
1/8 
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ar AAS “BTA Baltic Insurance Company” 
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Spēkā ar 24.10.2019. 
 

AAS “BTA Baltic Insurance Company” slēdz Lauksaimniecības Kultūraugu Apdrošināšanas līgumus saskaņā ar šiem 

noteikumiem. 
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1. NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 

Apdrošinājuma ņēmējs – persona, kas noslēdz Apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā. 

Apdrošinājuma summa – Apdrošināšanas līgumā noteiktais BTA saistību apmērs naudas izteiksmē vai tā 

aprēķināšanas noteikumi.  
Apdrošināšanas atlīdzība – par Apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā naudas summa atbilstoši noslēgtajam 

Apdrošināšanas līgumam. 
Apdrošināšanas gadījums – ar Apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta 

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši 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 citas Apdrošināšanas līgumā noteiktās saistības. Savukārt BTA uzņemas saistības, iestājoties 

Apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Apdrošināšanas līguma noteikumiem. 

Apdrošināšanas līgums sastāv no šādiem dokumentiem: šie noteikumi, Apdrošināšanas polise, Apdrošināšanas polises 
pielikumi, grozījumi, citas vienošanās, kas noslēgtas starp Apdrošinājuma ņēmēju un BTA. 

Apdrošināšanas periods – laika periods, kurā ir spēkā apdrošināšana. 

Apdrošināšanas pieteikums – dokuments vai cita informācija, kuru Apdrošinājuma ņēmējs iesniedz BTA, lai 

informētu par Apdrošināšanas objektu, faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai. Ja 
BTA noteiktas formas Apdrošināšanas pieteikums nav iesniegts, Apdrošināšanas līgumā norādītā informācija par 

Apdrošināšanas objektu, Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto tiek uzskatīta par Apdrošinājuma ņēmēja iesniegtu. 
Apdrošināšanas pieteikuma pieņemšana neuzliek BTA pienākumu noslēgt Apdrošināšanas līgumu. 

Apdrošināšanas polise – dokuments, kas apliecina Apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver Apdrošināšanas 

līguma noteikumus, par kādiem Apdrošinājuma ņēmējs un BTA ir vienojušies. 
Apdrošināšanas prēmija – Apdrošināšanas līgumā norādītais maksājums par Apdrošināšanu. 

Apdrošinātais – Apdrošināšanas līgumā norādīto Kultūraugu īpašnieks vai tiesīgais lietotājs, kura Kultūraugi ir 
apdrošināti saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu. 

Apdrošinātais risks – Apdrošināšanas līgumā paredzētais no Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura 
iestāšanās iespējama nākotnē. 

Apdrošinātie lauki – Apdrošināšanas līgumā norādītie lauku bloku kartē reģistrētie lauki, kur atrodas Apdrošinātie 

Kultūraugi un kur ir spēkā ar Apdrošināšanas līgumu nodrošinātā Apdrošināšanas aizsardzība. 
Atlīdzības pieteikums – BTA noteiktas formas Apdrošinātā rakstisks iesniegums par iespējamo Apdrošināšanas 

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

Kultūraugi – Apdrošināšanas līgumā norādītie augi, ko cilvēks audzē, kopj un izveido, piemēram, labības un 

lopbarības augi, tehniskās kultūras, garšvielu augi, dārzeņi, augļu koki, ogulāji un krāšņumaugi. 

Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi – normatīvajos aktos noteiktās prasības, ieteikumi un 
rekomendācijas, kas Apdrošinātajam ir jāievēro, audzējot Kultūraugus. 

Neatlīdzināmo zaudējumu līmenis – Apdrošināšanas līgumā norādītais zaudējumu līmenis, ko nosaka procentos 
no Apdrošinātā lauka Apdrošinājuma summas, kad BTA neizmaksā Apdrošināšanas atlīdzību. Gadījumos, kad 

Neatlīdzināmo zaudējumu līmenis ir pārsniegts un izmaksājama Apdrošināšanas atlīdzība, nosakot Apdrošināšanas 

atlīdzības apmēru, vienmēr tiek atskaitīts pašrisks, ja tāds ir noteikts Apdrošināšanas līgumā. 
Pašrisks – Apdrošināšanas līgumā norādītā zaudējumu daļa, ko neatlīdzina BTA. Pašrisks var tikt noteikts noteiktā 

naudas summā, procentos no Apdrošināšanas gadījuma rezultātā nodarīto zaudējumu summas vai procentos no 
Apdrošinājuma summas. Gadījumā, ja Apdrošināšanas līgumā vienam Apdrošinātajam riskam ir noteikti vairāki 

pašrisku veidi, vienmēr tiek piemērots lielākais no tiem. 

Pārsēšana – Kultūraugu sējumu atkārtota sēšana, ja zaudējumi Kultūraugiem radušies Pārziemošanas periodā, kā 

rezultātā Kultūraugus nav ekonomiski pamatoti saglabāt. 
Pārziemošanas periods – laika periods no kalendārā gada 1.novembra līdz nākamā kalendārā gada 1.maijam. 

