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1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Apdrošinātājs – apdrošināšanas akciju sabiedrība "Gjensidige Baltic ", kas 
darbojas saskaņā ar statūtiem. 
1.2. Apdrošinājuma ņēmējs – fiziska persona, kas noslēgusi līgumu savā vai 
citas personas labā.
1.3. Apdrošinātais – apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā persona, kuras labā ir 
noslēgts apdrošināšanas līgums. 
1.4. Apdrošināšanas objekts – apdrošināšanas polisē un tās pielikumā norādītais  
kustamais īpašums.
1.5. Apdrošinājuma summa – naudas summa, par kuru ir apdrošināts īpašums.
1.6. Apdrošinātais risks – apdrošināšanas polisē norādītais no apdrošinātā gribas 
neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē.
1.7. Apdrošināšanas prēmija – noteiktais maksājums par apdrošināšanu.
1.8. Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku saistīts pēkšņs un 
neparedzēts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
1.9. Apdrošināšanas atlīdzība – par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā 
naudas summa vai nodrošināmo pakalpojumu izmaksas atbilstoši apdrošināšanas 
līgumam.
1.10. Atlīdzināmie zaudējumi – par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā 
naudas summa vai nodrošināmo pakalpojumu izmaksas atbilstoši apdrošināšanas 
līgumam, pirms paša riska atskaitīšanas.
1.11. Paša risks – polisē uzrādītā, naudas izteiksmē vai procentos izteikta daļa no 
apdrošinājuma summas vai zaudējuma, kuru atskaita no atlīdzināmiem 
zaudējumiem par katru apdrošināšanas gadījumu.
1.12. Apdrošināšanas polise – dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma 
noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus šā līguma 
grozījumus un papildinājumus, par kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs 
rakstiski ir vienojušies.
1.13. Apdrošināšanas vieta – vieta, kur atrodas apdrošinātais īpašums un tā ir 
norādīta apdrošināšanas polisē.
1.14. Zemapdrošināšana ir, ja apdrošinājuma summa ir mazāka par apdrošinātā 
objekta vērtību. 
1.15. Virsapdrošināšana ir, ja apdrošinājuma summa ir lielāka par apdrošinātā 
objekta vērtību.

2. Apdrošināmie riski
2.1. Ugunsgrēks:
2.1.1. ugunsgrēks – neparedzēta un nekontrolējama degšana ar atklātu liesmu;
2.1.2. zibens spēriens – tieša zibens iedarbība uz apdrošināto īpašumu;
2.1.3. eksplozija – momentāna (eksplozīva) vielas vai maisījuma ķīmiska 
pārvērtība, kas rada paaugstinātu spiedienu (triecienvilni). Ar tvertnes eksploziju 
saprot pēkšņu ārdošu spiediena spēka izpausmi, kad tvertnes sienas tiek sagrautas 
tādā mērā, ka izlīdzinās spiediens tvertnes iekšpusē un ārpusē. Par eksploziju 
netiek uzskatīts pēkšņs spiediena izlīdzinājums (implozija) zema spiediena dēļ;
2.1.4. vadāma lidaparāta, tā daļu vai lidaparāta pārvadājamās kravas 
uzkrišana apdrošinātajam īpašumam; 
2.2. Dabas stihijas:
2.2.1. vētra – vējš ar ātrumu virs 15 m/sek.;
2.2.2. plūdi – teritorijas applūšana ar ūdeni, kas pārgājis pāri ūdens tilpņu vai 
dabīgo ūdens baseinu robežām. Par plūdiem netiek uzskatīta teritoriju (vietu) 
applūšana kur tiem ir periodisks (sezonāls) raksturs;
2.2.3. krusa – nokrišņu, ledus graudu veidā, tieša iedarbība uz apdrošināto 
īpašumu;
2.2.4. nepārtraukta snigšana – pēkšņa sniega slāņa palielināšanās vismaz par 
100 mm 12 stundu laikā. 
2.3. Šķidruma vai tvaika noplūde: 
2.3.1. cauruļvadu, to ierīču un aprīkojuma pēkšņs un neparedzēts to pārrāvums vai 
plīsums, izņemot sala iedarbības radīts;
2.3.2. trešo personu darbība vai bezdarbība, kuras dēļ notikusi šķidruma vai tvaika 
noplūde;
2.3.3. atbilstoši ekspluatētu stacionāro automātisko ugunsgrēka dzēšanas sistēmu 
un iekārtu automātiskas reaģēšanas dēļ radusies šķidruma noplūde;
2.3.4. cauruļvadu, kas atzarojas no apdrošinātās ēkas līdz maģistrālajam 
cauruļvadam un nodrošina apdrošinātās ēkas ūdens, siltuma utt. apgādi, avārijas 
dēļ radusies šķidruma noplūde. 
2.4. Trešo personu prettiesiska rīcība: 
2.4.1. zādzība ar ielaušanos – tīša, prettiesiska svešas mantas paņemšana, 
bojāšana vai iznīcināšana, nelikumīgi iekļūstot apdrošināšanas vietā. Par zādzību 
netiek uzskatīta īpašuma izkrāpšana, piesavināšanās, izspiešana un tml.;
2.4.2. laupīšana – uzbrukums apdrošinātajam, kas saistīts ar vardarbību vai ar 
vardarbības piedraudējumu un ir bīstams dzīvībai vai veselībai, nolūkā iegūt 
apdrošināto īpašumu;
2.4.3. ļaunprātīgi bojājumi – apdrošinātā īpašuma tīša iznīcināšana vai bojāšana.  
2.4.4. sadursme – jebkura veida sauszemes transporta līdzekļa, iekraušanas vai 
izkraušanas mehānismu tiešs trieciens apdrošinātajam īpašumam trešo personu 
darbības vai bezdarbības dēļ.
Apdrošināšanas gadījumu uzskaitījums ir pilnīgs un nav plašāks vai citādi 
skaidrojams, ja tas nav attiecīgi uzrādīts līguma īpašos nosacījumos.

