītāja civiltiesiskā atbildība”, tad:  

a) apdrošināšanas objekts ir Jūsu kā dzīvojamās mājas pārvaldītāja civiltiesiskā atbildība; 

b) Mēs atlīdzināsim zaudējumus, veicot dzīvojamās mājas pārvaldīšanu;  

c) tomēr netiks atlīdzināti zaudējumi, ja veiksiet dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības bez 
nepieciešamajām licencēm, atļaujām, sertifikātiem vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas; 

d) dzīvojamās mājas pārvaldītājs – dzīvojamās mājas īpašnieks vai pārvaldnieks (persona, kas uz 

pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības). 

1.4.5. „Tiek apdrošināta pasākumu organizatora civiltiesiskā atbildība”, tad:  

a) apdrošināšanas objekts ir Jūsu kā pasākuma organizētāja civiltiesiskā atbildība; 

b) Mēs atlīdzināsim arī tādus zaudējumus, ko nodarīs personas, kuras Jūs nodarbiniet saskaņā ar 

darba, apmācības, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma pamata, kā arī Jūsu apakšuzņēmēji.  

1.4.6. „Tiek apdrošināta praktikantu civiltiesiskā atbildība”, tad:  

a) apdrošināšanas objekts ir Jūsu kā praktikanta civiltiesiskā atbildība, sniedzot pakalpojumus prakses 
vietā; 

b) par trešajām personām tiek uzskatīti arī mācību prakses devēji, kuri nodarbina praktikantus saskaņā 

ar darba, apmācības vai uzņēmuma līgumiem. Apakšlimits par prakses devējam nodarītiem 

zaudējumiem ir EUR 1500,- par vienu apdrošināšanas gadījumu un apdrošināšanas periodu kopā; 

c) Mēs atlīdzināsim mācību prakses devējam nodarītos zaudējumus par īpašuma bojājumu, kas ir 

praktikanta gādībā (pārziņā), uzraudzībā, kontrolē vai ar ko tas strādā. Pašrisks attiecībā uz šādiem 
zaudējumiem ir EUR 250,- par vienu apdrošināšanas gadījumu. 

1.4.7. „Tiek apdrošināta civiltiesiskā atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu”, 
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tad: 

a) Mēs atlīdzināsim zaudējumus saistībā ar nepieciešamo un praktiski iespējamo pasākumu īstenošanu 

situācijas pārvaldīšanai, vidē nonākušo piesārņojošo vielu norobežošanai un savākšanai un citu 

kaitējumu izraisošu faktoru novēršanai, lai ierobežotu vai nepieļautu turpmāku kaitējumu videi un 
nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai ar dabas resursu saistīto funkciju pasliktināšanos; 

b) Mēs atlīdzināsim zaudējumus saistībā ar trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu 

un īpašuma bojāeju, bojājumu vai izmantošanas neiespējamību, ko tieši izraisījis piesārņošanas 

gadījums; 

c) Mēs atlīdzināsim zaudējumus tikai tajā gadījumā, ja Jūsu atbildība ir radusies no identificējama (var 
noteikt piesārņošanas gadījuma laiku un izcelšanās vietu) piesārņošanas gadījuma, tas ir, 

piesārņojošu vielu noplūde, izmete, izkaisīšanās vai izkliedēšanās Jums piederošā teritorijā vai no 

tās, no Jums piederoša transportlīdzekļa vai Jums pārnēsājot. 

Piesārņojošas vielas ir jebkādi cieti, šķidri, gāzveida vai termiski kairinātāji vai sārņotāji, tai skaitā, 
bet neierobežojoties ar dūmiem, tvaiku, sodrēju, putām, skābi, sārmu, ķimikālijām un atkritumiem. 

