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1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Apdrošinātājs — ADB „Gjensidige” Latvijas filiāle. 
1.2. Apdrošinājuma ņēmējs — fiziska vai juridiska persona, kura 

noslēgusi līgumu savā vai citas personas labā.
1.3. Apdrošinātais — fiziska vai juridiska persona, kurai ir interese 

neciest zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam riskam un kuras 
labā ir noslēgts Apdrošināšanas līgums.

1.4. Saistītā persona — Apdrošinātā vai Apdrošinājuma ņēmēja 
darbinieki, ģimenes locekļi vai personas, ar kurām Apdrošinātajam 
vai Apdrošinājuma ņēmējam ir kopēja saimniecība, vai personas, 
kurām ar Apdrošināto vai Apdrošinājuma ņēmēju ir noslēgts 
apdrošinātā īpašuma vai tā daļas nomas, īres, patapinājuma, 
aizdevuma vai cita veida līgums, kas piešķir apdrošinātā īpašuma 
lietošanas tiesības, kā arī glabājuma līgums. Par apdrošinātā vai 
apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļiem ir uzskatāmi: laulātais, 
radinieki un svaiņi, skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un 
svainību līdz otrajai pakāpei, audžuģimenes locekļi, aizbildņi un 
aizbilstāmie. 

1.5. Trešā persona — jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot 
personas, kuras noslēgušas šo Apdrošināšanas līgumu, saistītās 
personas vai personas, kurām ir saistības šī Apdrošināšanas līguma  
noteikumu izpildē.

1.6. Apdrošinātais objekts — apdrošināšanas polisē un tās pielikumā 
norādītā prece (manta).

1.7. Apdrošinājuma summa — naudas summa, par kuru ir apdrošināts 
īpašums.

1.8. Apdrošinātais risks — apdrošināšanas polisē norādītais no 
Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama 
nākotnē.

1.9. Apdrošināšanas prēmija — noteiktais maksājums par 
apdrošināšanu.

1.10. Apdrošināšanas gadījums — ar apdrošināto risku saistīts pēkšņs un 
neparedzēts notikums, kam iestājoties paredzēta apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksa atbilstoši Apdrošināšanas līgumam.

1.11. Apdrošināšanas atlīdzība — par apdrošināšanas gadījumu 
izmaksājamā naudas summa vai nodrošināmo pakalpojumu 
izmaksas atbilstoši Apdrošināšanas līgumam.

1.12. Atlīdzināmie zaudējumi — par apdrošināšanas gadījumu 
izmaksājamā naudas summa vai nodrošināmo pakalpojumu 
izmaksas atbilstoši apdrošināšanas līgumam pirms paša riska 
atskaitīšanas.

1.13. Paša risks — polisē uzrādītā, naudas izteiksmē vai procentos izteikta 
daļa no apdrošinājuma summas vai zaudējuma, ko atskaita no 
atlīdzināmiem zaudējumiem par katru apdrošināšanas gadījumu vai 
kuru sedz apdrošinātais.

1.14. Apdrošināšanas polise — dokuments, kas apliecina Apdrošināšanas 
līguma noslēgšanu. 

1.15. Apdrošināšanas līgums — šis Apdrošināšanas līgums, kas ietver 
Apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus šī līguma grozījumus 
un papildinājumus, par kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma 
ņēmējs ir vienojušies rakstveidā. Apdrošināšanas līgumu var noslēgt 
klātienē vai izmantojot distances saziņas līdzekļus. Izmantojot 
distances saziņas līdzekļus, tiek noslēgts distances Apdrošināšanas 
līgums.

1.16. Distances apdrošināšanas līgums — Apdrošināšanas līgums, ja 
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs to noslēdzis, pamatojoties 
uz Apdrošinātāja rakstveida piedāvājumu, kas apdrošinājuma 
ņēmējam nosūtīts ar faksimila, interneta, elektroniskā pasta 
(distances saziņas līdzekļu) starpniecību. Distances Apdrošināšanas 
līguma noslēgšanas apliecinājums ir apdrošināšanas polise 
elektroniskās izdrukas veidā.