Veldre – Labības sagulums, stiebru noliekšanās un stiebru aizlūšana, kas ir vertikāli augošu augu pārvietošanās no 
vertikālas uz horizontālu pozīciju, ko izraisījusi vētra un/vai lietus. 

Virsapdrošināšana – situācija Apdrošināšanā pret zaudējumiem, kad Apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai 

vairākiem Apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu Apdrošināto risku pārsniedz Apdrošināšanas objekta 
vērtību. Šādā gadījumā Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta saskaņā ar kompensācijas principu, t.i., 

nepārsniedzot zaudējumu summu, to samazinot par pašriska summu. 
Zemapdrošināšana – situācija Apdrošināšanā pret zaudējumiem, kad Apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai 

vairākiem Apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu Apdrošināto risku ir mazāka par Apdrošināšanas 

objekta vērtību. Šādā gadījumā Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta tādā proporcijā, kāda ir starp Apdrošinājuma 
summu un Apdrošināšanas objekta vērtību tieši pirms apdrošināšanas gadījuma. 

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 

 Apdrošināšanas līgumā norādītie Kultūraugi.  

3. APDROŠINĀŠANAS AIZSARDZĪBA 

 Apdrošinātie riski – Apdrošināšanas objekts tiek Apdrošināts zemāk nosauktajiem riskiem, ja 

Apdrošināšanas līgumā tie ir atzīmēti kā Apdrošināti. 
3.1.1. Krusa – atmosfēras nokrišņi ledus graudu veidā. Apdrošinātais risks ir iestājies, ja krusas rezultātā 

tiešā veidā ietekmēti Kultūraugi ir sakapāti, noliekti, salauzti, sabojāti, saplēsti, iznīcināti, izdauzītas 
graudu sēklas, pākstis un ir konstatējamas krusai raksturīgās pazīmes – neregulāri izteikti punktveida 

bojājumi, ko var radīt tikai krusas grauds. 
3.1.2. Lietus – atmosfēras nokrišņi ūdens pilienu veidā, ja 15 minūšu laikā nolīst vairāk par 15mm uz 1m2 

vai vienā diennaktī uz 1m2 nolīst vairāk par 50mm, un ir nepārprotami konstatējams, ka kaitējums 

Kultūraugiem nodarīts lietus rezultātā. Apdrošinātais risks ir iestājies, ja Kultūraugi tiešā lietus ietekmē 
ir saplēsti, norauti, izskaloti, iznīcināti, tiem ir izdauzītas graudu sēklas vai pākstis vai lietus izraisītas 

augsnes erozijas rezultātā Kultūraugi ir izrauti vai virs tiem izveidojies augsnes sanesums. 
3.1.3. Vētra – vējš ar ātrumu vismaz 8 balles (pēc Boforta skalas) vai 17.2 ms un ir nepārprotami 

konstatējams, ka kaitējums Kultūraugiem nodarīts vētras rezultātā. Ja vēja ātrumu līguma darbības 

vietā nav iespējams noteikt, tad uzskatāms, ka vētra bijusi, ja Apdrošināšanas līguma darbības vietai 
blakus esošajām ēkām, kokiem un priekšmetiem, kuri bija nevainojamā stāvoklī, vēja ietekmē ir 

nodarīts kaitējums. Apdrošinātais risks ir iestājies, ja Kultūraugi tiešā vēja ietekmē ir iznīcināti, aizpūsti, 
raža izpurināta vai nolauztas vārpas, pākstis. 

3.1.4. Izsalšana – Kultūraugu bojājumi pārziemošanas periodā, nosalstot, nosmokot zem ledus garozas vai 
izsūtot zem sniega segas.   

3.1.5. Meža zvēru un putnu postījumi – Kultūraugu bojājumi pārziemošanas periodā. 

Apdrošinātais risks ir iestājies, ja meža zvēru un putnu postījumu rezultātā tiešā veidā ietekmētie 
Kultūraugi ir sabradāti vai to daļas ir bojātas, salauztas un uzraktas. 

3.1.6. Uguns risks – Kultūraugu bojājumi, kas radušies ražas novākšanas laikā, Apdrošinātajā laukā 
aizdegoties ražas novākšanas tehnikai.  

3.1.7. Zibens risks – zibens tieša iedarbība uz apdrošināšanas Kultūraugiem, kā rezultātā izceļas 

ugunsgrēks.  
3.1.8. Trešo personu prettiesiska rīcība – Kultūraugu zādzība no Apdrošinātā lauka, kas notikusi kulšanas 

periodā, ja ir pierādāma trešās personas prettiesiska rīcība. 



3/8 

 

4. APDROŠINĀJUMA SUMMA 

 Apdrošinājuma summa – Apdrošinājuma summa tiek noteikta katram apdrošinātajam laukam atsevišķi un 

tiek norādīta apdrošināšanas līgumā.  

 Apdrošinājuma summas noteikšana – Apdrošinājuma summu nosaka Apdrošinājuma ņēmējs. Slēdzot 
Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Apdrošinājuma summas 

noteikšanu un tās atbilstību Apdrošināšanas objekta vērtībai. Ja, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, tiek 

konstatēts, ka Apdrošinājuma summa atšķiras no Apdrošināšanas objekta vērtības, tad, aprēķinot 
Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemēroti nosacījumi par Zemapdrošināšanu vai Virsapdrošināšanu. 