Atkritumi iekļauj materiālus, no kuriem ir jāatbrīvojas vai kurus ir jāpārstrādā atkārtotai 

izmantošanai, jāpārtaisa, vai jāutilizē, vai no kuriem atbrīvojas, kurus pārstrādā atkārtotai 
izmantošanai, pārtaisa vai utilizē;   

d) tomēr netiks atlīdzināti netiešie zaudējumi, kas cēlušies no vides piesārņošanas, kā arī ir neizbēgami 

parastās darbības rezultātā, nepieciešami, vai tādi, kuru sekas Jūs paredzējāt vai akceptējāt; 

e) Mēs neatlīdzināsim zaudējumus, ja piesārņošanas gadījums ir saistīts ar Jūsu veiktu jebkādu 

darbību, kuras mērķis ir gūt ienākumus.  

2. KĀ DARBOJAS APDROŠINĀŠANA? 

 Mēs atlīdzināsim zaudējumus, ja izpildīsies visi zemāk minētie nosacījumi: 
2.1.1. ja darbību vai bezdarbību, kuras rezultātā trešajai personai ir nodarīti zaudējumi, Jūs būsiet veicis 

apdrošināšanas periodā vai retroaktīvajā periodā;  
2.1.2. paziņojumu par Jūsu darbības vai bezdarbības rezultātā trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem 

būsiet iesniedzis Mums apdrošināšanas periodā vai 3 gadu laikā pēc apdrošināšanas perioda beigām.  
 Mēs atlīdzināsim: 

2.2.1. tiešos zaudējumus saistībā ar trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu; 

2.2.2. tiešos zaudējumus saistībā ar trešās personas īpašuma bojājumu; 
2.2.3. netiešos zaudējumus, kas izriet no īpašumam nodarītā bojājuma un dzīvībai vai veselībai nodarītā 

kaitējuma, kas nav morālais kaitējums, peļņas atrāvums, līgumsodi un soda naudas. Apakšlimits 
attiecībā uz šādiem zaudējumiem ir EUR 1500,- par vienu apdrošināšanas gadījumu un apdrošināšanas 

periodu kopā; 

2.2.4. tiesāšanās izdevumus, kas radīsies saistībā ar trešo personu pret Jums celtās prasības izmeklēšanu un 
noregulēšanu, ja šādus izdevumus iepriekš būsiet saskaņojis ar Mums; 

2.2.5. saprātīgos minimālos glābšanas izdevumus, kas radīsies saistībā ar neatliekamiem bojājumu 
novēršanas vai samazināšanas pasākumiem, pat tajos gadījumos, ja šie pasākumi nav bijuši sekmīgi. 

 Apdrošināšanas atlīdzība nepārsniegs apdrošināšanas gadījumā radīto zaudējumu apmēru. 

3. KĀDOS GADĪJUMOS APDROŠINĀŠANA NEDARBOJAS? 

 Netiks atlīdzināti zaudējumi: 
3.1.1. kas ir cēlušies apkārtējās vides (gaisa, ūdens vai augsnes) piesārņošanas vai saindēšanās rezultātā, 

tai skaitā, kas nodarīts ekosistēmai (iekļaujot pakāpenisku piesārņošanu); 
3.1.2. kas radušies, veicot eksperimentālus vai pētnieciskus darbus; 

3.1.3. kas radušies spridzināšanas rezultātā; 

3.1.4. elektrības, gāzes, ūdens, vai siltuma pārtraukuma, zuduma vai paaugstināta patēriņa rezultātā; 
3.1.5. kas ir finansiālie zaudējumi, tas ir tādi, kas neizriet no trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarītā 

kaitējuma vai trešajai personai piederoša īpašuma bojājuma;  
3.1.6. kas cēlušies saistībā ar mantas neizskaidrojamu pazušanu vai zādzību; 

3.1.7. kas radušies saistībā ar tekošu vai stāvošu ūdeņu izraisītiem plūdiem, gruntsūdeņu līmeņa izmaiņām; 
3.1.8. normatīvo aktu, būvnormatīvu, tehniskās ekspluatācijas vai ugunsdrošības noteikumu tīša 

pārkāpuma rezultātā; 

3.1.9. kurus radīsiet kā eksotisko un pieradinātu savvaļas dzīvnieku īpašnieks vai uzraugs; 
3.1.10. kas radušies veicot būvmontāžas darbus. Šis izņēmums nav spēkā, ja ir apdrošināta būvētāja vai 

būvuzņēmēja civiltiesiskā atbildība saskaņā ar 1.4.1. punktu; 
3.1.11. kurus izraisījusi Jūsu profesionālā darbība vai uzņēmējdarbība vai jebkura darbība par atlīdzību. 