1.17. Sabiedriska vieta — ielas, laukumi, stadioni, parki, skvēri, pludmales, 
sabiedriskais transports, kā arī valsts un pašvaldību iestādes, 
izstādes, muzeji, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, sporta, brīvā 
laika pavadīšanas un citas līdzīga rakstura vietas vai iestādes to 
darba laikā, kurās personām ir atļauts brīvi uzturēties, pavadīt laiku 
vai darboties. 

1.18. Preces pārdevējs — Latvijas Republikā reģistrēts komersants, pie kā 
Apdrošinājuma ņēmējs ir iegādājies apdrošināto objektu. 

1.19. Zemapdrošināšana ir, ja apdrošinājuma summa ir mazāka par 
apdrošinātā objekta vērtību. 

1.20. Virsapdrošināšana ir, ja apdrošinājuma summa ir lielāka par 
apdrošinātā objekta vērtību.

2. Apdrošinātie riski
2.1. Bojājumu risks — jebkāds apdrošinātā objekta pēkšņs un 

neparedzēts fiziska bojājuma gadījums, ņemot vērā turpmāk 
noteikumos minētos izņēmuma gadījumus. Par vienu 
apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīti visi zaudējumi, kas radušies 
vienā laikā un viena iemesla dēļ. 

2.2. Zādzības risks:
2.2.1. apdrošinātā objekta zādzība — tīša, prettiesiska svešas mantas 

paņemšana; 
2.2.2. apdrošinātā objekta laupīšana — uzbrukums Apdrošinātajam vai 

to saistītām personām, kas saistīts ar vardarbību vai ar vardarbības 
piedraudējumu un ir bīstams dzīvībai vai veselībai, nolūkā iegūt 
apdrošināto objektu. 

3. Apdrošinātais objekts un Apdrošināšanas līguma  
spēkā esamība
3.1. Apdrošinātais objekts ir Latvijas Republikā no preces pārdevēja 

iegādāta pilnīgi jauna sadzīves tehnika, sakaru tehnika, 
datortehnika, elektroiekārta, elektronika vai ar to lietošanu tieši 
saistīta prece, mājas apkures ierīces, santehnika, mēbeles, dārza 
tehnika, mūzikas instrumenti, kas paredzēti Apdrošinājuma ņēmēja, 
Apdrošinātā vai saistīto personu lietošanai vai viņu ģimenes vai 
mājsaimniecības vajadzībām. 

3.2. Saskaņā ar šiem noteikumiem nav apdrošināmi: motorizēti 
sauszemes, ūdens vai gaisa transportlīdzekļi, to dzinēji, ierīces, 
rezerves daļas vai piederumi, rokas instrumenti, pārtika, alkohols 
vai tabakas izstrādājumi, augi, dzīvnieki, putni, būvmateriāli, 
tūrisma un izklaides preces, apģērbi un aksesuāri, kosmētikas un 
higiēnas preces, juvelierizstrādājumi, dārgakmeņi, dārgmetālu 
izstrādājumi, markas, mākslas vai tiem pielīdzināmi izstrādājumi, 
kažokādu izstrādājumi, gleznas, ikonas, trauki, medību ieroči, 
munīcija, makšķernieku piederumi, saules baterijas, vēja ģeneratori, 
programmnodrošinājums, priekšmeti kas iegādāti tālākpārdošanai, 
profesionālai vai komercdarbībai.

3.3. Apdrošināšanas līguma darbība ir spēkā visā Latvijas Republikas 
teritorijā. 

3.4. Ja apdrošinātais objekts sakarā ar apdrošināšanas gadījumu tiek 
aizvietots ar jaunu objektu, tad šī Apdrošināšanas līguma darbība 
tiek izbeigta pirms Apdrošināšanas līguma darbības termiņa par 
jaunā apdrošināšanas objekta apdrošināšanu ir nepieciešams 
noslēgt jaunu Apdrošināšanas līgumu.

