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Sabiedrība:  Produkts: 
apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija 

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija ir sniegta 
apdrošināšanas piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšanas noteikumos Nr. 61-
01-02. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana aizsargā pret apgrozījuma samazinājuma izraisītiem zaudējumiem, ja attiecībā uz ar īpašuma 
apdrošināšanas polisi apdrošinātu nekustamo vai kustamo īpašumu ir iestājies apdrošinātais risks, par ko ir paredzēta īpašuma apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksa. 

Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā): 

bruto peļņa (neto peļņa un pastāvīgās izmaksas): 
 starpība starp bruto peļņu, ja apdrošinātais risks nebūtu 

iestājies, un faktisko bruto peļņu; 
 izdevumi uzņēmējdarbības atjaunošanai, kas samazina 

bruto peļņas zaudējumu. 
 
Riski:  

uzņēmējdarbības pārtraukšana, ko ir izraisījis apdrošinātā 
īpašuma bojājums vai zaudējums īpašuma apdrošināšanas 
polisē paredzētā riska iestāšanās dēļ.  

 Kas netiek apdrošināts? 

Nav apdrošināti uzņēmējdarbības pārtraukšanas 
zaudējumi, ko ir izraisījis īpašuma bojājums vai 
zaudējums, par ko nav paredzēta īpašuma 
apdrošināšanas atlīdzība (t. sk., ja zaudējums ir mazāks 
par īpašuma polisē noteikto pašrisku). 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  

 Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana ir 
spēkā, tikai ja ar to vienlaikus ir spēkā ar AAS 
„BALTA” noslēgts līgums par uzņēmējdarbībā 
izmantotā īpašuma apdrošināšanu. 

 Nav apdrošināti bojājumi un zaudējumi, ja risks ir 
iestājies ārpus polisē norādītā līguma darbības 
perioda. 

 Tiek atlīdzināti zaudējumi polisē norādītajā 
apdrošinātāja atbildības periodā, kura sākums ir 
apdrošinātā riska iestāšanās brīdis.  

 Atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem un 
atlīdzināmajiem zaudējumiem var būt noteikti limiti. 

 Nav apdrošināti zaudējumi, kas ir radušies: 
• ārēju, no īpašuma bojājuma neatkarīgu apstākļu 

dēļ; 
• valsts vai pašvaldību pieņemto lēmumu par 

uzņēmuma remonta vai ekspluatācijas 
ierobežojumu dēļ; 

• nepieciešamo līdzekļu, lai apdrošinātais 
atjaunotu vai iegādātos jaunu īpašumu bojātā 
vietā, trūkuma dēļ, ja tādējādi tiek kavēta 
uzņēmējdarbības atjaunošana. 
 

Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma 
ierobežojumiem ir ietverta apdrošināšanas polisē un 
noteikumos. 

Kur es esmu apdrošināts? 

Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā apdrošināšanas objekta adresē. 

Kādas ir manas saistības? 

• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai. 
• Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tostarp pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un 

pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās. 
• Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, veikt visus iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus. 
• Nekavējoties, tiklīdz tas kļūst iespējams, paziņot AAS „BALTA” par apdrošināšanas gadījumu un rīkoties saskaņā ar AAS „BALTA” 

norādījumiem. 
• Sniegt visu AAS „BALTA” pieprasīto informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus un 

zaudējumu apjomu. 



Kad un kā man jāveic samaksa? 

Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā. 

Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līdz 
apdrošināšanas polisē norādītajam datumam. 
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā. Ja līguma darbības laikā ir iestājies apdrošinātais 
risks, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta par pilnu polisē norādīto apdrošinātāja atbildības periodu arī tad, ja šis atbildības periods 
pārsniedz līguma darbības perioda beigu datumu. 

Kā es varu atcelt līgumu? 

• Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u. c.) palīdzību, jūs varat 14 dienu laikā no līguma 
noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu AAS „BALTA” vai nosūtot to uz 
e-pasta adresi polise@balta.lv. 

• Citos gadījumos apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar AAS „BALTA” un iesniedzot attiecīgu iesniegumu. 
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