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TIRDZNIECĪBAS KREDĪTU  
APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI  
Nr. 15K-2  

APSTIPRINĀTI ar AAS “BTA Baltic Insurance Company” 

12.06.2018. Valdes Lēmumu Nr.  LVB1_0002/02-03-03-2018-72 
Spēkā no 20.06.2018. 

 

AAS “BTA Baltic Insurance Company” slēdz tirdzniecības kredītu apdrošināšanas līgumus saskaņā ar šiem 
noteikumiem un apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošajiem Vispārējiem apdrošināšanas 

noteikumiem. 
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1. NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 

Apdrošinājuma ņēmējs – Juridiska persona, kura Pircējiem kredītā ir pārdevusi preces vai sniegusi 
pakalpojumus un noslēgusi Apdrošināšanas līgumu par Tirdzniecības kredītu apdrošināšanu. 

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 līguma 
noteikumiem.  

Apdrošināšanas līgums sastāv no: 
- Pieteikuma kredītu apdrošināšanai; 

- Tirdzniecības kredītu apdrošināšanas noteikumiem Nr. 15K-2; 

- Apdrošināšanas polises, kas ir apliecinājums Apdrošināšanas līguma noslēgšanai un kura satur 
Apdrošināšanas līguma īpašos nosacījumus; 

- BTA Kredītu limitu lēmumiem; 
- Kredītu apgrozījuma deklarācijām; 

- citiem dokumentiem. 

Apdrošinātais – persona, attiecībā uz kuru izpildās visi turpmākie nosacījumi: kurai ir apdrošināmā 
interese,  kuras labā ir noslēgts Apdrošināšanas līgums, kura cieš zaudējumu, iestājoties apdrošināšanas 

gadījumam, un kurai izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība.  
Labuma guvējs – juridiska persona, kura norādīta apdrošināšanas polisē vai Kredītu limitu lēmumā un 

kurai izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība vai tās daļa apdrošināšanas līgumā vai kredītu limitu lēmumā 
noteiktajos gadījumos. 

BTA – AAS “BTA Baltic Insurance Company”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103840140, apdrošinātājs 

Apdrošināšanas līguma likuma izpratnē. 
Gaidīšanas periods – periods, kura laikā Apdrošinājuma ņēmējs pats saviem spēkiem veic parāda 

atgūšanu no Pircēja. Gaidīšanas periods sākas no Kredītu termiņa beigām un turpinās Kredītu limitu lēmumā 
norādīto laika periodu.  

Kredītu limitu lēmums – BTA izsniegts dokuments, kurā paredzēti īpašie noteikumi konkrētā Pircēja 

kreditēšanas apdrošināšanai. 
Kredītu limits – Kredītu limitu lēmumā norādīts BTA atbildības limits par konkrētā Pircēja parāda summu. 

Kredītu gada apgrozījums – visu Maksājuma dokumentu kopsumma, kurus Apdrošinājuma ņēmējs 
Kredītu apgrozījuma deklarēšanas periodā ir izrakstījis Pircējam par kredītā pārdotajām precēm vai 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

Kredītu termiņš – periods, kura laikā Pircējam ir jāsamaksā par kredītā saņemtajām precēm vai 
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pakalpojumiem saskaņā ar attiecīgo Maksājuma dokumentu. Kredītu termiņš sākas ar attiecīgā Maksājuma 

dokumenta izrakstīšanas datumu. 

Maksājuma dokuments – Apdrošinājuma ņēmēja izsniegts dokuments, uz kura pamata Pircējs veic 
maksājumus par kredītā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem. 

Pašrisks – Pircēja neizpildīto maksāšanas saistību apmēra daļa procentuālā izteiksmē, kuru BTA 
neatlīdzina. Pašriska minimālais apmērs ir norādīts Apdrošināšanas polisē. Pašriska apmērs var tikt 

palielināts šajos noteikumos norādītajā apmērā un gadījumos. 