4. Izņēmumi  
4.1. Netiek apdrošināti zaudējumi, kas radušies: 
4.1.1. 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;

4.1.2. kodolsprādziena, radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma dēļ, kā arī 
vides piesārņošanas un saindēšanas dēļ;

4.1.3. azbesta un to savienojumu iedarbības rezultātā; 
4.1.4. Apdrošinātā un/vai Apdrošinājuma ņēmēja, un/vai to saistīto 

personu ļauna nolūka, rupjas neuzmanības vai noziedzīgas darbības 
dēļ; 

4.1.5. apdrošināto objektu izmantojot neatbilstoši tam paredzētam 
mērķim un (vai) neievērojot ražotāja instrukcijas; 

4.1.6. apdrošinātās preces nolietošanās, vibrācijas, korozijas, sausās un 
mitrās puves, pelējuma, sēnīšu vai baktēriju, tārpu, kukaiņu, putnu 
vai dzīvnieku iedarbības dēļ;

4.1.7. krāpnieciski piesavinot apdrošināto objektu pēc tam, kad tas 
labprātīgi tika nodots trešajām personām; 
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4.1.8. apdrošinātā objekta zādzības, laupīšanas vai trešo personu 
prettiesiskas darbības rezultātā, ja par to nekavējoties netika 
rakstveidā paziņots policijai; 

4.1.9. ja apdrošinātais objekts bez uzraudzības tika atstāts sabiedriskā 
vietā, neapdzīvotās un neapsaimniekotās ēkās, palīgbūvēs, celtnēs 
vai telpās, transporta līdzeklī, neaizslēgtās telpās (nav noslēgtas 
durvis, logi, un tml.).

4.1.10. ja apdrošinātajam objektam radušies iekšēji bojājumi 
Apdrošināšanas līguma darbības laikā. Par iekšēju bojājumu tiek 
uzskatīts bojājums, ko neietekmēja ārējie faktori (t.i., uguns, ūdens, 
trešā persona, apdrošinātais, utt.); 

4.1.11. Apdrošinātais 3 (trīs) darba dienu laikā vai tiklīdz tas iespējams, 
pēc uzzināšanas par apdrošināšanas gadījumu, nepaziņoja par to 
Apdrošinātājam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

4.1.12. dēļ apdrošinātā rīcības alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu 
reibuma stāvoklī. 

4.2. Apdrošinātājam nav pienākums atlīdzināt zaudējumus: 
4.2.1. kas izpaužas kā apdrošinātā objekta vai tā daļu dabiskais nodilums, 

novecošana vai korozija, tajā skaitā apdrošinātā objekta vizuālie 
bojājumi (tajā skaitā virsmas skrāpējumi), kas saistīti ar ikdienas 
lietošanu un kas neietekmē tā darbību; 

4.2.2. par traipiem, kas radušies objekta ikdienas lietošanas rezultātā; 
4.2.3. par apdrošinātā objekta montāžu, demontāžu un transportēšanu;
4.2.4. par kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajiem 

publiskajiem tiesību aktiem vai līgumsaistībām garantijas perioda 
laikā atbild ražotājs, piegādātājs vai remontu veicējs.;

4.2.5. kas var tikt atlīdzināts atbilstoši citam Apdrošināšanas līgumam; 
4.2.6. kas Apdrošinātajam objektam tika radīti pirms stājās spēkā 

Apdrošināšanas līgums; 
4.2.7. kuru rašanās apstākļus nevar noteikt (piem., laiku, vietu, u.c.); 
4.2.8. ja policija neapstiprina informāciju par apdrošinātā objekta zādzību, 

laupīšanu vai apdrošinātā objekta sabojāšanu, kas radusies trešo 
personu prettiesiskas darbības rezultātā; 

4.2.9. apdrošinātā objekta izkrāpšanas, piesavināšanās, izspiešanas 
apstākļu dēļ;

4.2.10. ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais paziņo Apdrošinātājam 
par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, zinot, ka tā paziņojums ir 
nepatiess vai krāpniecisks;

4.2.11. ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais ar ļaunu nolūku 
vai rupjas neuzmanības dēļ ir maldinājis Apdrošinātāju par 
apdrošināšanas gadījuma apstākļiem vai zaudējuma apmēru.

