COMPENSA LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRAUGU RAŽAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI
NR.LKR20

1. TERMINU SKAIDROJUMI
1.1. APDROŠINĀTĀJS – Compensa Vienna Insurance Group ADB
Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40103942087, adrese: Vienības gatve
87h, Rīga, LV-1004.
1.2. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS – juridiska vai fiziska persona,
kura noslēgusi apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.
Apdrošinājuma ņēmējam tiek pielīdzinātas personas, kuras ir pilnvarotas
veikt apdrošināto objektu uzraudzību vai apsaimniekošanu, vai kurām
apdrošinātais objekts ir nodots lietošanā, vai nomā. Šo personu darbība
vai bezdarbība, seku ziņā tiek pielīdzināta paša Apdrošinājuma ņēmēja
rīcībai.
1.3. APDROŠINĀTAIS – apdrošināšanas polisē norādītā persona,
kurai ir īpašuma tiesības uz apdrošināšanas objektu, kuras labā ir noslēgts
apdrošināšanas līgums, un kurai ir apdrošināmā interese.
1.4. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS – šis apdrošināšanas līgums,
kā noslēgšanas apliecinājums ir apdrošināšanas polise, un tas ietver
apdrošināšanas līguma vispārējos un speciālos apdrošināšanas
noteikumus, apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas pieteikumu, kā arī
visus šī apdrošināšanas līguma grozījumus, par kuriem Apdrošinātājs un
Apdrošinājuma ņēmējs rakstiski ir vienojušies.
1.5. APDROŠINĀŠANAS POLISE – rakstveida dokuments vai
elektroniskā izdruka, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu.
1.6. APDROŠINĀTAIS RISKS – apdrošināšanas līgumā norādītais,
iepriekš neparedzams un no Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums,
kura iestāšanās iespējama nākotnē.
1.7. APDROŠINĀŠANAS PERIODS – laika periods, uz kuru noslēgts
apdrošināšanas līgums.
1.8. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA – apdrošināšanas līgumā
noteiktais maksājums par apdrošināšanu.
1.9. APDROŠINĀJUMA SUMMA – naudas summa, par kādu ir
apdrošināts apdrošināšanas objekts.
1.10. APDROŠINĀŠANAS VIETA – polisē norādītā apdrošinātā
objekta lauka bloka numurs vai kadastra numurs, vai adrese.
1.11. APDROŠINĀŠANAS AIZSARDZĪBAS PERIODS – noteikts
katram apdrošinātam riskam to sākums un apdrošināšanas aizsardzības
beigas.
1.12. PAŠRISKS – apdrošināšanas polisē norādītā, naudas izteiksmē
vai procentos izteiktā, zaudējumu daļa, ko atskaita no atlīdzināmajiem
zaudējumiem, aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību, par katru apdrošināšanas
gadījumu. Neatkarīgi no cietušo objektu skaita, tiek piemērots tikai viens
augstākais pašrisks uz vienu apdrošināšanas gadījumu.
1.13.
NEATLĪDZINĀMĀ
ZAUDĒJUMA
SLIEKSNIS
–
apdrošinājuma ņēmējs katrā zaudējumu gadījumā, katram apdrošināšanas
objektam, pats sedz zaudējumus no katras platības vai tās daļas ražas
zaudējumu tādā apmērā, kas nesasniedz līguma slēgšanas brīdī pielīgto,
procentos izteikto ražas neatlīdzināmā zaudējuma slieksni.
1.14. AUGU ATTĪSTĪBAS STADIJAS – kultūraugu attīstības stadijas
formātā AS 0-99, publicēts www.vaad.gov.lv.

1.15. PĀRSĒŠANAS IZDEVUMI – atkārtotas Kultūraugu sējas
izdevumi pēc apdrošināšanas gadījuma. Noteikti procentuāli no
apdrošinājuma summas cietušajam apdrošinātajam objektam vai tā daļai.
1.16. KULTŪRAUGS – Apdrošināšanas līgumā norādītie augi, ko cilvēks
audzē, kopj, novāc, lai gūtu ienākumus.
1.17. FIKSĒTĀ APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA – fiksēta
procentuālā atlīdzība par apdrošināšanas gadījumu no apdrošinājuma
summas cietušajam apdrošinātajam objektam vai tā daļai.
1.18. APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMS – ar apdrošināto risku
cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas
atlīdzības izmaksa, atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
1.19. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA – par
apdrošināšanas
gadījumu izmaksājamā summa.
1.20. ATLĪDZĪBAS APAKŠLIMITS – apdrošināšanas līgumā īpaši
noteikta apdrošinājuma summa, kas attiecas uz konkrētu apdrošināto
risku, atlīdzināmajiem zaudējumiem vai apdrošināšanas objektu.
1.21. ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI – atbilstoši šiem noteikumiem
aprēķinātie zaudējumi, kas ir notikušā apdrošināšanas gadījuma tiešs
rezultāts, pirms pašriska atskaitīšanas.
1.22. VIRSAPDROŠINĀŠANA – gadījums, kad apdrošinājuma summa
pārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību.
1.23. ZEMAPDROŠINĀŠANA – gadījums, kad apdrošinājuma summa
ir mazāka par apdrošināšanas objekta vērtību.