Pircējs – Juridiska persona, kurai Apdrošinājuma ņēmējs ir pārdevis preces vai sniedzis pakalpojumus 
kredītā un attiecībā uz kuru BTA ir apstiprinājusi Kredīta limitu. 

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 

2.1. Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinātā mantiskā interese neciest zaudējumus, Pircējam neizpildot 
maksāšanas saistības par kredītā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem. 

3. APDROŠINĀŠANAS AIZSARDZĪBA UN TĀS DARBĪBAS TERMIŅŠ 

3.1. Apdrošināšanas aizsardzība – BTA saskaņā ar Apdrošināšanas līguma noteikumiem un 

nosacījumiem izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam, apmaksājot Pircēja saskaņā ar 

Maksājuma dokumentiem nesamaksātās naudas summas. 
3.2. Parādi, uz kuriem neattiecas apdrošināšanas aizsardzība – Apdrošināšanas aizsardzība nav 

spēkā attiecībā uz Pircēju parādiem, kas izriet no Maksājuma dokumentiem, kas izrakstīti Pircējam: 
3.2.1. pēc konkrētam Pircējam noteiktā Kredītu limita anulēšanas vai pārsniegšanas, izņemot šajos 

noteikumos noteiktajos gadījumos; 

3.2.2. pēc konkrētam Pircējam noteiktā Kredītu limita spēkā esamības perioda beigām, ja tāds 
noteikts; 

3.2.3. pēc apdrošināšanas gadījuma attiecībā uz konkrēto Pircēju iestāšanās; 
3.2.4. pēc tam, kad konkrētais Pircējs ir nokavējis kādu maksāšanas saistību izpildes termiņu vairāk kā 

30 (trīsdesmit) kalendārās dienas; 
3.2.5. pirms Apdrošināšanas perioda pirmās dienas; 

3.2.6. pēc Apdrošināšanas perioda pēdējās dienas; 

3.2.7. par precēm, kas pārdotas, vai pakalpojumiem, kas sniegti pirms Apdrošināšanas perioda pirmās 
dienas; 

3.2.8. par precēm, kas pārdotas, vai pakalpojumiem, kas sniegti pēc Apdrošināšanas perioda pēdējās 
dienas. 

3.3. Apdrošināšanas aizsardzība konkrēta Pircēja maksāšanas saistībām – Apdrošināšanas 

aizsardzība konkrēta Pircēja maksāšanas saistībām ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja BTA attiecībā uz 
Pircēju ir apstiprinājusi Kredītu limitu un par to pienācīgi informējusi Apdrošinājuma ņēmēju (šeit un 

turpmāk šajos noteikumos par pienācīgu Apdrošinājuma ņēmēja informēšanu ir uzskatāma 
informācijas nodošana tādā veidā, par kādu BTA un Apdrošinājuma ņēmējs vienojušies Apdrošināšanas 

līgumā). Šādā gadījumā apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā BTA izsniegtā Kredītu limita lēmumā 

norādītā datuma plkst. 00.00 un ir spēkā līdz Apdrošināšanas līguma darbības beigām, izņemot šādus 
gadījumus: 

3.3.1. ar Kredītu limita lēmumu Kredītu limits Pircējam bija apstiprināts uz noteiktu termiņu;  
3.3.2. BTA pēc savas vai Apdrošinājuma ņēmēja iniciatīvas atceļ Pircējam noteikto Kredītu limitu. 