3. Apdrošināšanas objekts
3.1. Apdrošināšanas objekts ir apdrošināšanas polisē norādītais apdrošinātai 
personai un viņa ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā un kuriem ir kopīga 
saimniecība, piederošie mājas (dzīvokļa) iekārtas, iedzīves un patēriņa priekšmeti, 
kurus paredzēts izmantot personīgajā saimniecībā sadzīves un kultūras vajadzību 
apmierināšanai. 
Apdrošinātā  manta tiek iedalīta šādās grupās:
3.1.1. Visa veida mēbeles, klavieres, pianīno, aizkaru stangas;
3.1.2. Radiotelevideo, datori, telefoni, faksi, kino, foto, u.c. elektroniskā aparatūra, 
elektriskie mūzikas instrumenti, satelītuztvērējiekārtas un visa veida antenas, 
video, audio u.c. kasetes (skaņu plates, diski);
3.1.3. Mājsaimniecības elektropiederumi un elektriskie sadzīves priekšmeti 
(ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas, šujmašīnas, kafijas dzirnaviņas, 
elektriskie sildītāji, bārdas skujamie aparāti, fēni, lustras utt.) pārtikas produkti, 
apģērbi, veļa, somas, grāmatas, galda servēšanas piederumi un rotaslietas, paklāji, 
aizkari, pārklāji, tūrisma un sporta inventārs, galdniecības, celtniecības un 
santehnikas instrumenti, dārza u.c. inventārs, tajā skaitā rokas pļaujmašīnas, rokas 
ūdens sūkņi, motorsūkņi, miglotāji u.c.
3.1.4. Lopbarība, kurināmais, graudi, būvmateriāli telpu kosmētiskam remontam, 

transporta līdzekļu  rezerves daļas, piederumi un ekspluatācijas materiāli;
3.2. Manta ir apdrošināta polisē uzrādītajā adresē -  dzīvoklī, dzīvojamā ēkā, 
palīgēkās un uz īpašumā esošās zemes - pagalmā.
Manta, kas atrodas daudzdzīvokļu māju palīgtelpās (pagrabos, šķūņos, glabātavās 
utt.), kuras ierādītas individuālai lietošanai, kā arī manta pagaidu atrašanās vietā 
(ceļojuma, komandējuma laikā, uz ielas, darba vietā un tml.) nav apdrošināta.
3.3. Ierobežojumi un aizliegumi.
Saskaņā ar šiem noteikumiem neapdrošina:
3.3.1. Reģistrācijai pakļautos motorizētos transporta līdzekļus.
3.3.2. Vērtspapīrus, dokumentus, naudu, manuskriptus, plānus, rasējumus.
3.3.3. Datoru programmas, dati, datu bāzes un informācijas nesējus.
3.3.4. Telpu augus, dzīvniekus.
3.3.5. Ieročus, munīciju.
Bez atsevišķas vienošanās nav apdrošināts:
3.3.6. Juvelierizstrādājumi, dārgakmeņu, dārgmetālu izstrādājumi, kolekcijas, 
gleznas, unikāli un antīki priekšmeti.