1.24. TERORA AKTS – politisku, ekonomisku, reliģisku, ideoloģisku,
etnisku vai nacionālu mērķu dēļ sarīkota vardarbības pielietošana vai
piedraudējums to pielietot vispārbīstamā veidā, ko veic persona vai
personu grupa, kas rīkojas savā vārdā vai kādas organizācijas, vai valdības
uzdevumā, vai ar tām sadarbojoties, ar nolūku ietekmēt vai iebiedēt valsts
pārvaldes institūcijas, sabiedrību vai kādu tās daļu. Tāpat par Terorismu
uzskatāmas tādas darbības, kuras kā Terorismu klasificējušas attiecīgās
oficiālās izmeklēšanas iestādes saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami
šīs darbības veikšanas vietā.
2. APDROŠINĀTAIS OBJEKTS
Apdrošinātais objekts ir apdrošināšanas polisē norādītā lauksaimniecības
Kultūrauga lauka raža.
3. APDROŠINĀTIE RISKI
Apdrošinātājs apdrošina apdrošināmo Kultūraugu lauku ražu,
apdrošināšanas polisē noteiktajiem pēkšņiem un neparedzamiem
apdrošinātiem riskiem, kuri ir izraisījuši pierādāmu ražas zudumu.
3.1. Krusas risks - atmosfēras nokrišņi ledus graudu veidā:
3.1.1. apdrošinātais risks ir iestājies, ja krusas rezultātā izraisīti krusas
bojājumi kultūraugam vai tā daļai, salaužot, spēcīgi iedauzot auga audus,
izdauzot graudu sēklas, pākstis un ir konstatējamas krusai raksturīgās
pazīmes, ko var radīt tikai krusas grauds, kuru rezultātā radies ražas
zudums;
3.1.2. Apdrošināšanas aizsardzības periods sākas no apdrošināšanas
perioda sākuma, bet ne ātrāk kā ar sēklu sadīgšanu līdz kultūraugu ražas
novākšanai.
3.2. Lietusgāžu risks - laikapstākļu izraisīts, īslaicīgi, spēcīgs lietus
(nokrišņi) attiecīgajā dienā, ja: 15 minūšu intervāla laikā vidēji nolijuši vairāk
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kā 15 litri uz kvadrātmetru (15 mm) vai Spēcīgs lietus vairāk par 50 litriem
uz kvadrātmetru (50 mm) 24 stundu laikā vai ja apdrošināšanas objekta
atrašanās vietā lietusgāzes nav fiksējusi kompetenta valsts institūcija,
tad Apdrošinātājs uzskata, ka lietusgāzes ir bijušas, ja apdrošināšanas
objekta tuvumā, citās nokrišņu mērīšanas stacijās, konstatēts līdzīgs lietus
daudzums, nodarīts lietusgāzēm raksturīgs kaitējums esošiem līdzīgiem
Kultūraugiem apdrošināšanas objekta atrašanās vietas apkārtnē, ne
tālāk kā 3 kilometru rādiusā no zaudējuma vietas, nevainojamā stāvoklī
esošajiem Kultūraugiem, apdrošinātajā teritorijā, varēja rasties ražas
zaudējums tikai lietusgāžu ietekmē;
3.2.1. lietusgāžu iedarbības rezultātā Kultūraugi vai to daļas pārsprāgst,
tiek salauzīti, sadauzīti, noplēsti, vai ieplēsti;
3.2.2. lietusgāžu izraisītas augsnes erozijas rezultātā, Kultūraugus vai
to daļas, izraujot vai aizskalojot, izskalojot vai noskalojot, vai apberot ar
izskalojumiem, vai augsnes sanesām;
3.2.3. spēcīgu lietusgāžu izraisītas sakaltušu dubļu kārtas veidošanās
rezultātā radusies augsnes garoza, kas traucē dīgstiem izaugt tiem cauri;
3.2.4. labības veldre tiks uzskatīta par apdrošinātā objekta bojājumu tādā
gadījumā, ja to izraisīja lietusgāžu un/vai vētras risks, kā rezultātā notikusi
labības Kultūrauga stiebra salūšana pie sakņu kakla;
3.2.5. apdrošināšanas aizsardzības periods sākas no apdrošināšanas
perioda sākuma, bet ne ātrāk kā ar sēklu izsēju, līdz Kultūraugu attīstības
stadijai AS-89 (Pilngatavība).
3.3. Vētras risks - vējš ar ātrumu virs 15 metriem sekundē, kā rezultātā
Kultūraugiem nodarīts ražas zudums vai, ja apdrošināšanas objekta
atrašanās vietā vēja ātrumu nav fiksējusi kompetenta valsts institūcija,
tad Apdrošinātājs uzskata, ka vētra ir bijusi, ja šāda vēja ietekmē ir tikuši
nodarīti bojājumi arī apdrošināšanas objekta atrašanās vietas apkārtnē,
ne tālāk kā 3 (trīs) kilometru rādiusā no zaudējuma vietas, nevainojamā
stāvoklī esošajiem Kultūraugiem, apdrošinātajā teritorijā, varēja rasties
ražas zaudējumi tikai vētras ietekmē, to skaitā esošajām ēkām un
objektiem, kuri pirms vētras bijuši labā stāvoklī;
3.3.1. vētras iedarbības rezultātā Kultūraugi vai to daļas tiek atrauti no
saknes, sadauzīti, nolauzti, ieplēsti, norauti, aizpūsti;
3.3.2. labības veldre tiks uzskatīta par apdrošinātā objekta bojājumu tādā
gadījumā, ja to izraisīja vētras un/vai lietusgāžu risks, kā rezultātā notikusi
labības Kultūrauga stiebra salūšana pie sakņu kakla;
3.3.3. apdrošināšanas aizsardzības periods sākas no apdrošināšanas
perioda sākuma, bet ne ātrāk kā ar sēklu sadīgšanu, līdz augu attīstības
stadijai AS-89 (Pilngatavība).