4. IZŅĒMUMI 

4.1. Izņēmumi – Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un Apdrošināšanas atlīdzība netiek 
izmaksāta, ja: 

4.1.1. Aizliegtas preces vai pakalpojumi – piegādātas no privāttiesiska apgrozījuma izņemtas 
preces vai sniegti tādi pakalpojumi, kuru sniegšana ir aizliegta saskaņā ar spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem;  

4.1.2. Apdrošinājuma ņēmēja saistību neizpilde – pamats Pircēja saistību neizpildei ir 
Apdrošinājuma ņēmēja,  Apdrošinātā vai Labuma guvēja saistību neizpilde; 

4.1.3. Nenoticis darījums un nenoslēgts līgums – par preču piegādi vai pakalpojumu izpildi nav 
noslēgts līgums vai darījums nav noticis;   

4.1.4. Neidentificējams Pircējs – nav identificējams Pircējs;  
4.1.5. Strīds par preču vai pakalpojumu saņemšanu – starp Pircēju un Apdrošinājuma ņēmēju ir 

strīds par preču vai pakalpojumu saņemšanu. Šādā gadījumā tiek piemērots šo noteikumu 8.4. 

punktā minētais;  
4.1.6. Strīds par maksāšanas saistību – starp Pircēju un Apdrošinājuma ņēmēju ir strīds par 

maksāšanas saistību. Šādā gadījumā tiek piemērots šo noteikumu 8.4. punktā minētais; 
4.1.7. Pircēja maksātnespēja – Pircējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pasludināts par 

maksātnespējīgu vai ir pasludināts Pircēja tiesiskās vai ārpustiesiskās aizsardzības process pirms 

preču nodošanas vai pakalpojumu sniegšanas;  
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4.1.8. Nepiegādātas preces, nesniegti pakalpojumi – preces nav piegādātas vai pakalpojumi nav 

saņemti; 

4.1.9. Dabas katastrofas, karš u.c. – Pircēja saistību neizpilde ir radusies dabas katastrofu 
rezultātā; ārvalstu spēku veiktas okupācijas rezultātā; 

4.1.10. Maksājuma dokumentu izrakstīšanas termiņš – Maksājuma dokumenti Pircējam 
izrakstīti un nodoti vēlāk kā piecpadsmitajā dienā no preču pārdošanas vai pakalpojumu 

sniegšanas brīža, izņemot, ja attiecīgajam darījumam Pievienotās vērtības nodokļa likumā nav 

noteikts garāks termiņš; 
4.1.11. Parādu samaksas termiņš – parādu samaksas termiņš, kas norādīts Pircējam izsniegtajā 

Maksājuma dokumentā, pārsniedz Kredītu termiņu, kas norādīts Kredītu limita lēmumā; 
4.1.12. Darbību neveikšana parāda atgūšanai – Gaidīšanas periodā Apdrošinājuma ņēmējs nav 

veicis visas nepieciešamās un saprātīgās darbības parāda atgūšanai no Pircēja par 

piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem; 
4.1.13.Pircēja saistību nedeklarēšana – Apdrošinājuma ņēmējs nav iesniedzis Kredītu 

apgrozījuma deklarāciju par konkrēto Pircēju; 
4.1.14.Paziņojuma par kavētu maksājumu virs 30 dienām neiesniegšana – Apdrošinājuma 

ņēmējs ir nokavējis Paziņojuma par kavētu maksājumu virs 30 dienām iesniegšanas termiņu 
vairāk kā par 2 (divām) darba dienām. 

4.2. BTA neatlīdzina: 

4.2.1. Netieši zaudējumi – netiešos zaudējumus, sagaidāmās peļņas atrāvumu un neiegūtos 
ienākumus, jebkādas līgumiskas vai likumiskas sankcijas, tai skaitā līgumsodu, soda naudu un 

nokavējuma naudu, zaudējumus saistībā ar valūtu konvertēšanu, kā arī izdevumus saistībā ar 
tiesvedību; 

4.2.2. Izšķirošās ietekmes komercsabiedrību parādi – komercsabiedrību parādus, kurās 

Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinātajam, vai labuma guvējam ir tieša vai netieša daļu 
kontrolpakete vai kurās Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai labuma guvējs var kā citādi 

ietekmēt vadības lēmumu pieņemšanu; 
4.2.3. Valsts un pašvaldību parādi – valsts vai pašvaldības iestāžu parādus. 