4. Izņēmumi  
4.1. Apdrošināšana neatlīdzina zaudējumus, kas radušies:
4.1.1. pakļaujot īpašumu apstrādei vai citiem procesiem, kuros izmanto uguni vai 
siltumu, kā arī veicot vārīšanu ar nepietiekošu šķidrumu;
4.1.2. pārkaršanas, sakušanas vai gruzdēšanas dēļ, ja tos nav izraisījuši 
apdrošinātie riski;
4.1.3. eksplozijas dēļ, kas radusies šaujamieročos un citās iekārtās, kur apzināti 
izmanto eksplozijas enerģiju;
4.1.4. sprādziena izraisīšanas dēļ, kas radies darbojoties ar vielām un iekārtām, 
kuru mērķis ir izmantot eksplozijas enerģiju;
4.1.5. ēkā vai telpās iekļūstot ūdenim, krusai vai sniegam caur logiem, durvīm, 
jumtu un citām atverēm, ja tās nav radušās apdrošināto risku rezultātā;
4.1.6. zem klajas debess atstātam kustamajam īpašumam, ja vien to neparedz 
īpašuma izmantošanas specifika ;
4.1.7. gruntsūdeņu un notekūdeņu līmeņa celšanās dēļ vai pārplūstot ūdens 
savākšanas sistēmām, jumta notekcaurulēm;
4.1.8. kondensāta uzkrāšanās dēļ;
4.1.9. inženierkomunikāciju ūdens sūcēm, izņemot gadījumus, ja tās radušās 
avārijas dēļ;
4.1.10. pēkšņas dzesinātājvielas noplūdes dēļ refrižeratoros, ja vien to nav 
izraisījuši apdrošinātie riski;
4.1.11. ja nav veikti pasākumi pret trešo personu iekļūšanu apdrošināšanas vietā 
(nav noslēgtas durvis, logi, un tml.);
4.1.12. no personām, kuras noslēgušas ar apdrošināto vai apdrošinājuma ņēmēju 
apdrošināšanas objekta vai tā daļas nomas, īres, patapinājuma vai citāda veida 
līgumus, kas piešķir apdrošināšanas objekta lietošanas tiesības;
4.1.13. kara, invāzijas, ārvalstu ienaidnieku darbības, dumpja, revolūcijas, 
sacelšanās, militāras vai uzurpētas varas, terorisma un jebkura LR valsts 
institūcijas veiktā īpašuma aresta, administratīvo un likumdošanas izmaiņu dēļ;
4.1.14. jebkāda veida mikroprocesoru aparatūras (datoru, tehnoloģisko iekārtu, 
vadības sistēmu un tml.) un tās programmatūras izraisītām kļūdām, bojājumiem, 
kā arī jebkura tipa elektriskajām vai elektroniskajām iekārtām un to izolācijas 
materiāliem īssavienojuma vai citu elektrisku parādību dēļ, kuras nav izraisījušas 
ugunsgrēku;
4.1.15. apdrošinātā un apdrošinājuma ņēmēja, to ģimenes locekļu ļauna nolūka, 
rupjas neuzmanības vai noziedzīgas darbības dēļ; 
4.1.16. apdrošinātajam vai apdrošinājuma ņēmējam un to ģimenes locekļiem rupji 
pārkāpjot LR normatīvos aktus, būvnormatīvus, tehniskās ekspluatācijas un 
ugunsdrošības noteikumus un administratīvos lēmumus;
4.1.17. apdrošinātā vai apdrošinājuma ņēmēja vai to nolīgtu personu nekvalitatīvi 
veiktu darbu un pakalpojumu dēļ;
4.1.18. valsts institūciju, pašvaldību sankcionētu vai apdrošinātā veikto 
spridzināšanas darbu dēļ; 
4.1.19. apdrošinātā īpašuma rekonstrukcijas, remonta darbu veikšanas, 
pārvietošanas vai pārkārtošanas dēļ;
4.1.20. īpašuma nolietošanās, korozijas, nodiluma, testēšanas vai tamlīdzīgu 
procesu dēļ;
4.1.21. sausās un mitrās puves, pelējuma, sēnīšu vai baktēriju, insektu, tārpu, 
grauzēju vai citu dzīvnieku iedarbības dēļ;
4.1.22.kodolsprādziena, radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma dēļ, kā arī vides 
piesārņošanas un saindēšanas dēļ.