3.4. Nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu risks - zaudējums, kas radies
no laikapstākļu izraisīta sala, kailsala, spēcīga sala, kā arī no ledus un sniega
segas, kas izveidojusies uz ziemojošiem, vēl neražojošiem Kultūraugiem.
Sals ir laikapstākļu izraisīta gaisa temperatūras atdzišana zem - 0 °C.
Apdrošināti ir tikai zaudējumi, kas rodas nelabvēlīgu ziemas apstākļu
rezultātā nosalstot, izžūstot, noslāpstot vai sapūstot Kultūraugam vai tā
daļai.
Apdrošināšanas aizsardzības periods sākas ar izsējas gada 15.novembri
līdz ražas novākšanas gada 1.maijam.
3.5. Meža zvēru postījumu risks:
3.5.1. Kultūraugu bojājumi pārziemošanas apdrošināšanas aizsardzības
periodā no 1.janvāra līdz 1.maijam. Apdrošinātais risks ir iestājies, ja meža
zvēru postījumu rezultātā tiešā veidā ietekmētie Kultūraugi ir sabradāti
vai to daļas ir bojātas, salauztas un uzraktas.
3.5.2. Meža zvēru postījuma riska iestāšanās gadījumā apdrošināšanas
atlīdzībai tiek piemēroti šo noteikumu 12.2. punkta nosacījumi.

4. IZŅĒMUMI
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, kas radušies sekojošu iemeslu dēļ:
4.1. ja apdrošināšanas gadījums iestājies pirms apdrošināšanas perioda
sākuma;
4.2. zaudējumi, kas radušies veldres gadījumā pirms Kultūraugu attīstības
stadijas AS-59 (Vārpošanas beigas) un pēc kultūraugu attīstības stadijas
AS-83 (Agrā dzeltengatavība);
4.3. veldres gadījumā netiek atlīdzināti zaudējumi pākšaugiem un eļļas
augiem;
4.4. lietusgāžu, vētras riska gadījumā notikusi labības Kultūrauga stiebra
salūšana un radusies labības veldre, tad netiek atlīdzināti neiegūtās ražas
zaudējumi, bet tiek atlīdzināta fiksēta atlīdzība;
4.5. nelabvēlīgas ziemošanas apstākļu rezultātā iestājies apdrošināšanas
gadījums, netiek atlīdzināts ražas zaudējums, bet tiek atlīdzināta fiksēta
atlīdzība;
4.6. meža zvēru apdrošināšanas gadījumā, netiek atlīdzināts ražas
zaudējums, bet tiek atlīdzināta fiksēta atlīdzība;
4.7. ražas kvalitātes samazinājums, kas radies apdrošinātajam
Kultūraugam kā apdrošinātā riska iestāšanās sekas. Tas attiecas arī uz
noteikto kvalitātes kritēriju samazinājumu vai zudumu, piemēram,
tilpummasas, krišanas skaitļa samazinājums, sēklu vai graudu sadīgšana
pēc pilngatavības;
4.8. zaudējumi, kas saistīti ar Apdrošinātā lauka augsnes slāņa drenāžas
sistēmas nepienācīgu darbošanos vai augsnes sablīvējumu bebru
aizsprostu izveidošanās rezultātā izveidojušās stāvošas ūdens peļķes vai
aplūstot kultūraugiem;
4.9. pārkāpti labas lauksaimniecības prakses nosacījumi, nav veiktas
pareizas apsaimniekošanas darbības, piemēram, nepiemērots vai nokavēts
mēslojuma vai augu aizsardzības līdzekļu lietojums, nepareiza zemes
apstrādāšana, rupjas stādīšanas vai audzēšanas kļūdas, agrotehnisko
termiņu un metožu neievērošana, kļūdainas ražošanas un novākšanas
metodes, nepienācīgi apstrādes pasākumi;
4.10. bojājumi, kas radījuši ražas zudumu, palielinājuši apdrošināto risku
radušos ražas zudumus no neapdrošinātiem riskiem, piemēram, vīrusu,
baktēriju, sēnīšu izraisītām augu slimībām. Kultūraugu kaitēkļu bojājumi,
dažāda veida grauzēju, putnu bojājumi;
4.11. apgrūtinātas ražas novākšanas radīti zaudējumi nepiemērotu laika
apstākļu dēļ, piemēram, pārmitrs lauks, nav iespējams ražu novākt ar
tehniku, ilgstošas lietavas;
4.12. ražai radītie zaudējumi, kas radušies lietusgāžu vai vētras gadījumā
pēc kuļamo Kultūraugu attīstības stadijas AS-89 (Pilngatavība);
4.13. apdrošinātā objekta – zaudējumi mazās platībās:
a) riska iestāšanās rezultātā cietusī vienlaidus platība ir mazāka par 8%,
vai cietušās platības apjoms nepārsniedz 5 hektārus;
b) lietusgāžu un vētras rezultātā izraisītā labības veldres gadījumā
cietušās platības kopsumma mazāka par 8%, vai cietušās platības apjoma
kopsumma nepārsniedz 5 hektārus.