5. APDROŠINĀJUMA SUMMA UN KREDĪTU LIMITI 

5.1. Maksimālais Apdrošināšanas atlīdzības apmērs – Kopējais Apdrošināšanas atlīdzību apmērs 
saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu nevar pārsniegt Apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošinājuma 

summas apmēru. 
5.2. Pircēja Kredītu limits – Katram Pircējam BTA nosaka Kredītu limitu, kas tiek norādīts Kredītu limita 

lēmumā. 

5.3. Kredītu limita izmaiņas – BTA ir tiesības vienpusējā kārtībā jebkurā brīdī atcelt, samazināt, 
ierobežot vai kā citādi mainīt Kredītu limitu. Kredītu limita izmaiņas stājas spēkā ar datumu, kas ir 

norādīts attiecīgajā BTA Kredītu limita lēmumā vai kā noteikts šajos noteikumos, ar nosacījumu, ka 
BTA par to ir paziņojusi Apdrošinājuma ņēmējam.  

5.3.1. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības pieprasīt BTA palielināt vai samazināt, vai atcelt Pircējam 
piešķirto Kredīta limitu. 

5.3.2. BTA Kredīta limita palielinājuma gadījumā jaunajam Kredīta limita lēmumam ir 5 (piecu) dienu 

atpakaļejošs spēks, ar nosacījumu, ka jauna Kredītu limita lēmuma spēkā stāšanās datumā 
attiecīgajam Pircējam nav kavētu maksājumu virs 30 dienām. 

5.3.3. Kredīta limita samazinājuma gadījumā samazinātais Kredītu limits stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā pieņemšanas. 

5.3.4. Ja Kredītu limits Pircējam vairs nav spēkā šo noteikumu 3.2.4. p. minētā iemesla dēļ, tad 

iepriekš piešķirtais Kredītu limits netiek automātiski atjaunots pēc tam, kad konkrētais Pircējs ir 
izpildījis maksāšanas saistības. 

5.4. Kredītu limits secīgi noslēgtiem Apdrošināšanas līgumiem – Attiecībā uz secīgi, bez 
pārtraukuma noslēgtiem Apdrošināšanas līgumiem vai pagarinātu apdrošināšanas periodu paliek spēkā 

iepriekšējā Apdrošināšanas līgumā noteiktie Kredītu limiti līdz brīdim, kamēr BTA būs paziņojusi 

Apdrošinājuma ņēmējam par citiem Kredītu limitiem.  
6. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA 

6.1. Kredītu apgrozījuma deklarācijas iesniegšana – Apdrošinājuma ņēmējam ne vēlāk kā 20 
(divdesmit) darba dienu laikā pēc Apdrošināšanas perioda beigām vai Apdrošināšanas līguma 

pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā ir jāiesniedz BTA aizpildīta Kredītu apgrozījuma deklarācija, norādot 

Pircēju faktisko Kredītu gada apgrozījuma summu.  
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6.2. Apdrošināšanas prēmijas korekcija, ja plānotais apgrozījums ir pārsniegts – Ja faktiskais 

Pircēju Kredītu apgrozījums pārsniedz Apdrošināšanas līgumā norādīto, tad BTA aprēķina papildu 

Apdrošināšanas prēmiju, reizinot faktiskā Kredītu apgrozījuma daļu, kas pārsniedz Apdrošināšanas 
līgumā norādīto apgrozījumu, ar Apdrošināšanas līgumā norādīto Apdrošināšanas prēmijas 

aprēķināšanas tarifu. Papildu apdrošināšanas prēmija Apdrošinājuma ņēmējam ir jāsamaksā BTA ne 
vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Apdrošinājuma ņēmējs ir saņēmis no 

BTA attiecīgu rēķinu. 