4.3. Ja rodas pretrunas starp šo noteikumu 4.punkta noteikumiem 
un citiem Apdrošināšanas līguma noteikumiem, tad prioritāte 
piemērošanā ir šo apdrošināšanas noteikumu 4.punkta 
noteikumiem.

5. Apdrošinājuma summa
5.1. Apdrošinājuma summa ir polisē noteiktā apdrošinātā objekta 

iegādes vērtība, ieskaitot nodokļus. Ja apdrošinājuma summa 
Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās dienā neatbilst 
apdrošināšanas objekta faktiskajai vai iegādes vērtībai, 
tad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tiek piemēroti 
zemapdrošināšanas vai virsapdrošināšanas nosacījumi saskaņā ar 
likumu par Apdrošināšanas līgumu.

6. Apdrošinātā pienākumi 
6.1. Apdrošinātajam ir pienākums:
6.1.1. pret apdrošināto objektu izturēties apzinīgi kā rūpīgam saimniekam, 

nepieļaujot tā tīšu bojāšanu; 
6.1.2. apdrošinātā objekta zādzības vai laupīšanas, kā arī trešo personu 

prettiesiskas rīcības rezultātā radītu apdrošinātā objekta bojājumu 
gadījumā nekavējoties rakstveidā paziņot par to policijai;

6.1.3. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņot Apdrošinātājam par 
apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un trīs darba dienu laikā 
no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža personīgi iesniegt 
Apdrošinātājam noteikta parauga pieteikumu vai pieteikt 
apdrošināšanas gadījumu, aizpildot atlīdzības pieteikuma formu 
Apdrošinātāja interneta mājas lapā. Ja objektīvu iemeslu dēļ 
Apdrošinātajam nav iespējams personīgi iesniegt rakstisku 
pieteikumu, tad to veic Apdrošinātā vai Apdrošinājuma ņēmēja 
pārstāvis vai pilnvarota persona;

6.1.4. pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās veikt visus iespējamos 
un saprātīgos pasākumus, lai samazinātu turpmākos zaudējumus 
apdrošināšanas objektam; 

6.1.5. pierādīt zaudējuma, kas radies apdrošināšanas objektam, iestāšanās 
faktu un apmēru, kā arī iesniegt visu Apdrošinātāja pieprasīto 
informāciju un dokumentus, kas to apstiprina;

6.1.6. sniegt Apdrošinātājam un policijai visu tam zināmo informāciju par 
personu, kas ir atbildīga par zaudējumu nodarīšanu apdrošinātajam 
objektam;

6.1.7. pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās pieprasīt un iesniegt 
Apdrošinātājam preces pārdevēja akceptēta remonta uzņēmuma 
apdrošinātā objekta defektācijas aktu, kurā norādīts apdrošinātā 
objekta bojājumu rašanās cēlonis, kā arī bojājumu novēršanai 
nepieciešamo izdevumu aprēķins. 

6.2. Apdrošinātajam pēc apdrošinātāja pieprasījuma ir pienākums:
6.2.1. uzrādīt bojāto apdrošināto objektu Apdrošinātājam;
6.2.2. iesniegt Apdrošinātājam apdrošināšanas objekta iegādes 

dokumentus;
6.2.3. iesniegt Apdrošinātājam bojātā apdrošinātā objekta 

fotouzņēmumus, kuros fiksēti bojājumi;
6.2.4. iesniegt visu Apdrošinātāja pieprasīto, ar konkrēto apdrošināšanas 

gadījumu saistīto informāciju;
6.2.5. 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā atmaksāt Apdrošinātājam 

izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību, ja ir kļuvuši zināmi jauni 
apstākļi, kuru dēļ saskaņā ar Apdrošināšanas līguma noteikumiem 
apdrošināšanas atlīdzība netiktu izmaksāta (vai varētu tikt 
samazināta);