4.14. Apdrošinātājs pamatota iemesla dēļ var izslēgt no apdrošināšanas
atsevišķus apdrošināšanas objektus vai to daļas:
a) ja apstrādājamā platība netiek apsaimniekota pēc labas lauksaimniecības
prakses nosacījumiem;
b) ja platībā, kurā tika audzēti ziemāju kultūraugi apdrošinātājs, apmeklējot
tos, vai apdrošinājuma ņēmēja veģetācijas aprakstā konstatē, ka šie
ziemāji nav sasnieguši noteiktu attīstības stadiju, minimālo kultūraugu
skaitu uz kvadrātmetru. Ar brīdi, kad par to ir paziņots apdrošinājuma
ņēmējam, tas no apdrošināto objektu saraksta tiek izslēgts;
4.15. ja par zaudējumiem paziņo 30 (trīsdesmit) dienas pēc notikuma vai
apdrošināšanas aizsardzības perioda beigām. Šāda termiņa neievērošana
ir rupja neuzmanība.
4.16. ja apdrošinātais Kultūraugs nokults, nopļauts, novākts.
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5. INFORMĀCIJA PAR APDROŠINĀŠANAS OBJEKTU VAI
APDROŠINĀTO RISKU
5.1. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošinājuma ņēmēja
un/ vai apdrošinātā pienākums ir sniegt visu apdrošinātāja pieprasīto
informāciju, kas nepieciešama apdrošinātājam apdrošināmā riska
izvērtēšanai. Apdrošinātājs saņemto informāciju apstrādā, lai izvērtētu
apdrošināmo risku un sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumu un/ vai
apdrošināšanas līgumu.
5.2. Apdrošinājuma ņēmējs un/ vai apdrošinātais ir atbildīgs par sniegtās
informācijas patiesīgumu un pilnīgumu. Jebkurš viltojums, nepareizs
apgalvojums un/ vai noklusēšana var būt par iemeslu apdrošināšanas
līguma izbeigšanai un/ vai atteikumam izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.
Apdrošinātājs sagatavo savu piedāvājumu pamatojoties uz apdrošinājuma
ņēmēja un/ vai apdrošinātā sniegto informāciju.
5.3. Apdrošinājuma ņēmēja un/ vai apdrošinātā pienākums ir paziņot
apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas
attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu.

apdrošinātājs rakstveidā izvirza apdrošināšanas līguma darbības laikā.
8.2. Apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā pienākums ir darīt visu
iespējamo, lai novērstu negadījumu rašanos. Apdrošinājuma ņēmēja un/
vai apdrošinātā pienākums ir nekavējoties novērst jebkuru pamanītu
kļūdu/defektu vai arī nekavēties veikt tādus papildu drošības pasākumus,
atbilstoši apstākļiem.
8.3. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir pienākums gan pirms
Apdrošināšanas līguma noslēgšanas, gan visā Apdrošināšanas līguma
darbības laikā sniegt Apdrošinātājam 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.
8.4. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums, iestājoties
iespējamajam apdrošināšanas gadījumam, ir nekavējoties, tiklīdz tas ir
kļuvis iespējams, iesniegt apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu;.
8.5. Apdrošināšanas līguma darbības laikā iesniegt Apdrošinātājam visu
pieejamo informāciju un Apdrošinātāja pieprasīto dokumentāciju, lai
izvērtētu nodarīto zaudējumu iemeslus, raksturu un apmēru.
8.6. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums veikt visus
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu turpmākos
zaudējumus, kā arī izpildīt Apdrošinātāja mutvārdu vai rakstveida
norādījumus apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā radušos zaudējumu
samazināšanu;
8.7. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums nodrošināt visā
apdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam iespēju apskatīt
apdrošināto objektu, iespējamā apdrošināšanas gadījuma vietu, veikt
pārbaudes.
8.8. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam, apdrošināto objektu un vietu saglabāt
neskartu līdz Apdrošinātāja pārstāvja ierašanās brīdim un apskates akta
sastādīšanai, vai, ja apskate netiek veikta- līdz brīdim, kad Apdrošinātājs
rakstveidā atļāvis brīvi rīkoties ar apdrošināto objektu apdrošinātajā vietā.

6. IZMAIŅAS SNIEGTAJĀ INFORMĀCIJĀ
6.1. Apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam ir pienākums
nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, rakstveidā paziņot apdrošinātājam
par visiem apstākļiem, kuri var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās
iespējamību vai iespējamo zaudējumu apjomu, kā arī paziņot par
jebkādām izmaiņām apdrošināšanas pieteikumā sniegtajā informācijā.
6.2. Pēc papildu informācijas saņemšanas apdrošinātājs izvērtē
apdrošinātā riska palielināšanos, ja apdrošinātais risks palielinājies, tad tiek
aprēķināta un piemērota papildus apdrošināšanas prēmija. Apdrošinātais
risks ir palielinājies, ja apdrošināšanas līgumā norādītie prēmijas aprēķinu
veidojošie rādītāji ir pieauguši, atšķirībā no sākotnēji norādītajiem, vairāk
kā par 15 (piecpadsmit) %. Prēmijas aprēķinu veidojošo rādītāju kritērijus
nosaka apdrošinātājs.
6.3. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošināšanas līguma
darbības laikā vai pēc apdrošināšanas perioda beigām apdrošinātājam
ir tiesības veikt apdrošinātā objekta pārbaudi, lai pārliecinātos, vai nav
notikušas izmaiņas sākotnējā riska informācijā. Tomēr šis nosacījums
neatbrīvo apdrošinājuma ņēmēju un/vai apdrošināto no šo noteikumu
6.1.punktā noteikto pienākumu izpildes.

9. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN/ VAI APDROŠINĀTĀ
PIENĀKUMU NEPILDĪŠANAS SEKAS
9.1. Ja apdrošinājuma ņēmēja un/ vai apdrošinātā jebkāda darbība
vai bezdarbība ir bijusi vai būs par iemeslu Apdrošinātāja apzinātai
maldināšanai vai riska informācijas noklusēšanai, apdrošināšanas līgums
tiek atzīts par spēkā neesošu no tā noslēgšanas dienas. Iemaksāto
apdrošināšanas prēmiju apdrošinātājs neatmaksā.
9.2. Apdrošinātājs, pēc saviem ieskatiem, var atteikties izmaksāt
apdrošināšanas atlīdzību vai samazināt atlīdzības izmaksu par 50
(piecdesmit)%, ja apdrošinājuma ņēmējs un/ vai apdrošinātais:
9.2.1. nav izpildījis vai ir izpildījis daļēji, kādu no apdrošināšanas līguma
vai Apdrošinātāja rakstveida prasībām;
9.2.2. jebkādā veidā ir ierobežojis Apdrošinātāja iespēju izmantot savas
tiesības, tai skaitā - Apdrošinātāja tiesības pārliecināties par apdrošinātā
riska iestāšanās apstākļiem, niansēm un/ vai regresa, subrogācijas tiesības;
9.2.3. ir pārkāpis jebkādu no Latvijas Republikā spēkā esoša normatīvā
akta prasības, kuras ir attiecināmas uz konkrēto apdrošināšanas gadījumu;
9.2.4. ja apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai labuma guvējs vieglas
neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no apdrošināšanas līgumā noteiktajiem
pienākumiem.
9.3. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā, ja apdrošinātā
riska iestāšanos ir izraisījis apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā ļauns
nolūks vai rupja neuzmanība. Iemaksāto apdrošināšanas prēmiju
Apdrošinātājs neatmaksā.

7. APDROŠINĀJUMA SUMMA UN APDROŠINĀŠANAS
VĒRTĪBA
7.1. Apdrošinājuma
summu
nosaka
Apdrošinājuma
ņēmējs.
Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas pilnu atbildību par apdrošinājuma
summas atbilstību apdrošināšanas objekta vērtībai.
7.2. Apdrošinājuma summa tiek noteikta katram apdrošināšanas
objektam atsevišķi, tā tiek fiksēta apdrošināšanas līgumā.
7.3. Apdrošinājuma summa tiek noteikta, ņemot vērā Kultūrauga
iepriekšējo gadu ražību, tonnas hektārā reizinot objektīvo tirgus
realizācijas vērtību eiro tonnā, reizinot ar lauka platību hektāros, iegūstot
apdrošināšanas objekta apdrošinājuma summu.
7.4. Ja apdrošināšanas objekta vērtība tieši pirms apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās neatbilst apdrošināšanas polisē norādītajai apdrošinājuma
summai, tad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinātājs
piemēro atbilstošus - Zemapdrošināšanas vai
Virsapdrošināšanas
- nosacījumus.
8. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN/ VAI APDROŠINĀTĀ
PIENĀKUMI
8.1. Apdrošinājuma
ņēmējs
un/vai
apdrošinātais,
noslēdzot
apdrošināšanas līgumu, apņemas ievērot un izpildīt visas prasības, kuras
ir izvirzījis apdrošinātājs, kā arī ievērot un izpildīt papildu prasības, kuras
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10. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS UN SPĒKĀ
STĀŠANĀS KĀRTĪBA
10.1. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz informāciju,
ko apdrošināšanas pieteikumā sniedzis apdrošinājuma ņēmējs un/ vai
apdrošinātais. Apdrošinājuma ņēmējam un/ vai apdrošinātajam (fiziskai
personai) ir datu subjekta tiesības Datu apstrādes regulas 2016/ 679 .
No datu subjekta saņemtā informācija tiek izmantota apdrošināšanas
piedāvājuma sagatavošanai, līguma noslēgšanai un/ vai apdrošināšanas
atlīdzības izmaksai; datu apstrādes juridiskais pamats ir – līgums.
10.2. Apdrošinātājs, pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, var
sagatavot apdrošināšanas piedāvājumu. Gadījumā, ja apdrošinājuma
ņēmējs iemaksā apdrošinātāja bankas kontā apdrošināšanas piedāvājumā
norādīto apdrošināšanas prēmiju, apdrošināšanas līgums netiek uzskatīts
par noslēgtu, ja apdrošināšanas piedāvājumā nav norādīts citādāk.
10.3. Apdrošināšanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc rēķinā norādītās apdrošināšanas prēmijas vai tās
pirmās daļas saņemšanas Apdrošinātāja bankas kontā, bet ne ātrāk kā
apdrošināšanas polisē norādītajā apdrošināšanas perioda pirmajā dienā.
10.4. Ja, pretēji rēķinā norādītajam, apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā
daļa netiek samaksāta noteiktajā termiņā un apmērā, tad tiek uzskatīts,
ka apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā no tā noslēgšanas dienas.
Atsevišķs paziņojums par to, ka apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā,
apdrošinājuma ņēmējam un/ vai apdrošinātajam netiek nosūtīts.
10.5. Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksa pēc
rēķinā norādītā apmaksas termiņa neuzliek Apdrošinātājam pienākumu
uzņemties jebkādas saistības. Apdrošinātājam ir tiesības šo uzskatīt
par kļūdainu maksājumu un atgriezt atpakaļ maksājumu veicējam, ja ir
nosakāmi norēķinu rekvizīti kredītiestādē.