 Apdrošinājuma summas noteikšana – Apdrošinājuma summa tiek noteikta katra Apdrošinātā lauka 

prognozējamās vērtības apmērā. Apdrošinātā lauka vērtība tiek noteikta, reizinot Apdrošinātā lauka hektāra 

vērtību ar Apdrošinātā lauka platību hektāros. Apdrošinātā lauka hektāra vērtību nosaka, reizinot paredzamo 
ražu tonnās no attiecīgā Apdrošinātā lauka hektāra ar Apdrošinātajā laukā iesētā vai iestādīto Kultūraugu 

ražas cenu.   

5. IZŅĒMUMI 

 Apdrošināšanas izņēmumi – par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīti un netiek atlīdzināti: 

5.1.1. Apdrošinātā lauka platība – zaudējumi, ja Krusas, Lietus, Vētras, Meža zvēru un putnu postījumu 
rezultātā cietusī Apdrošinātā lauka platība ir mazāka par Apdrošināšanas līgumā  noteikto 

Neatlīdzināmo zaudējumu līmeni; 
5.1.2. Informācijas tehnoloģiju drošības incidents – zaudējumi, kas radušies no Kibertelpā notikuša 

vai draudoša Informācijas tehnoloģiju drošības incidenta.  

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; 
5.1.3. Izdevumi saistībā ar saimnieciskās darbības pārtraukumu – Apdrošinātā nesaņemtie 

ienākumi, negūtā peļņa, tekošie (neatliekamie) izdevumi, darba samaksa, nodokļu un nodevu 
maksājumi; 

5.1.4. Izsalšanas un meža zvēru un putnu postījumi – zaudējumi, kas radušies izsalšanas un meža 

zvēru un putnu postījumu gadījumā pēc ziemāju Kultūraugu attīstības stadijas AS 29 sasniegšanas; 
5.1.5. Kaitīgas vielas – zaudējumi, kas radušies no sprādzienbīstamām vielām vai maisījumiem, 

uzliesmojošām gāzēm, šķidrumiem vai cietām vielām, toksiskām vielām, mutagēnām vielām, 
kancerogēnām vielām vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem; 

5.1.6. Karš – zaudējumi, kuru rašanās ir saistīta ar jebkādu vardarbības izpausmi, tai skaitā, bet 

neaprobežojoties ar karu, iebrukumu, okupāciju, aneksiju, ārvalsts naidīgu aktu (ar vai bez 
pierādījumiem par ārvalsts iesaisti šādā aktā), karadarbību vai karam pielīdzināmu operāciju (ar vai 

bez kara pieteikšanas); pilsoņu karu, dumpi, streiku, sacelšanos, nemieriem, revolūciju, militāras vai 
uzurpētas varas sacelšanos, kara stāvokli vai ar to saistītu laupīšanu vai marodierismu, vardarbību, 

vandālismu, sabotāžu; streiku, lokautu, sabiedriskās kārtības traucēšanu mērogā, kas pielīdzināms 
tautas sacelšanās vai dumpim; mantas konfiskāciju, nacionalizāciju, atsavināšanu, rekvizīciju, 

sagraušanu vai iznīcināšanu, ja to radījusi vai sankcionējusi juridiski vai faktiski atzīta valsts, vai 

starptautiski neatzīts ārvalstu spēks, neatkarīgi no tā, vai tas ir likumīgi, vai nē; citiem politiskiem 
riskiem, tai skaitā netiek atlīdzināti arī jebkādi zaudējumi vai izdevumi, kas tieši vai netieši radušies 

saistībā ar jebkādiem iepriekš minēto notikumu novēršanas pasākumiem; 
5.1.7. Kultūraugu bojājumi – zaudējumi, kas saistīti ar vīrusu, sēnīšu, baktēriju izraisītu slimību vai  

kaitēkļu ietekmi uz Kultūraugiem; 

5.1.8. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi – zaudējumi, kas radušies saistībā ar normatīvajos 
aktos noteikto labas lauksaimniecības prakses nosacījumu neievērošanu vai nepienācīgu 

apsaimniekošanu, tajā skaitā, ja netiek ievērots Kultūraugu aizsardzības līdzekļu un mēslošanas 
līdzekļu lietošanas laiks un rekomendācijas, izmantoti nepiemēroti mēslošanas līdzekļi vai tie 

nepareizi pielietoti atbilstoši plānotajam ražas līmenim; pieļautas būtiskas kļūdas augsnes apstrādē, 
Kultūraugu sēšanas stādīšanas procesā; pieļautas būtiskas kļūdas un termiņu neievērošana 

audzēšanas procesā, agrotehnikas pasākumu un metožu neievērošana; 

5.1.9. Laika apstākļi – zaudējumi nepiemērotu laika apstākļu dēļ, kuru ietekmē ir apgrūtināta ražas 
novākšana (piem., nav iespējams uzbraukt uz Apdrošinātā lauka); 