6.3. Apdrošināšanas prēmijas korekcija, ja plānotais apgrozījums nav sasniegts – Ja faktiskais 
Pircēju Kredītu kopējais apgrozījums Apdrošināšanas periodā ir mazāks par Apdrošināšanas līgumā 

norādīto un Apdrošināšanas perioda laikā nav izmaksāta neviena apdrošināšanas atlīdzība, un 
Apdrošinājuma ņēmējs ar BTA noslēdz jaunu secīgu Apdrošināšanas līgumu, kurš stājas spēkā ne vēlāk 

kā nākamajā dienā, skaitot no dienas, kad savu spēku zaudē iepriekšējais Apdrošināšanas līgums vai 

Apdrošināšanas līgums tiek pagarināts uz turpmāko apdrošināšanas periodu, tad BTA aprēķina un 
atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam attiecīgo Apdrošināšanas prēmijas daļu. Jebkurā gadījumā 

atmaksājamās Apdrošināšanas prēmijas apmērs nevar pārsniegt 20% (divdesmit procentus) no 
iepriekšējā Apdrošināšanas līgumā norādītās Apdrošināšanas prēmijas. 

6.3.1. Ja attiecīgajā Apdrošināšanas periodā BTA ir saņēmusi pieteikumu par iespējamo 
apdrošināšanas gadījumu, lēmums par atmaksājamo Apdrošināšanas prēmijas daļu tiek 

pieņemts pēc iespējamā apdrošināšanas gadījuma noregulēšanas. 

6.4. Apdrošināšanas prēmijas daļas atmaksa Apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanas 
gadījumā – Apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā BTA atmaksā Apdrošinājuma 

ņēmējam Apdrošināšanas prēmijas daļu par katru Apdrošināšanas līguma darbības atlikušo pilnu 
kalendāro mēnesi, ieturot ar Apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos izdevumus 15% (piecpadsmit 

procentu) apmērā no Apdrošināšanas līgumā norādītās apdrošināšanas prēmijas, ja BTA saskaņā ar 

Apdrošināšanas līgumu nav veikusi nevienu Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Gadījumā, ja BTA jau ir 
veikusi Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, tad Apdrošinājuma ņēmējam minētā Apdrošināšanas 

prēmijas daļa netiek atmaksāta. Ja līdz Apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanai BTA ir 
saņēmusi pieteikumu par iespējamo apdrošināšanas gadījumu, jautājums par atmaksājamo 

Apdrošināšanas prēmijas daļu tiek atlikts līdz iespējamā apdrošināšanas gadījuma noregulēšanai. 
7. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA, APDROŠINĀTĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums ievērot BTA sniegtās rekomendācijas par piemērojamajām 

parāda atgūšanas darbībām. Apdrošinājuma ņēmēja BTA sniegto rekomendāciju parāda atgūšanai un 
tiesību aizsardzībai neievērošana var tikt uzskatīta par visu nepieciešamo darbību parāda atgūšanai no 

Pircēja neveikšanu un iestāties šo noteikumu 7.5. punktā noteiktās sekas. 

7.2. Pienākumi pēc apdrošināšanas aizsardzības stāšanās spēkā – Apdrošinājuma ņēmējam pēc 
apdrošināšanas aizsardzības stāšanās spēkā ir pienākums izpildīt Vispārējos apdrošināšanas 

noteikumos noteiktos pienākumus un zemāk minētos pienākumus: 
7.2.1. vērsties pie BTA pēc Kredītu limitiem, kas ir pietiekami, lai pilnībā segtu iespējamo parādu 

summu katram un visiem Pircējiem. Ja konkrētā Pircēja parādu summa pārsniedz viņam 

noteikto Kredītu limitu, tad Apdrošinājuma ņēmējam jāvēršas pie BTA pēc attiecīga Kredītu 
limita palielinājuma; 

7.2.2. nekavējoties sniegt BTA jebkura veida tās pieprasīto informāciju par konkrētā Pircēja no 
Maksājuma dokumentiem izrietošo maksāšanas saistību izpildi; 

7.2.3. ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā paziņot BTA par jebkuru gadījumu, kad Pircējs ir 
nokavējis kāda Maksājuma dokumenta apmaksu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. 