5. Apdrošinājuma summa
5.1. Apdrošinājuma summu nosaka apdrošinājuma ņēmējs un 
apdrošinātājs, savstarpēji vienojoties,  ņemot vērā īpašuma vērtību. Apdrošinājuma 
ņēmējs ir atbildīgs par uzrādītās apdrošinājuma summas atbilstību īpašuma 
vērtībai. Ja apdrošinājuma summa neatbilst īpašuma vērtībai, tad iestājoties 
apdrošināšanas gadījumam tiek piemēroti zemapdrošināšanas vai 
virsapdrošināšanas nosacījumi.
5.2. Mantu var apdrošināt:
5.2.1. Uzrādot visiem vienas mantas grupas priekšmetiem  kopēju apdrošinājuma 
summu; 
5.2.2. Sastādot apdrošināto mantu sarakstu un uzrādot katram priekšmetam 
konkrētu apdrošinājuma summu, bet ne augstāku par tā faktisko vērtību;
5.2.3. Kombinējot abus iepriekš uzrādītos variantus (5.2.1. un 5.2.2.), t.i. 
apdrošinot dažas mantas grupas vai   daļu vienas mantas grupas priekšmetu 
kopējā apdrošinājuma summā, bet atsevišķu mantas grupu vai  mantas grupas 
priekšmetus, sastādot sarakstu, kurā katram priekšmetam uzrādīta konkrēta 
apdrošinājuma summu, bet ne augstāka par tā faktisko vertību.