6.2.6. nodot apdrošinātā objekta atliekas Apdrošinātājam, ja apdrošinātā 
objekta remonts nav ekonomiski pamatots un apdrošinātājs ir 
pieņēmis lēmumu par zaudējumu, kas radies apdrošinātajam 
objektam, segšanu.

7. Apdrošināšanas atlīdzība, tās aprēķināšana,  
izmaksas kārtība un termiņi
7.1. Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu 

vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pieņem pēc 
iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no visu 
nepieciešamo, tajā skaitā Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu 
saņemšanas dienas, ja polisē nav noteikts citādāk.

7.2. Ja par apdrošinātā objekta bojāšanu vai iznīcināšanu ir ierosināta 
krimināllieta, Apdrošinātājam ir tiesības pieņemt lēmumu par 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu tikai pēc izmeklēšanas 
pabeigšanas vai tiesas sprieduma vai lēmuma par krimināllietas 
izbeigšanu spēkā stāšanās un iesniegšanas Apdrošinātājam. 

7.3. Iestājoties šajos noteikumos noteiktajam bojājumu riskam, tiek 
veikta apdrošinātā objekta pārbaude, lai novērtētu, vai apdrošinātā 
objekta bojājums ir radies apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā un 
vai apdrošinātā objekta remonts konkrētajā gadījumā ir ekonomiski 
pamatots. Apdrošinātā objekta remontu var uzskatīt par ekonomiski 
pamatotu, ja remonta izmaksas nepārsniedz apdrošinājuma 
summu, bet par ekonomiski nepamatotu, ja remonta izmaksas 
pārsniedz apdrošinājuma summu.

7.4. Ja apdrošinātā objekta remonts ir ekonomiski pamatots, 
apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta remonta izmaksu apmērā, no 
kurām tiek  atskaitīts paša risks.
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7.5. Ja apdrošinātā objekta remonts ir ekonomiski nepamatots 
vai ir iestājies šajos noteikumos noteiktais zādzības risks tad, 
apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta apdrošinājuma summas 
apmērā, no kuras tiek atskaitīta iepriekš par apdrošināto objektu 
izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību kopējā summa un  paša risks. 

7.6. Apdrošinātājam ir tiesības aizvietot apdrošināto objektu ar jaunu 
līdzvērtīgu objektu, kura vērtība nepārsniedz apdrošinājuma 
summu.

7.7. Apdrošinātājam ir tiesības pārņemt apdrošinātā objekta atliekas, 
ja apdrošinātā objekta remonts nav ekonomiski pamatots un 
Apdrošinātājs ir pieņēmis lēmumu par zaudējumu, kas radies 
apdrošinātajam objektam, segšanu.

7.8. Izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība par vienu apdrošināšanas 
gadījumu nevar pārsniegt apdrošinājuma summu, no kuras ir 
atskaitīts paša risks. Kopējā izmaksājamā (no Apdrošināšanas 
līguma izrietošā) apdrošināšanas atlīdzību summa nevar pārsniegt 
apdrošinājuma summu.

8. Apdrošināšanas līguma periods un tā stāšanās spēkā
8.1. Apdrošināšanas līguma periods ir 12 mēneši no polises iegādes brīža.
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, pamatojoties 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. 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.

9.5. Ja prēmija 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, kas noteikta, ņemot vērā apstākli, ka 
apdrošinātā objekta remonts konkrētajā gadījumā ir ekonomiski 
nepamatots vai objekts tiek aizvietots ar jaunu.