Paziņojumā jābūt uzskaitītiem visiem neapmaksātiem rēķiniem, tajā skaitā tiem, kuriem nav 

iestājies apmaksas datums; 
7.2.4. nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, informēt BTA par jebkuru strīdu, kas ir radies vai 

pastāv starp Apdrošinājuma ņēmēju, Apdrošināto vai Pircēju; 
7.2.5. nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, informēt BTA, ja Apdrošinājuma ņēmēja rīcībā ir 

nonākusi informācija, kas dod pamatu uzskatīt, ka Pircējs nevar vai nevarēs izpildīt savas 

saistības. 
7.3. Iestājoties iespējamajam Apdrošināšanas gadījumam – Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums 

izpildīt Vispārējos apdrošināšanas noteikumos noteiktos pienākumus un zemāk minētos pienākumus:  
7.3.1. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņot BTA par iespējamā apdrošināšanas gadījuma 

iestāšanos un iesniegt BTA visu informāciju un dokumentus, kas apliecina Pircēja maksāšanas 
saistību neizpildi un apmēru; 

7.3.2. paziņot BTA par citiem Apdrošinājuma ņēmēja spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem 

attiecībā uz Apdrošināšanas objektu; 
7.3.3. iestājoties apdrošināšanas gadījumam un saņemot no BTA attiecīgu prasību, ne vēlāk kā 20 
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(divdesmit) darba dienu laikā nodot BTA prasījuma tiesības un no tām izrietošās blakustiesības, 

tai skaitā tiesības uz garantijām, galvojumiem, hipotēkām, apdrošināšanas polisēm un citām 

saistību izpildes garantiju formām, tādā apmērā, kādā par tām izmaksājama Apdrošināšanas 
atlīdzība, kā arī iesniegt visus dokumentus, kas apliecina šajā punktā minētos prasījumus. 

7.4. Apdrošinātā un labuma guvēja pienākumi – Apdrošinātajam un labuma guvējam ir pienākums 
paziņot BTA par Pircēja maksāšanas saistību neizpildi un iesniegt dokumentus, kas apliecina Pircēja 

maksāšanas saistību neizpildi un apmēru, ja Apdrošinātā vai labuma guvēja rīcībā ir šāda informācija 

vai dokumenti. 
7.5. Pienākumu neizpildes sekas – Gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu nolūku vai rupju 

neuzmanību nav izpildījis kādu no 7.2. un 7.3. punktos un to apakšpunktos minētajiem pienākumiem 
vai Apdrošinātais vai labuma guvējs ar ļaunu nolūku vai rupju neuzmanību nav izpildījis kādu no 7.4. 

punktā minētajiem pienākumiem, tad BTA ir tiesības atteikt izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību. BTA var 

samazināt Apdrošināšanas atlīdzību par 25% (divdesmit pieciem procentiem), ja Apdrošinājuma 
ņēmējs vai Apdrošinātais vieglas neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no šajā noteikumu sadaļā 

minētajiem pienākumiem. 
8. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA 

8.1. Apdrošināšanas gadījums – Apdrošināšanas gadījums ir iestājies, atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk, 

kad: 
8.1.1. Pircējs pēc Gaidīšanas perioda beigām nav izpildījis maksāšanas saistības saskaņā ar 