6. Apdrošinātā pienākumi pēc apdrošinātā riska iestāšanās
6.1. Zaudējuma pieteikums – ja radušies zaudējumi, apdrošinājuma 
ņēmējam/apdrošinātajam nekavējoties jāziņo:
6.1.1. ugunsgrēka gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
6.1.2.   eksplozijas gadījumā – attiecīgajam avārijas dienestam;
6.1.3. inženierkomunikāciju avārijas gadījumā – attiecīgajam avārijas dienestam 
vai/un ēkas apsaimniekotājam (īpašniekam);
6.1.4.   trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā – policijai.
6.2. Apdrošinājuma ņēmējam/apdrošinātajam nekavējoties, tiklīdz tas kļūst 
iespējams, par notikušo notikumu jāziņo apdrošinātājam un jāveic visi iespējamie 
un saprātīgie pasākumi, lai samazinātu zaudējumus, kā arī jāiesniedz 
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apdrošinātājam noteikta parauga formas rakstisks pieteikums un jāsaskaņo ar 
apdrošinātāja pārstāvi notikuma vietas apskates laiks. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav 
iespējams personīgi iesniegt rakstisku pieteikumu, tad to veic apdrošinātā vai 
apdrošinājuma ņēmēja pārstāvis vai pilnvarota persona.
6.3. Ja apdrošinājuma ņēmējs/apdrošinātais piesaka prasību zinot, ka tā ir 
nepatiesa vai krāpnieciska, apdrošināšanas līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un 
jebkura prasība šī līguma sakarā tiek noraidīta.
6.4. Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja 6.1.1. – 
6.1.4. punktos minētās iestādes neapstiprina attiecīgo risku iestāšanās faktu.
6.5. Zaudējuma pierādījums
6.5.1. Pēc notikušā notikuma, kamēr apdrošinātājs nav veicis bojātā vai iznīcinātā 
objekta apskati, bez apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas nav pieļaujama nekāda 
bojājumu novēršana vai objekta vai tā daļu pārvietošana, novākšana vai 
atjaunošana. Atļauts veikt tikai neatliekamus pasākumus, lai novērstu tālākus 
zudumus un nepieļautu nelaimes gadījumus.
6.5.2. Pēc pieteikuma iesniegšanas apdrošinājuma ņēmējam jānodrošina 
apdrošinātāja pārstāvim iespēja veikt notikuma vietas un bojātā īpašuma apskati, 
kā arī jādod iespēja veikt izmeklēšanu jebkuru zaudējuma rašanās cēloņu un 
apjoma noteikšanai. 
6.5.3. Pēc notikuma vietas apskates apdrošinātāja pārstāvis sastāda noteiktas 
formas apskates protokolu par konstatētajiem zaudējumiem, kā arī sniedz 
norādījumus, kuru izpilde  ir obligāta. Bez apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas nav 
atļauta objekta atjaunošana, tā daļu pārvietošana vai novākšana.
6.5.4. Ja apdrošinātājs neveic apskati 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas, apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības uzsākt sakārtošanas un remonta 
darbus.
6.5.5. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir pierādīt zaudējuma iestāšanās faktu un 
apmēru, kā arī iesniegt visu apdrošinātāja pieprasīto informāciju un dokumentus, 
kas to apstiprina.
6.5.6. Pēc apdrošinātāja pieprasījuma jāiesniedz bojātā, nozagtā vai iznīcinātā 
īpašuma saraksts. Sarakstā ir jānorāda īpašuma vērtība un stāvoklis, kādā tas bija 
tieši pirms apdrošināšanas gadījuma.
6.6. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumu nepildīšanas sekas
6.6.1. Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja 
apdrošinājuma ņēmējs/apdrošinātais:
6.6.1.1. Neuzrāda bojāto priekšmetu atliekas, izņemot gadījumus, kad tās pilnībā ir 
iznīcinātas;
6.6.1.2. Nav iesniedzis policijai konkrētu nozagto vai nolaupīto mantas sarakstu, 
vai arī policija neapstiprina atsevišķu lietu nozagšanu vai nolaupīšanu;
6.6.1.3. Citos šo Noteikumu 12. punktā minētajos gadījumos.

7. Zaudējumu un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana 
7.1. Zaudējumi tiek noteikti tādā apmērā, kas atbilst starpībai starp apdrošinātā 
īpašuma vērtību tieši pirms un pēc apdrošināšanas gadījuma. 
7.2. Ja  manta apdrošināta, uzrādot visiem vienas mantas grupas priekšmetiem 
kopēju apdrošinājuma summu (5.2.1.), mantas   bojājuma (bojāejas)  gadījumā 
atlīdzināmie zaudējumi atbilst starpībai starp apdrošinātās mantas vērtību tieši 
pirms un pēc apdrošināšanas gadījuma, bet par vienu priekšmetu (vienveidīgu 
priekšmetu kopumu – grāmatas, servīzes, video, audio kasetes, būvmateriāli, 
lopbarība, kurināmais, transporta līdzekļu rezerves daļas, u.c.) ne vairāk kā 20% 
apmērā no attiecīgās mantas grupas apdrošinājuma summas.
7.3. Ja manta apdrošināta sastādot mantu sarakstu (5.2.2.), tad atlīdzināmie 
zaudējumi atbilst starpībai starp sarakstā uzrādīto mantas vērtību un tās vērtību 
pēc apdrošinājuma gadījuma. 
7.4. Aprēķinot atlīdzināmos zaudējumus, tiek ņemta vērā arī  turpmākai 
izmantošanai  derīgo atlieku vērtība.  
7.5. Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina, ja no atlīdzināmajiem zaudējumiem 
atskaita polisē norādīto  apdrošinājuma ņēmēja paša risku.. 
7.6. Pēc apdrošinātāja vēlēšanās apdrošināšanas atlīdzība var būt kā:
7.6.1. Naudas izmaksa apdrošinātajam apdrošināšanas gadījuma rezultātā radušos 
zaudējumu kompensācijai;
7.6.2. Pasākumi, kas ir vērsti uz bojā gājušā un/vai bojātā īpašuma  remontu un 
atjaunošanu;
7.6.3. Bojā gājušās vai bojātās mantas nomaiņa pret līdzvērtīgu.