10.6. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas
līdzekli, spēkā ir tāda pati apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās kārtība
kā līgumu noslēdzot klātienē. Apdrošināšanas līgumam nav piemērojamas
atteikuma tiesības.

termiņam, izbeidz apdrošināšanas līgumu, neatmaksājot apdrošināšanas
prēmiju par periodu, kad apdrošināšana bija spēkā. Atsevišķs paziņojums
par to, ka apdrošināšanas līgums tiek izbeigts un atlikusī prēmijas daļa
netiek atmaksāta, apdrošinājuma ņēmējam un/ vai apdrošinātajam netiek
nosūtīts.
11.5. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir samaksāt apdrošinātājam
apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu par periodu, kad apdrošināšanas
līgums bijis spēkā. Ja apdrošināšanas periodā Apdrošinātājs ir veicis
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, apdrošinājuma ņēmējam ir jāsamaksā
apdrošināšanas prēmija par visu polisē paredzēto apdrošināšanas periodu,
nepieciešamības gadījumā to ieturot no apdrošināšanas atlīdzības.
11.6. Ja apdrošināšanas periodā ir veikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa
un apdrošinājuma ņēmējs pirms apdrošināšanas līguma termiņa beigām
pārtrauc apdrošināšanas līgumu vai nav veicis kārtējo apdrošināšanas
prēmijas maksājumu, tad Apdrošinātājam ir tiesības izrakstīt rēķinu par
atlikušo apdrošināšanas prēmijas daļu. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums
ir apmaksāt Apdrošinātāja izrakstīto rēķinu savlaicīgi un pilnā apmērā.
11.7. Neatkarīgi no citiem noteikumiem, kas paredzēti šajā līgumā,
netiek uzskatīts, ka Apdrošinātājs nodrošinās apdrošināšanas segumu
vai veiks jebkādus maksājumus, vai sniegs jebkādus pakalpojumus vai
labumus jebkuram apdrošinātajam un jebkurai citai personai tiktāl, ciktāl
šāds segums, maksājums, pakalpojums, labums un/ vai jebkurš apdrošinātā
darījums vai darbība pārkāpj piemērojamās sankcijas, tas ir, visas tādas
tirdzniecības, finanšu embargo vai ekonomiskās sankcijas, likumus vai
noteikumus, kas tieši piemērojami Apdrošinātājam. Piemērojamās
sankcijas ir šādas: vietējās sankcijas; Eiropas Savienības (ES); Apvienoto
Nāciju Organizācijas (ANO); Amerikas Savienoto Valstu (ASV) un/ vai
visas pārējās sankcijas, kas piemērojamas Apdrošinātājam.
12. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA
12.1. Atlīdzība par apdrošinātiem zaudējumiem, kuri nav minēti šo
noteikumu 12.2.punktā. Apdrošinātājs izmaksā atlīdzību par pierādāmu
un izmērāmu ražas zudumu, kas pierādāmi radušies apdrošinātajam
objektam apdrošināto risku rezultātā:
12.1.1. apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta no apdrošināta riska
rezultātā cietušā Apdrošināšanas objekta ražas zuduma procenta,
proporcionāli objekta Apdrošinājuma summai, ņemot vērā Apdrošināšanas
līgumā norādīto Neatlīdzināmā zaudējuma slieksni un atskaitot Pašrisku
un nepārsniedzot apakšlimitu, ja tāds ir noteikts;
12.1.2. pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas, attiecīgajam
Apdrošinātajam objektam apdrošinājuma summa samazinās par
izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmēru.
12.2. Fiksētās
apdrošināšanas
atlīdzības
gadījumā
aprēķinot
apdrošināšanas atlīdzību, netiek piemēroti noteikumi par Pašrisku. Fiksētā
apdrošināšanas atlīdzība pārsēšanas izdevumiem norādīta apdrošināšanas
līgumā. Atlīdzība tiek maksāta par apdrošināšanas gadījumu cietušajam
apdrošinātajam objektam vai tā daļai ja:
12.2.1. Ziemāju Kultūraugiem līdz augu attīstības stadijai AS-29
(Cerošanas beigas), iestājoties apdrošināšanas gadījumam Nelabvēlīgu
ziemošanas apstākļu, Krusas, Lietusgāžu, Vētras, Meža zvēru postījumu
risku rezultātā, apdrošinātajam objektam vai tā daļai dzīvo Kultūraugu
skaits uz 1m2 pēc veģetācijas atsākšanās pavasarī ir mazāks, kā:
• ziemas rapsis – 10 augi;
• ziemas ripsis – 20 augi;
• ziemas kvieši – 120 augi;
• ziemas rudzi – 100 augi;
• ziemas mieži – 100 augi;
• ziemas tritikāle – 100 augi.
Netiek kompensēta neiegūtās Kultūraugu ražas vērtība, bet tiek
atlīdzināti Apdrošināšanas riska rezultātā cietušā Apdrošinātā objekta vai

11. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA IZBEIGŠANA
11.1. Apdrošinātājam un Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt
apdrošināšanas līgumu vienpusēji Apdrošināšanas līguma likumā
noteiktajos gadījumos pirms apdrošināšanas perioda beigām, t.sk. pēc
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, nosūtot rakstveida paziņojumu otrai
līgumslēdzējpusei. Apdrošināšanas līgums ir izbeigts 15.(piecpadsmitajā)
dienā pēc rakstveida paziņojuma nosūtīšanas. Apdrošināšanas līgums var
tikt izbeigts arī Apdrošinātājam un Apdrošinājuma ņēmējam savstarpēji
vienojoties.