Maksājuma dokumentiem; 
8.1.2. Pircējs nav izpildījis maksāšanas saistības saskaņā ar Maksājuma dokumentiem līdz Pircēja 

pasludināšanai par maksātnespējīgu vai līdz Pircēja tiesiskās vai ārpustiesiskās aizsardzības 

procesa pasludināšanai. 
8.2. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs – Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta kā starpība starp 

summu, kuru Apdrošinātajam vajadzēja saņemt no Pircēja un kuru viņš faktiski saņēma saskaņā ar 
Maksājuma dokumentu, bez Pievienotās Vērtības Nodokļa (PVN) un citiem nodokļiem, atskaitot 

pašrisku. Turklāt PVN un citi nodokļi saskaņā ar maksājuma dokumentu tiek atmaksāti tikai tādā 
gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs var iesniegt pierādījuma dokumentus, ka tie nav un nākotnē 

netiks atgriezti no valsts. Apdrošināšanas atlīdzība, kas izmaksājama viena Pircēja maksāšanas saistību 

neizpildes gadījumā nevar pārsniegt Kredītu limita lēmumā Pircējam noteikto Kredītu limitu. BTA ir 
tiesības no aprēķinātās Apdrošināšanas atlīdzības ieturēt nesamaksāto Apdrošināšanas prēmijas daļu, 

kurai iestājies samaksas termiņš. 
8.2.1. Pašriska apmērs – Apdrošināšanas polisē norādītais pašriska apmērs tiek palielināts sekojošos 

gadījumos un apmērā: 

8.2.1.1. Ja Apdrošinājuma ņēmējs ir nokavējis Kredītu deklarācijas iesniegšanas termiņu (šo 
noteikumu 6.1. punkts) vairāk kā par 10 darbdienām – par 5 procentpunktiem; 

8.2.1.2. Apdrošinājuma ņēmējs ir pieprasījis un Apdrošinātājs ir apstiprinājis saīsinātu Gaidīšanas 
periodu Pircējam: 

- par 60 kalendārajām dienām – par 20 procentpunktiem; 

- par 30 kalendārajām dienām – par 10 procentpunktiem. 
Pircēja, kuram Apdrošinājuma ņēmējs ir pieprasījis saīsinātu Gaidīšanas periodu, pieprasījuma brīdī 

maksājuma saistību kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10.000,00 EUR. 
8.2.1. punktā noteiktais Pašriska apmēra palielinājums tiek summēts. 

8.3. Lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu – Lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību BTA pieņem ne vēlāk kā 20 (divdesmit) 

darbadienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu, kas apliecina Pircēja maksāšanas saistību neizpildi 

un apmēru, saņemšanas. Par pieņemto lēmumu BTA rakstveidā informē Apdrošināto 10 (desmit) 
kalendāro dienu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas. 

8.4. Strīdi – Ja starp Pircēju, Apdrošinājuma ņēmēju vai Apdrošināto pastāv strīds par Pircēja parādu, 
maksāšanas saistību vai preču/pakalpojumu saņemšanu, lēmums par Apdrošināšanas atlīdzības 

izmaksāšanu vai atteikšanos izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību tiek pieņemts pēc likumīgā spēkā 

stājušās tiesas nolēmuma saņemšanas. 
8.5. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas termiņš – BTA izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību 14 

(četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņemšanas 
dienas, ar nosacījumu, ka Apdrošinājuma ņēmējs ir izpildījis šo noteikumu 7.3.3. punktā minēto 

pienākumu. 
8.6. Strīdi pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas – Ja pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas starp 

Pircēju un Apdrošinājuma ņēmēju rodas strīds par Pircēja parāda esamību, tai skaitā Pircēja 

maksātnespējas procesā vai tiesiskās vai ārpustiesiskās aizsardzības procesā Pircēja parāds netiek 
atzīts, tad Apdrošinātajam vai Labuma guvējam, kuram izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, ir 
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pienākums atmaksāt BTA no viņa saņemto Apdrošināšanas atlīdzību ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā no dienas, kad no BTA ir saņemts attiecīgs rakstisks pieprasījums. 