8. Apdrošināšanas līguma periods un tā stāšanās spēkā
8.1. Apdrošināšanas līguma periods ir apdrošināšanas polisē uzrādītais līguma 
darbības laiks.
8.2.. Līgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc apdrošināšanas prēmijas vai 
prēmijas pirmās daļas samaksas, ja polisē nav norādīts citādi.

9. Apdrošināšanas prēmijas samaksa
9.1. Apdrošinātājs patstāvīgi nosaka apdrošināšanas prēmijas apmēru, pamato-
joties uz apdrošinātāja noteiktajām attiecīgajā apdrošināšanas veidā spēkā 
esošajām tarifu likmēm.
9.2. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir samaksāt apdrošināšanas prēmiju 
apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos.
9.3. Apdrošināšanas prēmijas samaksa tiek veikta vienā maksājumā par visu 
apdrošināšanas līguma darbības laiku, ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts 
citādi.
9.4. Ja noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinātājs piešķir apdrošinājuma 
ņēmējam tiesības maksāt apdrošināšanas līgumā noteikto apdrošināšanas prēmiju 
pa daļām:
9.4.1. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums ievērot apdrošināšanas polisē 
noteikto maksāšanas grafiku;
9.4.2. Apdrošināšanas prēmijas maksāšanas grafika pārkāpšanas gadījumā, 
apdrošināšana tiek apturēta un apdrošinātājs nosūta apdrošinājuma ņēmējam  
rakstveida paziņojumu ar uzaicinājumu samaksāt attiecīgo prēmijas daļu līdz 
noteiktam datumam. Ja prēmija netiek samaksāta paziņojumā norādītajā termiņā 
un apmērā, apdrošinātājs var izbeigt apdrošināšanas līgumu;
9.4.3. Apdrošinātājs ir tiesīgs ieturēt nesamaksātas apdrošināšanas prēmijas daļas 
no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības, saskaņā ar attiecīgo apdrošināšanas 
polisi.
9.5. Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs maksāt apdrošināšanas prēmiju skaidrā naudā 
vai ar pārskaitījumu. Ja apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar pārskaitījumu, tad 
par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad nauda tiek ieskaitīta 
apdrošinātāja norādītajā kontā.
9.6. Ja prēmija vai tās pirmā daļa netiek samaksāta polisē norādītajā termiņā, 

apdrošināšanas līgums nav spēkā no tā noslēgšanas brīža.

10. Apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšana
10.1. Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja:
10.1.1. Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā tiek izmaksāta 
apdrošināšanas atlīdzība pilnas apdrošinājuma summas apmērā;
10.1.2. Ja puses par to ir vienojušās;
10.1.3. Citos šajos Noteikumos, apdrošināšanas līguma īpašajos nosacījumos un 
Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
10.1.4. Īpašuma apdrošināšanas līgums attiecībā uz kādu no  apdrošināšanas 
objektiem (mantas grupu) tiek izbeigts pirms termiņa, ja līguma darbības laikā par 
attiecīgo apdrošināšanas objektu (mantas grupu) atlīdzība tiek izmaksāta 
apdrošinājuma summas apmērā. 
10.2. Visos apdrošināšanas līguma pirmstermiņa laušanas vai izbeigšanas 
gadījumos apdrošinājuma ņēmēja iemaksātā apdrošināšanas prēmija netiek 
atmaksāta, ja apdrošināšanas līguma īpašajos nosacījumos vai Latvijas Republikā 
spēkā esošajos tiesību aktos nav noteikts citādi. 

11. Lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņemšana un 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa
11.1. Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu 
izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pieņem 1 (viena) mēneša laikā pēc visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Ja apdrošinātājam objektīvu iemeslu 
dēļ nav iespējams ievērot šo termiņu, apdrošinātājs var to pagarināt uz laiku līdz 6 
(sešiem) mēnešiem no dienas, kad saņemts iesniegums par apdrošināšanas 
atlīdzību, rakstiski informējot par to personu, kurai ir tiesības saņemt 
apdrošināšanas atlīdzību.
11.2. Ja sakarā ar apdrošināšanas gadījumu pret apdrošinājuma ņēmēju, 
apdrošināto vai trešo personu ir ierosināta administratīvā vai krimināllieta, lēmumu 
par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu apdrošinātājs pieņem tikai pēc likumīgā 
spēkā stājušos tiesas sprieduma vai lēmuma par krimināllietas izbeigšanu 
saņemšanas.
11.3. Pēc pušu vienošanās, apdrošinātājs pirms veikta pilnīga zaudējumu 
aprēķināšana, var izmaksāt atlīdzības daļu tādā apmērā, kādu neapstrīd ne viena 
no pusēm.
11.4. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 5 (piecu) dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas dienas.  
11.5. Apdrošināšanas līgums, pēc kura tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, 
paliek spēkā līdz polisē norādītā termiņa beigām starpības apmērā starp 
apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošinājuma summu un izmaksātās atlīdzības 
summu.