Šis izņēmums nav spēkā, ja ir apdrošināta būvuzņēmēja civiltiesiskā atbildība saskaņā ar 1.4.1. punktu, 

dzīvojamo ēku pārvaldītāja civiltiesiskā atbildība saskaņā ar 1.4.4. punktu; pasākumu organizētāju 
civiltiesiskā atbildība saskaņā ar 1.4.5. punktu un personas, kas veic mājsaimniecības darbus, 
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civiltiesiskā atbildība saskaņā ar 1.2.3. punktu; 

3.1.12. kas radušies saistībā ar bojājumiem mantai:  

a) kas pieder Jums; 

b) ko esat īrējis, nomājis, aizņēmies un pieņēmis pārdošanai; 

c) kas ir Jūsu gādībā (pārziņā), uzraudzībā, kontrolē vai glabājumā;  

d) kuru Jūs transportējat; 

e) vai priekšmetiem (produktiem), kuri tiek apstrādāti, pārstrādāti vai citā veidā uz tiem esat 

iedarbojies savas darbības ietvaros (produkcijas ražošana, piegāde, remonts, pakalpojumu 
sniegšana utt.); 

f) vai priekšmetiem, ar ko strādājat (ar ko labo, ar ko pārvadā, ar ko pārbauda, ar ko iekrauj vai 

izkrauj un tml.); 

Šī izņēmuma b) un c) apakšpunkti neattiecas uz 1.3.7. punktu; c) apakšpunkts neattiecas uz 1.4.4. 

punktu (dzīvojamo ēku pārvaldītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana); f) apakšpunkts neattiecas 
uz 1.4.6. punktu (praktikantu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana). 

3.1.13. kas radušies saistībā ar Jūsu aprūpē, apgādībā vai kontrolē nodota rakstiska, drukāta vai citādi 

reproducēta jebkāda veida dokumenta, datorā ievadītas vai citādi elektroniski uzglabātas 
informācijas bojāšanas, nozaudēšanas vai zuduma gadījumā; 

3.1.14. par jebkāda veida iekraušanas vai izkraušanas darbiem;  
3.1.15. kas radušies Jums  piederošo vai Jūsu pārdoto dzīvnieku saslimšanas un nāves gadījumā; 

3.1.16. ko izraisījušas Jūsu vai Jūsu vārdā izgatavotās vai piegādātās preces vai sniegtie pakalpojumi, izdevumi 

minēto preču trūkumu atklāšanai un novēršanai, peļņas zaudējums minēto trūkumu rezultātā 
(atbildība par produkciju). 

3.1.17. ja ir apdrošināta būvētāja un būvuzņēmēja civiltiesiskā atbildība, Mēs neatlīdzināsim zaudējumus:  

a) kas radušies saistībā ar celtniecības, remonta, montāžas, demontāžas, sagraušanas, nojaukšanas, 

apkalpošanas un līdzīgiem darbiem lidlauka perimetrā, ostās, kuģos,  dambjos, molos, viaduktos, 
tiltos, zemūdens konstrukcijās; 

b) kas radušies pēc remonta vai būvdarbu pabeigšanas objektā, ko apstiprina Nodošanas - 

pieņemšanas akts vai brīdis, kad objektu savā valdījumā pārņem pasūtītājs;  

c) kas radušies nojaukšanas darbu rezultātā, izņemot gadījumos, kad nenotiek iejaukšanās ēkas 

nesošajās konstrukcijās, kā arī netiek izmantota pašgājēja tehnika, piemēram: ekskavators, 
buldozers; 

d) kas nodarīti apakšzemes vadiem (kabeļi, apakšzemes kanāli, ūdensvadi, gāzes vadi un citi vadi), 

kā arī zemsprieguma un augststsprieguma elektrības vadiem, ja Jūs pirms darbu 

uzsākšanas nebūsiet noskaidrojis vadu atrašanās vietas un nebūsiet ieguvis attiecīgos plānus. 
 Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti zaudējumi, kas tieši vai netieši radušies 

saistībā ar: 