5.1.10. Lietus vai vētra – zaudējumi, kas radušies lietus vai vētras gadījumā pēc kuļamo Kultūraugu graudu 
pilnīgas nobriešanas stadijas sasniegšanas: Kultūrauga attīstības stadija AS 89; 
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5.1.11. Ļauns nolūks – zaudējumi, kas radušies Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā vai  to darbinieku 

ļauna nolūka, tas ir tīšas rīcības ar mērķi nodarīt kaitējumu, rezultātā vai tādas vainas pakāpes 
rezultātā, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā ir pielīdzināma ļaunam nolūkam; 

5.1.12. Pārsēšanas izdevumi – zaudējumi, ja cietusī Apdrošinātā lauka platība vienlaidus nav sasniegusi 

Apdrošināšanas līgumā norādīto Neatlīdzināmo zaudējumu līmeni; 
5.1.13. Soda sankcijas – soda naudas, līgumsodi, pārmācošas vai represīvas sankcijas un citi līdzīgi 

maksājumi, kuru samaksas pienākums izriet no tiesību normatīvajiem aktiem; 
5.1.14. Uzturēšana – izdevumi par regulāru Kultūraugu uzturēšanu, kopšanu, kārtējām vai ārkārtējām 

Kultūraugu vajadzībām, kā arī netiek atlīdzināti Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā izdevumi 
saistībā ar konsultācijām, ekspertīzēm, eksperimentiem vai jebkāda veida pārbaudēm; 

5.1.15. Ūdens uzkrāšanās – zaudējumi, kas saistīti ar Apdrošinātā lauka augsnes slāņa drenāžas sistēmas 

nepienācīgu darbošanos vai augsnes sablīvējumu bebru aizsprostu izveidošanās rezultātā; 
5.1.16. Terorisms – zaudējumi, kuru rašanās ir saistīta ar jebkādu terorisma izpausmi, tai skaitā, bet 

neaprobežojoties ar teroristisku aktu (akts, kas izpaužas kā spēka un vardarbības pielietošana, vai 
draudiem 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), kā arī netiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies saistībā ar teroristiska akta 

novēršanas pasākumiem; 
5.1.17. Veldre – zaudējumi, kas radušies Veldres gadījumā pirms Kultūraugu attīstības stadijas AS 59 un 

pēc Kultūraugu attīstības stadijas AS 83. Veldres gadījumā netiek atlīdzināti zaudējumi pākšaugiem 
un eļļas augiem. 

5.1.18. Vides piesārņojums – BTA neatlīdzina zaudējumus, kas izriet no apkārtējas vides saindēšanas vai 

piesārņošanas novērošanas, kontroles, novērtēšanas, pārbaudes vai novēršanas, kā arī piesārņojuma 
savākšanas, notīrīšanas, deaktivizēšanas vai vides attīrīšanas darbiem, ieskaitot kaitējumu, kas 

nodarīts ekoloģijai vai bioloģiskajai daudzveidībai. 

6. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN APDROŠINĀŠANAS STĀŠANĀS SPĒKĀ 

 Apdrošināšanas līgumu noslēdz, pamatojoties uz BTA sagatavotu Apdrošināšanas piedāvājumu, 

Apdrošinājuma ņēmējam un BTA vienojoties par abām pusēm pieņemamiem Apdrošināšanas līguma 
nosacījumiem. 

 Apdrošināšanas piedāvājums tiek sagatavots pamatojoties uz Apdrošināšanas pieteikumu. 

 Noslēdzot Apdrošināšanas līgumu, BTA izsniedz Apdrošinājuma ņēmējam Apdrošināšanas polisi, kura 
apliecina Apdrošināšanas līguma noslēgšanu. 

 Grozījumi noslēgtajā Apdrošināšanas līgumā tiek noformēti, sagatavojot Apdrošināšanas polises pielikumu. 

 Ar Apdrošināšanas līgumu nodrošinātā apdrošināšana stājas spēkā Apdrošināšanas līgumā norādītā 

Apdrošināšanas perioda pirmās dienas plkst. 00:00, bet ne ātrāk kā ar Apdrošināšanas prēmijas vai 
Apdrošināšanas prēmijas pirmās daļas (ja Apdrošināšanas līgumā ir noteikta Apdrošināšanas prēmijas 

samaksa pa daļām) samaksas brīdī gadījumos, kad: 
6.5.1. Apdrošināšanas līgumā kā Apdrošināšanas prēmijas samaksas diena ir noteikta Apdrošināšanas 

perioda pirmā diena; 
6.5.2. Apdrošināšanas prēmijas samaksas diena ir noteikta pirms Apdrošināšanas perioda pirmās dienas. 

 Ja Apdrošināšanas līgumā ir noteikts, ka Apdrošināšanas prēmija vai Apdrošināšanas prēmijas pirmā daļa (ja 

Apdrošināšanas līgumā ir noteikta Apdrošināšanas prēmijas samaksa pa daļām) jāsamaksā pēc 

Apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošināšanas perioda pirmās dienas, tad apdrošināšana stājas spēkā 
Apdrošināšanas perioda pirmās dienas plkst.00:00 ar nosacījumu, ka Apdrošinājuma ņēmējs samaksās 

Apdrošināšanas prēmiju vai tās pirmo daļu Apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. 