11.2. Ja, pamatojoties uz apdrošinājuma ņēmēja rakstveida paziņojumu,
apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms apdrošināšanas perioda beigām,
tad Apdrošinātājs atmaksā neizmantotās apdrošināšanas prēmijas daļu par
atlikušo periodu atbilstoši Apdrošināšanas līguma likumā paredzētajam
aprēķinam, ieturot apdrošinātāja izdevumus 15 (piecpadsmit)%
apmērā, kā arī atskaitot izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību, ja tāda,
Apdrošināšanas līguma darbības laikā, tikusi veikta. Ja prēmijas atlikums
tiek izmantots citu maksājumu segšanai Apdrošinātājam, tad ieturējumi
no prēmijas netiek veikti.
11.3. Ja kārtējais apdrošināšanas prēmijas maksājums nav samaksāts
norādītajā termiņā un apjomā, Apdrošinātājs ir tiesīgs nosūtīt
apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam rakstveida brīdinājumu
par nesavlaicīgi un/ vai nepilnīgi veikto apdrošināšanas prēmijas kārtējo
maksājumu ar uzaicinājumu samaksāt apdrošināšanas prēmijas atlikušo
daļu.
11.4. Ja apdrošinājuma ņēmējs un/ vai apdrošinātais nesamaksā
apdrošināšanas prēmijas kārtējo maksājumu brīdinājumā noteiktajā
termiņā un apmērā, Apdrošinātājs, izbeidzoties brīdinājumā norādītajam
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tā daļas Pārsēšanas izdevumi. Apdrošināšanas aizsardzība tiek pārtraukta
Cietušajam objektam vai tās daļai izmaksājot fiksēto apdrošināšanas
atlīdzību Pārsēšanas izdevumiem.
12.2.2. Vasarāju Kultūraugiem līdz augu attīstības stadijai AS-10 (Pirmās
lapas parādīšanās) iestājoties apdrošināšanas gadījumam šo noteikumu
3.2.2. vai 3.2.3.punktā minētam Lietusgāžu riskam apdrošinātajam
objektam vai tā daļai. Netiek kompensēta neiegūtās Kultūraugu ražas
vērtība, bet tiek atlīdzināti Apdrošināšanas gadījuma rezultātā cietušā
Apdrošinātā objekta vai tā daļas Pārsēšanas izdevumi. Apdrošināšanas
aizsardzība tiek pārtraukta Cietušajam objektam vai tās daļai izmaksājot
fiksēto apdrošināšanas atlīdzību Pārsēšanas izdevumiem.
12.2.3. Ja riska Lietusgāzes, Vētras rezultātā ir iestājusies labības veldre
atbilstoši 3.2.2. un/ vai 3.2.4. punktiem:
a) Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 15% apmērā no Apdrošinātā
objekta cietušās daļas apdrošinājuma summas, ko ietekmējusi veldre
Kultūraugiem no augu attīstības stadijas AS-59 (Vārpošanas beigas) līdz
augu attīstības stadijas AS-83 (Agrā dzeltengatavība) sasniegšanai;
b) labības veldrē, visus radušos ražas zudumus atlīdzina ar noteikto
fiksēto atlīdzības apmēru;
c) aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, netiek piemēroti noteikumi par
Pašrisku;
d) pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas attiecīgajam
Apdrošinātajam objektam noteiktā Apdrošinājuma summa samazinās par
izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmēru.
12.3. Zemapdrošināšanas
gadījumā
atlīdzināmos
zaudējumus
aprēķina tādā proporcijā, kādu sastāda apdrošināšanas polisē noteiktā
apdrošinājuma summa pret apdrošināšanas objekta vērtību.
12.4. Virsapdrošināšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzības apmērs
nevar pārsniegt faktiskos zaudējumus un apdrošinātā īpašuma vērtību.

13.3.1. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta,
piemērojot kompensācijas principu, tādējādi izmaksājamā apdrošināšanas
atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas gadījumā radītos zaudējumus;
13.3.2. Kompensēti tiek tikai pierādītie, nodarītie zaudējumi, izņemot
normatīvajos aktos vai apdrošināšanas līgumā noteiktie izņēmumi;
13.3.3. Netiek kompensēti zaudējumi, kas radušies pirms
apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datuma.
13.3.4. Netiek kompensēti zaudējumi, kas radušies pēc apdrošināšanas
līguma darbības beigām, ja vien apdrošināšanas līgumā nav noteikts
savādāk.
13.4. No jebkuras izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības tiek atrēķināts
pašrisks, ja puses nav vienojušās citādāk.
13.5. Gadījumā, ja apdrošināšanas prēmijai piemērots dalītais maksājums,
tad no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības Apdrošinātājs ietur
nesamaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu.
13.6. Ja apdrošināšanas gadījumam var tikt piemēroti vairāki
apdrošināšanas līguma pašriski, tiek piemērots viens – lielākais pašrisks.
14. INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI
14.1. Apdrošinātājs saņemto informāciju apstrādā saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo regulējumu, tai skaitā atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)
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).