10.1.2. puses par to ir vienojušās;
10.1.3. apdrošināšanas līgums ir distances Apdrošināšanas līgums, 

un Apdrošinājuma ņēmējs ir izmantojis atteikuma tiesības 
un 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no Apdrošināšanas 
līguma, rakstveidā paziņojot par to Apdrošinātājam. Šādā 
gadījumā viss Apdrošināšanas līgums zaudē spēku attiecībā uz 
visu apdrošināšanas objektu Apdrošinājuma ņēmēja atteikuma 
paziņojuma nosūtīšanas dienā. Apdrošinātājs samaksā 
Apdrošinājuma ņēmējam saņemtā apdrošināšanas prēmijas 
maksājuma daļu, kas tiek aprēķināta proporcionāli līguma reālajam 
darbības laikam, salīdzinot to ar līgumā noteikto Apdrošināšanas 
līguma darbības periodu.

10.1.4. Citos šajos Noteikumos, Apdrošināšanas līguma īpašajos 
nosacījumos un Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos 
paredzētajos gadījumos.

10.2. Visos apdrošināšanas līguma pirmstermiņa laušanas vai 
izbeigšanas gadījumos (izņemot 10.1.3. punktā minēto gadījumu) 
Apdrošinājuma ņēmēja iemaksātā apdrošināšanas prēmija netiek 
atmaksāta, ja Apdrošināšanas līguma īpašajos nosacījumos vai 
Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos nav noteikts citādi. 

11. Apdrošinātāja  tiesības atteikties izmaksāt  
un samazināt apdrošināšanas atlīdzību
11.1. Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību:
11.1.1. ja Apdrošinājuma ņēmējs (Apdrošinātais) ar ļaunu nolūku vai 

rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no šajos noteikumos 
noteiktajiem pienākumiem;

11.1.2. ja, slēdzot Apdrošināšanas līgumu, tā darbības laikā vai pēc 
zaudējuma iestāšanās, Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, 
Apdrošināšanas objekta īpašnieks vai lietotājs ar ļaunu nolūku vai 
aiz rupjas neuzmanības  sniedz nepatiesu informāciju vai atsakās 
iesniegt Apdrošinātāja pieprasīto informāciju. 

11.1.3. Citos šajos Noteikumos minētajos gadījumos. 

12. Īpašnieka maiņa
12.1. Ja apdrošinātajai precei mainās īpašnieks un nav spēkā cita 

vienošanās ar apdrošinātāju, līgums izbeidzas brīdī, kad apdrošinātā 
prece tiek nodota tā jaunajam īpašniekam.

13. Pretenzijas iesniegšanas termiņš
13.1. 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.

14. Regresa prasība
14.1. Apdrošinātais ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas brīdi nodod 

Apdrošinātājam savas prasības tiesības pret personu, kas ir atbildīga 
par zaudējumiem, izmaksātās atlīdzības apmērā.

15. Izmaksātās atlīdzības atgūšana 
15.1. Ja Apdrošinātais ir atguvis nozagto vai nolaupīto apdrošināto 

īpašumu, viņa pienākums ir nekavējoši paziņot par to 
Apdrošinātājam un ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no atgūšanas 
brīža atmaksāt Apdrošinātājam saņemto apdrošināšanas atlīdzību.

15.2. Gadījumā, ja nav izpildītas 15.1. punktā minētās prasības, tad 
ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc iepriekšminētā termiņa 
izbeigšanās Apdrošinātā pienākums ir nodot atgūto apdrošināšanas 
objektu Apdrošinātājam. 

16. Nobeiguma noteikumi
16.1. Apdrošinātājs ir tiesīgs apdrošināšanas līgumā ieviest papildu 

nosacījumus un atbildības ierobežojumus, iepriekš tos saskaņojot  
ar Apdrošinājuma ņēmēju.

16.2. Visos gadījumos, kas 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.

16.3. 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. 

16.4. Pretrunu vai neskaidrību gadījumā starp šo noteikumu tekstu 
latviešu valodā un svešvalodā, noteicošais ir teksts latviešu valodā.