 Ja Apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir samaksāta pēc Apdrošināšanas līgumā noteiktā samaksas 

termiņa, BTA ir tiesības 10 darba dienu laikā atmaksāt Apdrošinājuma ņēmējam ar nokavējumu samaksāto 
Apdrošināšanas prēmiju vai, ja BTA nav zināms veids, kādā Apdrošinājuma ņēmējs var saņemt 

Apdrošināšanas prēmiju, pieprasīt no Apdrošinājuma ņēmēja šādu informāciju. Šajā gadījumā Apdrošināšana 

nav stājusies spēkā. 

 Ja BTA šo noteikumu 6.7.punktā noteiktajā termiņā neveic Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas 
atmaksu vai nenosūta Apdrošinājuma ņēmējam 6.7.punktā minēto pieprasījumu, Apdrošināšana ir spēkā, 

ievērojot šo noteikumu 6.5. un 6.6.punktos noteikto. 

 Ja Apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir samaksāta pēc Apdrošināšanas līgumā norādītā 

Apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņa un līdz Apdrošināšanas prēmijas samaksai ir iestājies iespējamais 
Apdrošināšanas gadījums, Apdrošināšana nav stājusies spēkā. Šajā gadījumā BTA ir pienākums 10 darba 

dienu laikā paziņot Apdrošinājuma ņēmējam par apdrošināšanas spēkā neesamību un atmaksāt 

Apdrošinājuma ņēmējam ar nokavējumu samaksāto Apdrošināšanas prēmiju. 



5/8 

 

 Apdrošināšana ir spēkā līdz Apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošināšanas perioda pēdējās dienas plkst. 

24:00, ja Apdrošinājuma ņēmējam un BTA vienojoties vai citu iemeslu dēļ, Apdrošināšanas līgums nav izbeigts 
pirms termiņa. 

7. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMU NOSLĒGŠANA AR DISTANCES SAZIŅAS LĪDZEKĻU STARPNIECĪBU 

 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. 

8. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 Apdrošināšanas prēmija Apdrošinājuma ņēmējam jāsamaksā Apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā un 

apmērā. 

 Apdrošināšanas prēmija tiek uzskatīta par samaksātu: 

8.2.1. ja Apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar samaksu BTA – brīdī, kad BTA ir saņēmusi Apdrošināšanas 
prēmijas maksājumu; 

8.2.2. 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. 

 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 nokavējuma procentu summa nevar pārsniegt 
10% no nesamaksātās Apdrošināšanas prēmijas summas. 

9. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA 

 Apdrošināšanas līguma darbība izbeidzas Apdrošināšanas perioda pēdējās dienas plkst. 24:00. 

 Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtā izbeigt Apdrošināšanas līguma darbību, 15 

kalendārās dienas iepriekš iesniedzot BTA iesniegumu. Apdrošināšanas līguma darbība tiks izbeigta 

iesniegumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā iesnieguma saņemšanas dienā un: 

9.2.1. ja 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 prēmijas 
daļas, kas atbilst neizmantotajam Apdrošināšanas līguma darbības periodam, bet ne vairāk kā no viena 

gada Apdrošināšanas prēmijas, ja puses nav vienojušās savādāk; 

9.2.2. ja 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, bet ne vairāk kā no viena 

gada Apdrošināšanas prēmijas, ja puses nav vienojušās savādāk. 

 Ja Apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā Apdrošināšanas prēmijas kārtējā daļa nav samaksāta pilnā 

apmērā, tad BTA ir tiesības, pirms tam nosūtot brīdinājumu, izbeigt Apdrošināšanas līguma darbību. 

 Ja apdrošinātais risks iestājas Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības 
dēļ, tad Apdrošināšanas līguma darbība ir uzskatāma par izbeigtu no apdrošinātā riska iestāšanās brīža. Šajā 

gadījumā BTA neizmaksā Apdrošināšanas atlīdzību un neatmaksā iemaksāto Apdrošināšanas prēmiju. 

 Gan Apdrošinājuma ņēmējam, gan BTA ir tiesības, pirms tam nosūtot paziņojumu, izbeigt Apdrošināšanas 

līguma darbību pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas. Šajā gadījumā BTA atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam 
Apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras apmēru nosaka no samaksātās Apdrošināšanas prēmijas atskaitot 

Apdrošināšanas atlīdzību, Apdrošināšanas prēmijas daļu par Apdrošināšanas līguma darbības izbeigušos 

periodu un 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 puses nav vienojušās savādāk. 

http://www.bta.lv/
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 BTA un Apdrošinājuma ņēmējs bez Apdrošinātā piekrišanas ir tiesīgi vienoties par Apdrošināšanas līguma 

izbeigšanu, izņemot gadījumus, kad: 
9.6.1. Apdrošināšanas līgumā ir noteikts citādi; 

9.6.2. Apdrošināšanas gadījums ir iestājies un Apdrošināšanas līguma izbeigšanas rezultātā BTA tiktu 

atbrīvota no Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pienākuma. 