3.2.1. Valsts izdotajiem normatīvajiem aktiem;  
3.2.2. izsludinātu ārkārtējo situāciju vai izņēmuma stāvokli, tai skaitā netiek atlīdzināti arī jebkādi zaudējumi 

vai izdevumi, kas tieši vai netieši radušies saistībā ar jebkādiem ārkārtējās situācijas vai izņēmuma 
stāvokļa novēršanas pasākumiem; 

3.2.3. Epidēmiju vai pandēmiju. 

4. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA, IZMANTOJOT DISTANCES SAZIŅAS LĪDZEKĻUS 

 Apdrošināšanas līgumu var noslēgt ar distances saziņas līdzekļu starpniecību, t.i., ar pasta, interneta, 
elektroniskā pasta, telefona vai citu informācijas apmaiņas līdzekļu starpniecību. 

 Ja Apdrošināšanas līgumu noslēdz Apdrošinājuma ņēmējs, kas ir patērētājs, tad uz šādu apdrošināšanas 
līgumu tiek attiecināti Distances līguma noteikumi, kas ir publiski pieejama BTA tīmekļvietnē www.bta.lv. 

Distances līguma noteikumos cita starpā ir aprakstīta atteikuma tiesību, t.i., tiesību atteikties no noslēgtā 

apdrošināšanas līguma, izmantošanas kārtība, tostarp pieejama iesnieguma veidlapa, kas var tikt izmantota 
atteikuma tiesību īstenošanai.  

Patērētājs ir fiziska persona, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko 

vai profesionālo darbību. 

5. 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, kā arī šie noteikumi ir publiskoti BTA tīmekļvietnē www.bta.lv. 

http://www.bta.lv/
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6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 Kārtība, kādā BTA izskata apdrošināšanas pieteikuma iesniedzēja, Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā, trešās 

personas  un citas personas, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību, iesniegtu sūdzību par 
neapmierinātību ar apdrošināšanas līgumu vai apdrošināšanas pakalpojumu, ir publiski pieejama BTA 

tīmekļvietnē www.bta.lv. 

 Visi strīdi, kas rodas starp Apdrošināšanas līguma dalībniekiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja 
vienošanās netiek panākta, strīds tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā un piemērojot Latvijas Republikā 

spēkā esošos normatīvos aktus. 
 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. 
 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. 
 BTA nav tiesīga nodrošināt apdrošināšanu un BTA nav pienākuma maksāt Apdrošināšanas atlīdzību vai sniegt 

labumu saskaņā ar Apdrošināšana līgumu ciktāl šādas apdrošināšanas nodrošināšana, Apdrošināšanas 

atlīdzības izmaksa vai labuma sniegšana: 
6.5.1. pakļautu BTA sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Apvienoto Nāciju 

Organizācijas rezolūcijām vai tirdzniecības vai ekonomiskām sankcijām, Eiropas Savienības, Latvijas 
Republikas vai Amerikas Savienoto Valstu normatīvajiem aktiem (ar nosacījumu, ka tas nepārkāpj 

nekādus noteikumus vai normatīvos aktus, kas piemērojami BTA); 

6.5.2. pakļautu pārapdrošināšanas sabiedrību, kurai pārapdrošināšanā nodots apdrošināšanas līgums, 
sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pārapdrošināšanas sabiedrības 

reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem. 
 Šie noteikumi un Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Vispārējie apdrošināšanas  noteikumi ir publicēti BTA 

tīmekļvietnē www.bta.lv.  
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