8.7. Apdrošināšanas atlīdzības atmaksa – Ja pēc Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas Apdrošinātais 

vai Labuma guvējs ir saņēmis no Pircēja vai citas personas jebkādas naudas summas kā Pircēja 

neizpildīto maksājuma saistību izpildi, tai skaitā, Pievienotās Vērtības Nodokļa vai citu nodokļu 
atmaksu, tad Apdrošinātajam vai Labuma guvējam (atkarībā no tā, kam izmaksāta apdrošināšanas 

atlīdzība) ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā atmaksāt šādas naudas summas BTA 
līdz brīdim, kamēr kopējā atmaksātā summa būs sasniegusi BTA izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības 

apmēru. 

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta Labuma guvējam gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs 
vienlaicīgi ir arī Apdrošinātais. Gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs vienlaicīgi nav arī Apdrošinātais, 

tad apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta Apdrošinātajam vai, saņemot Apdrošinātā piekrišanu – 
Labuma guvējam.  

9. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

9.1. Informācijas konfidencialitāte – Pušu pienākums ir neizpaust Apdrošināšanas līguma sakarā 
saņemto konfidenciālo informāciju ne par līdzēju otru pusi, ne par trešajām personām un neizmantot 

to pretēji otras puses interesēm. Šī informācija var tikt atklāta tikai spēkā esošajos normatīvajos aktos 
paredzētajos gadījumos vai pusēm atsevišķi, rakstveidā vienojoties. 

9.2. Norēķinu valūta – Savstarpējie norēķini notiek un tiek norādīti Apdrošināšanas līgumā eiro (EUR) 

valūtā. Ja Maksājuma dokuments paredz norēķināšanos citā valūtā, tad izmaksājot Apdrošināšanas 
atlīdzību, valūtas konvertācija tiek veikta saskaņā ar oficiālo Latvijas Bankas konvertācijas kursu dienā, 

kad BTA pieņēmusi lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. 
9.3. Prasījuma tiesību cesija – Apdrošināšanas līguma dalībniekiem, izņemot BTA, nav tiesību cedēt 

trešajām personām nekādas savas no Apdrošināšanas līguma izrietošās, tai skaitā jau pastāvošās vai 
iespējamās prasījuma tiesības. 

9.4. Strīdu izskatīšanas kārtība – Visi strīdi, kas rodas starp BTA un Apdrošinājuma ņēmēju, 

Apdrošināto vai Labuma guvēju uz Apdrošināšanas līguma (tai skaitā apdrošināšanas polises un 
apdrošināšanas noteikumu) pamata, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek 

panākta, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, ko cels BTA, Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais 
vai Labuma guvējs, kas izriet no Apdrošināšanas līguma (tai skaitā no polises un apdrošināšanas 

noteikumiem), kas skar to vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts 

Starptautiskā komercdarījumu šķīrējtiesā (reģistrācijas numurs: 40003764669), saskaņā ar tās 
reglamentu, Rīgā, latviešu valodā, rakstveida procesā, 1 (viena) šķīrējtiesneša sastāvā, ko iecēlis 

šķīrējtiesas prezidijs un piemērojot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus. 
9.5. Apdrošināšanas līguma dalībnieki – Par Apdrošināšanas līguma dalībniekiem tiek uzskatīti ne tikai 

BTA un Apdrošinājuma ņēmējs, bet arī Apdrošinātais un Labuma guvējs, kuru pārstāvot un kuram par 

labu Apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis Apdrošināšanas līgumu, kā rezultātā Apdrošinātajam un 
Labuma guvējam ir saistoši arī visi attiecīgajā Apdrošināšanas līgumā minētie noteikumi, tai skaitā 

šķīrējtiesas klauzula, un Apdrošinātais (atlīdzības saņēmējs) nav atzīstams par trešo personu Latvijas 
Šķīrējtiesu likuma 5. panta izpratnē. 

9.6. Noteikumu piemērošana – Šie noteikumi tiek piemēroti Apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti, 
sākot ar 2018. gada 20. jūniju, ja puses Apdrošināšanas līgumā nav vienojušās citādāk. 