 Apdrošināšanas līguma darbība pirms termiņa tiek izbeigta citos Apdrošināšanas līguma likumā noteiktajos 
gadījumos. 

 Apdrošināšanas līguma darbība pirms termiņa izbeidzas, bet ne ātrāk kā ar kalendārā gada 1.septembri 

attiecībā uz Ziemas Kultūraugiem un 1.oktobri attiecībā uz Vasaras Kultūraugiem: 

9.8.1. Ražas novākšana – līdz ar Apdrošināto Kultūraugu ražas novākšanu, bet ne vēlāk kā līdz kuļamo  
Kultūraugu attīstības stadijas AS 89 sasniegšanai; 

9.8.2. Lauku pārsēšana izsalšanas gadījumā – ar brīdi, kad tiek konstatēts un fiksēts, ka ir nepieciešama 

Kultūraugu lauka priekšlaicīga pārsēšana, neatkarīgi no tā vai pārsēšana faktiski ir veikta, bet ne vēlāk 
kā līdz Kultūraugu attīstības stadijas AS 29 sasniegšanai; 

9.8.3. Lauku pārsēšana meža zvēru un putnu postījumu gadījumā – ar brīdi, kad tiek konstatēts, ka 
ir nepieciešama Kultūraugu lauka priekšlaicīga pārsēšana, neatkarīgi no tā, vai pārsēšana faktiski ir 

veikta, bet ne vēlāk kā līdz Kultūraugu attīstības stadijas AS 29 sasniegšanai. 

10. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA 

 Ja, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam Izsalšanas, Krusas, Lietus, Vētras un Meža zvēru un putnu 

postījumu rezultātā līdz ziemāju Kultūraugu attīstības stadijai AS 29, Apdrošinātais, vadoties no Labas 
lauksaimniecības prakses nosacījumiem un minimālo dzīvo Kultūraugu skaita nosacījumiem uz 1m2, pieņem 

lēmumu par Apdrošinātā lauka vai tā daļas Pārsēšanas nepieciešamību, tad BTA izmaksā Apdrošināšanas 

atlīdzību, piemērojot šādus noteikumus: 
10.1.1. netiek kompensēta neiegūtās Kultūraugu ražas vērtība, bet tiek atlīdzināti Apdrošināšanas gadījuma 

rezultātā cietušā Apdrošinātā lauka vai tā daļas Pārsēšanas izdevumi, ņemot vērā Neatlīdzināmo 
zaudējumu līmeni un nepārsniedzot Apdrošināšanas līgumā norādīto zaudējumu atlīdzināšanas limitu 

Pārsēšanas izdevumiem; 
10.1.2. aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, netiek piemēroti noteikumi par Pašrisku; 

10.1.3. minimālais dzīvo Kultūraugu skaits uz 1m2 pēc veģetācijas atsākšanās pavasarī ir mazāks kā: 

10.1.3.1. ziemas rapsis – 10 augi; 
10.1.3.2. ziemas ripsis – 20 augi; 

10.1.3.3. ziemas kvieši – 100 augi; 
10.1.3.4. ziemas rudzi – 80 augi; 

10.1.3.5. ziemas mieži – 100 augi; 

10.1.3.6. ziemas tritikāle – 100 augi. 

 Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam pēc Kultūraugu attīstības stadijas AS 29, Krusas, Lietus, Vētras, Trešo 
personu prettiesiska rīcība, Zibens un Uguns rezultātā, Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, izmantojot 

šādu zaudējumu novērtēšanas metodi: 

10.2.1. BTA nozīmēts zaudējumu novērtēšanas eksperts nosaka nodarīto kaitējumu Apdrošinātajiem 
Kultūraugiem procentuālā apmērā; 

10.2.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta tādā procentu apmērā no cietušā Apdrošinātā lauka 
Apdrošinājuma summas, cik procenti no Apdrošinātajiem Kultūraugiem ir bojāti vai gājuši bojā 

iepriekš minēto Apdrošināto risku rezultātā, ņemot vērā Apdrošināšanas līgumā norādīto 

Neatlīdzināmo zaudējumu līmeni un atskaitot Pašrisku un nepārsniedzot apakšlimitu, ja tāds ir 
noteikts; 

10.2.3. nosakot zaudējumu  apmēru, no neiegūtās ražas vērtības tiek atskaitīti  saistībā ar Apdrošināto 
Kultūraugu platības (apjoma) vai ražas samazināšanos Apdrošinātā ietaupītie naudas līdzekļi par 

Apdrošināto Kultūraugu uzturēšanu, kopšanu, kārtējām vai ārkārtējām Kultūraugu vajadzībām, ražas 
novākšanu, uzglabāšanu, pārdošanu un citi. 

 Ja Lietus un/vai Vētras riska gadījumā ir radusies labības Veldre, tad netiek kompensēta neiegūtās ražas 

vērtība, bet Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, piemērojot šādus noteikumus: 

10.3.1. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 15% apmērā no Apdrošinātā lauka daļas, ko ietekmējusi Veldre 
augiem no vārpošanās beigām Kultūraugu attīstības stadijas AS 59 līdz vārpu agrās dzeltengatavības 

Kultūraugu attīstības stadijas AS 83 sasniegšanai;  

10.3.2. aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, netiek piemēroti noteikumi par Pašrisku. 