12. Apdrošinātāja  tiesības atteikties izmaksāt un samazināt 
apdrošināšanas atlīdzību
12.1. Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību:
12.1.1. Ja apdrošinājuma ņēmējs (apdrošinātais) ar ļaunu nolūku vai rupjas 
neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no šajos noteikumos noteiktajiem 
pienākumiem;
12.1.2. Ja, slēdzot apdrošināšanas līgumu, tā darbības laikā vai pēc zaudējuma 
iestāšanas apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais, apdrošināšanas objekta īpašnieks 
vai lietotājs ar ļaunu nolūku vai aiz rupjas neuzmanības  sniedz nepatiesu 
informāciju vai atsakās iesniegt apdrošinātāja pieprasīto informāciju. 
12.1.3. Citos šajos Noteikumos minētajos gadījumos.    
12.2.  Apdrošinātājs  ir tiesīgs samazināt apdrošināšanas atlīdzību līdz 50%, ja 
apdrošinājuma ņēmējs/ apdrošinātais vieglas neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu 
no šajos noteikumos noteiktajiem pienākumiem.

13. Īpašnieka maiņa
13.1. Ja apdrošinātajam kustamajam īpašumam mainās īpašnieks 
un nav spēkā cita vienošanās ar apdrošinātāju, līgums izbeidzas brīdī, kad 
kustamais īpašums tiek nodots tā jaunajam īpašniekam.

14. Pretenzijas iesniegšanas termiņš
14.1. Apdrošinājuma ņēmēja celtās pretenzijas saskaņā ar šo noslēgto 
apdrošināšanas līgumu apdrošinātājs pieņem izskatīšanai viena gada laikā, sākot 
no dienas, kad apdrošinātājs ir pieņēmis lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksu vai par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.

15. Regresa prasība 
15.1. Apdrošinātais ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas brīdi nodod 
apdrošinātājam savas prasības tiesības pret personu, kas ir atbildīga par 
zaudējumiem, izmaksātās atlīdzības apmērā.

16.Izmaksātās atlīdzības atgūšana 
16.1. Ja apdrošinātais ir atguvis nozagto vai nolaupīto apdrošināto 
īpašumu, viņa pienākums ir nekavējoši paziņot par to apdrošinātājam un ne vēlāk 
kā mēneša laikā no atgūšanas brīža atmaksāt apdrošinātājam saņemto 
apdrošināšanas atlīdzību.
16.2. Gadījumā, ja nav izpildītas 16.1. punktā minētās prasības, tad ne vēlāk kā 1 
mēneša laikā pēc iepriekšminētā termiņa izbeigšanās apdrošinātā pienākums ir 
nodot atgūto  īpašumu apdrošinātājam un pārformēt īpašuma tiesības uz 
apdrošinātāja vārdu.

17. Nobeiguma noteikumi
17.1. Apdrošinātājs ir tiesīgs apdrošināšanas līgumā ieviest papildus nosacījumus 
un atbildības ierobežojumus, iepriekš tos saskaņojot ar apdrošinājuma ņēmēju.
17.2. Visos gadījumos, kuri nav atrunāti šajos noteikumos vai  apdrošināšanas 
līgumā īpašos nosacījumos, puses vienojas savstarpējo attiecību regulēšanai 
vadīties no Latvijas Republikas likuma “Par apdrošināšanas līgumu” un citu likumu 
normām.
17.3. Visi strīdi, kas izriet no šī līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Ja puses 
vienošanos nepanāk, strīdus izskata saskaņā ar  Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem tiesību aktiem tiesā pēc civillietas piekritības.
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