14.2. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679
(2016. gada 27. aprīlis) 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) 13.pantam, pirms
apdrošināšanas līguma slēgšanas, Apdrošinājuma ņēmējs tiek informēts
par to, ka:
14.2.1. datu apstrādes pārzinis ir Compensa Vienna Insurance Group
ADB Latvijas filiāle;
14.2.2. datu apstrādes pārziņa kontaktinformācija ir –info@compensa.
lv, (+371 ) 67558888;
14.2.3. datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ir – DPO@
compensa.lv;
14.2.4. dati tiek apstrādāti, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu,
apdrošināšanas līguma darbības laikā uzraudzītu tā izpildi un izmaksātu
apdrošināšanas atlīdzību; datu apstrādes juridiskais pamats – pušu starpā
noslēgtais līgums;
14.2.5. dati tiek apstrādāti arī citiem mērķiem, ja datu subjekts ir
devis savu piekrišanu; datu apstrādes juridiskais pamats – datu subjekta
piekrišana;
14.2.6. datu subjektam ir tiesības, jebkurā laikā, rakstveidā atsaukt doto
piekrišanu personas datu apstrādei;
14.2.7. datu apstrādes pārziņa leģitīmā interese – pēc apdrošināšanas
līguma noslēgšanas vai apdrošināšanas atlīdzības izmaksas saņemt
atsauksmes no datu subjekta;
14.2.8. personas datu saņēmēju kategorijas – attiecīgos, likumā
noteiktos gadījumos – valsts un pašvaldības institūcijas, ārstniecības
iestādes. Plašāka informācija atrodama Apdrošinātāja mājas lapā https://
www.compensa.lv/privatumo-politika-5/;
14.2.9. atsevišķos gadījumos personas dati var tikt nosūtīti ārpus EEZ
– juridiskais pamats – personas (datu subjekta) veselības vai dzīvības
glābšana;
14.2.10. personas datu glabāšanas termiņš – atkarībā no apdrošināšanas
produkta specifikas un likumā noteiktajiem glabāšanas termiņiem;
14.2.11. personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt informāciju par
datu subjekta personas datu apstrādi pie Apdrošinātāja;

13. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS IZMAKSAS KĀRTĪBA
13.1. Apdrošinājuma ņēmējs un/ vai apdrošinātais iesniedz apdrošinātājam
rakstveida iesniegumu par apdrošinātā riska iestāšanos.
13.2. Apdrošinātājs izvērtē saņemto iesniegumu un pievienotos
dokumentus, lai konstatētu vai ir iestājies apdrošināšanas gadījums, ja
iestājies, tad nosaka apdrošināšanas atlīdzības apmēru:
13.2.1. ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums un puses ir vienojušās par
apdrošināšanas atlīdzības apmēru, tad:
a) Apdrošinātājs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu
30 (trīsdesmit) dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
b) Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.
13.2.2. ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums, bet puses nevar vienoties
par apdrošināšanas atlīdzības apmēru:
a) Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildu dokumentus apdrošināšanas
atlīdzības apmēra noteikšanai;
b) Apdrošinātājam ir tiesības vienpersoniski izlemt par eksperta
pieaicināšanu apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai; Apdrošinātāja
pieaicinātā eksperta slēdziens ir saistošs gan apdrošinājuma ņēmējam, gan
apdrošinātajam;
c) izvērtējot eksperta atzinumu, Apdrošinātājs pieņem lēmumu par
apdrošināšanas atlīdzības apmēru vai citu strīdīgu jautājumu;
13.2.3. ja apdrošināšanas gadījums netiek konstatēts:
a) tad Apdrošinātājs pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt
apdrošināšanas atlīdzību;
b) par pieņemto lēmumu Apdrošinātājs paziņo apdrošinājuma ņēmējam
un/ vai apdrošinātajam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
13.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pēc kompensācijas
principa, ievērojot:
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14.2.12. datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādes
pārzini Datu Valsts Inspekcijai www.dvi.gov.lv, info@dvi.gov.lv;
14.2.13. datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai noslēgtu
apdrošināšanas līgumu, lai veiktu apdrošināšanas atlīdzības izmaksu;
gadījumā, ja Apdrošinātāja pieprasītie dati netiek sniegti vai tiek sniegti
nepilnīgi, Apdrošinātājam nav tiesību veikt apdrošināšanas atlīdzības
izmaksu (atbilstoši Apdrošināšanas līguma likuma 31.pantam); šis
nosacījums attiecas arī uz īpašās kategorijas (veselības) personas datiem;
14.3. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir, ne vēlāk kā viena mēneša
laikā, informēt apdrošināto/s par to, ka apdrošināto personu (datu
subjektu) personas dati tiek nodoti Apdrošinātājam - kādiem mērķiem,
kādā apmērā tie tiks apstrādāti; kādas sekas var iestāties, ja apdrošinātie
ir snieguši neprecīzus vai nepareizus personas datus;
14.4. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir, ne vēlāk kā viena mēneša
laikā, informēt apdrošināto /s par to, ka apdrošināto personu (datu
subjektu) personas dati tiks izmatoti saziņai ar datu subjektu datu
incidentu un atlīdzības izmaksas kārtošanas gadījumos.

15. CITI NOTEIKUMI
15.1. No apdrošināšanas līguma izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai
puses piemēros Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai
skaitā Apdrošināšanas līguma likumā noteiktās normas.
15.2. Ja pusēm neizdodas strīdu atrisināt pārrunu ceļā, tad rakstveida
sūdzība ir jāiesniedz izskatīšanai „Atlīdzību Komisijai”, pasta adrese: Rīgā,
Vienības gatve 87h, LV–1004; e-pasta adrese: atlidzibas@compensa.lv.
15.3. Fiziskai personai – apdrošinājuma ņēmējam, apdrošinātajam
vai trešajai personai ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Apdrošinātāju
asociācijas ombudā. Ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas apstiprināto
kārtību (reglamentu) var iepazīties www.laa.lv.
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