 Ja platība, ko skārusi Veldre, ir mazāka par Apdrošināšanas līgumā noteikto Neatlīdzināmo zaudējuma līmeni 
no Apdrošinātā lauka platības, tad Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta.  

 Pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas attiecīgajam Apdrošinātajam laukam noteiktā Apdrošinājuma 

summa samazinās par izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmēru. 
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11. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA, APDROŠINĀTĀ UN BTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir pienākums: 

11.1.1. gan pirms Apdrošināšanas līguma noslēgšanas, gan visā Apdrošināšanas līguma darbības laikā sniegt 
BTA pilnīgu un patiesu informāciju, kas attiecas uz Apdrošināšanas līgumā nodrošināto 

Apdrošināšanu, tai skaitā, informāciju par Apdrošināšanas objektu un informāciju, kas ir 
nepieciešama Apdrošinātā riska iestāšanas iespējamības novērtēšanai, informāciju par visām 

izmaiņām un apstākļiem, kas iestājušies Apdrošināšanas līguma darbības laikā un var ietekmēt 
Apdrošinātā riska iestāšanos, kā arī informāciju, kas saistīta ar Apdrošināšanas gadījumu; 

11.1.2. iepriekš minēto pienākumu neizpildes gadījumā iestājas Apdrošināšanas līguma likumā paredzētās 

sekas, tai skaitā, Apdrošināšanas līgums tiek atzīts par spēkā neesošu, tiek izbeigta Apdrošināšanas 
līguma darbība, tiek samazināta vai atteikta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa; 

11.1.3. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums līdz kalendārā gada 15.jūnijam iesniegt BTA Vienotā platību 
maksājuma (VPM) izdruku. 

11.1.4. paziņot BTA par citiem tam zināmiem spēkā esošiem Apdrošināšanas līgumiem, kas attiecas uz to 

pašu Apdrošināšanas objektu; 

  Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums, iestājoties iespējamajam Apdrošināšanas gadījumam, ir: 
11.2.1. nekavējoties, tiklīdz tas ir kļuvis iespējams, iesniegt Atlīdzības pieteikumu par zaudējumiem BTA; 

11.2.2. iesniegt BTA visu pieejamo informāciju un BTA pieprasīto dokumentāciju, kas ļauj spriest par nodarīto 

zaudējumu iemesliem, raksturu un apmēriem; 
11.2.3. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus, kā arī 

izpildīt BTA norādījumus, kas vērsti uz apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā radušos zaudējumu 
samazināšanu; 

11.2.4. nekavējoties nodrošināt BTA iespēju apskatīt iespējamā apdrošināšanas gadījuma vietu, veikt 
pārbaudes, pārrunas ar negadījuma lieciniekiem, lai BTA varētu noteikt zaudējuma rašanās iemeslus 

un apmēru; 

11.2.5. notikuma vietu saglabāt neskartu līdz BTA pārstāvja ierašanās brīdim un apskates akta sastādīšanai, 
izņemot šo noteikumu 11.2.6. punktā minētajos gadījumos; 

11.2.6. gadījumā, ja apdrošināšanas objekts nevar tikt saglabāts, nemainot tā stāvokli pēc notikušā 
negadījuma, šo noteikumu 11.2.3. punktā minēto pienākumu izpildes vai citu likumīgu un pamatotu 

iemeslu dēļ, nodrošināt, ka pie pirmās iespējas bojātais apdrošināšanas objekts tiek nofotografēts 

vai nofilmēts tā, lai būtu fiksēti apdrošināšanas objekta bojājumi un fotouzņēmumi vai video ieraksts 
tiek nodoti BTA rīcībā, nosūtot uz e-pasta adresi atlidziba@bta.lv vai citā BTA akceptētā veidā; 

11.2.7. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir pienākums pēc BTA pieprasījuma pieprasīto 
informāciju iesniegt arī rakstveidā, t.i., papīra formātā pašrocīgi parakstītu vai elektroniskā 

dokumentu formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu 

 BTA var atteikties izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību un vienpusēji izbeigt Apdrošināšanas līgumu, 

neatmaksājot Apdrošināšanas prēmiju, ja Apdrošinātais ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ nav 
izpildījis kādu no iepriekšminētajām darbībām. 

12. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS IZMAKSAS KĀRTĪBA 

 Ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā pēc visu BTA pieprasīto dokumentu saņemšanas, kas nepieciešami 

iespējamā apdrošināšanas gadījuma cēloņu noskaidrošanai un zaudējumu apmēra noteikšanai, BTA pieņem 

lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību. 

 Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta Labuma guvējam gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs vienlaicīgi ir 

arī Apdrošinātais un ir izpildīti visi Apdrošināšanas līguma likumā paredzētie noteikumi apdrošināšanas 
atlīdzības saņemšanai. 

 Ja pastāv strīds par izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmēru, BTA var izmaksāt apdrošināšanas 

atlīdzības daļu, par kuru nav strīda.  

 Ja Apdrošinātā ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ BTA nav vai nebūs iespējams celt subrogācijas 

prasību, BTA var neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, par kādu nav vai nebūs iespējams celt 

prasību vai, ja apdrošināšanas atlīdzība ir izmaksāta, prasīt no Apdrošinātā, lai tas atmaksā izmaksāto 
apdrošināšanas atlīdzību. 

 Ja apdrošināšanas atlīdzības izmaksa BTA vainas dēļ tiek aizkavēta, tad BTA maksā līgumsodu 0.1% apmērā 

no neizmaksātās apdrošināšanas atlīdzības summas par katru nokavēto dienu, tomēr kopējā līgumsoda 

summa nevar pārsniegt 10% no neizmaksātās apdrošināšanas atlīdzības summas. 

 Pēc personas, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību, pieprasījuma BTA iepazīstina šo personu 
ar dokumentiem, pamatojoties uz kuriem BTA pieņēma lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai 

atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai izsniedz dokumentu kopijas par samaksu, kas nepārsniedz 

dokumentu kopiju sagatavošanas izdevumus. BTA neiepazīstina personu, kurai ir tiesības pretendēt uz 
apdrošināšanas atlīdzību, ar dokumentiem un neizsniedz dokumentu kopijas, ja:  

mailto:ipasumi.atlidziba@bta.lv
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12.6.1. saistībā ar apdrošinātā riska iestāšanās apstākļiem BTA ir iesniegusi dokumentus tiesību aizsardzības 

iestādēm kriminālprocesa ietvaros;  
12.6.2. dokumenti satur citas personas komercnoslēpumu vai personas datus, kurus persona, kurai ir tiesības 

pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību, nav tiesīga iegūt.  

13. SUBROGĀCIJAS TIESĪBAS 

 Ja BTA ir izmaksājusi Apdrošināšanas atlīdzību, BTA iegūst subrogācijas tiesības pieprasīt atlīdzību izmaksātās 

Apdrošināšanas atlīdzības apmērā no personas, no kuras saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem, noslēgtu 
līgumu vai jebkādu citu vienošanos, Apdrošinātājs var prasīt zaudējumu atlīdzību pilnībā vai daļēji. 

 Ja Apdrošinātais rakstveidā nav informējis BTA par citādu kārtību, tad arī gadījumos, kad BTA izmaksātā 

Apdrošināšanas atlīdzība sedz tikai daļu no Apdrošinātā zaudējumiem, BTA savas tiesības uz subrogācijas 

prasību var izmantot neatkarīgi no tā, vai Apdrošinātais realizē vai nerealizē savas tiesības celt prasību pret 
vainīgo personu. BTA un Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais rakstveidā var vienoties par sadarbību 

zaudējumu piedziņā, tai skaitā, par prasības celšanu un uzturēšanu tiesā kopā. 

14. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 Pretrunu un nesaskaņu gadījumā starp Apdrošināšanas līguma dokumentiem, par prioritāriem tiek uzskatīti 

un tie tiek piemēroti šādā secībā: 

14.1.1. Apdrošināšanas polises pielikumi (ja tādi ir), ar kuriem tiek grozīti Apdrošināšanas līguma noteikumi 
– secīgi atkarībā no spēkā stāšanās brīža no jaunākajiem uz senākajiem; 

14.1.2. Apdrošināšanas polise; 
14.1.3. šie Apdrošināšanas noteikumi. 

 Puses apņemas neizpaust Apdrošināšanas līguma noteikumus un Apdrošināšanas līguma ietvaros saņemto 

informāciju par Apdrošināšanas līguma dalībniekiem vai trešajām personām, kā arī neizmantot to pretēji 

pārējo Apdrošināšanas līguma dalībnieku interesēm. Apdrošināšanas līguma ietvaros saņemtā informācija var 
tikt nodota citām personām tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. BTA ir tiesības sniegt ar 

Apdrošināšanas līgumu saistīto informāciju ekspertiem, pārapdrošinātājiem, kā arī glabāt to BTA datu bāzēs. 

 Visi strīdi, kas rodas starp Apdrošināšanas līguma dalībniekiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja 

vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Apdrošināšanas līguma, kas 
skar to vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirta Latvijas Republikas tiesā, tiesību 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja Apdrošināšanas līgumā BTA un Apdrošinājuma ņēmējs nav 
vienojušies par citu strīdu izskatīšanas kārtību. 

 Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam nav tiesību cedēt trešajām personām nekādas savas no 

Apdrošināšanas līguma izrietošās, tajā skaitā jau pastāvošās vai iespējamās prasījuma tiesības. 

 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. 

 No Apdrošināšanas līgumiem izrietošo līgumisko attiecību noregulēšanai tiks piemēroti Latvijas Republikas 

tiesību normatīvie akti. 

 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 tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības. 

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

 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: 

14.10.1. 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); 
14.10.2. pakļautu pārapdrošināšanas sabiedrību, kurai pārapdrošināšanā nodots apdrošināšanas līgums, 

sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pārapdrošināšanas sabiedrības 
reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem.  
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