
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 703604757  

Līguma darbības periods

No 01.07.2020 plkst. 00:00 līdz 30.06.2021 plkst. 23:59 
Noslēgšanas datums: 15.06.2020
Retroaktīvais datums: 01.07.2018
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: Abrams Business Services, SIA
Reģ. Nr.: 40103496583
Adrese: "Akordi", Spilve, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 58.23 EUR (Piecdesmit astoņi euro un 23 centi)
Prēmija apmaksai: 58.23 EUR (Piecdesmit astoņi euro un 23 centi)
Apmaksas termiņš: 01.07.2020
Bankas rekvizīti: Luminor Bank AS Latvijas 

filiāle
LV93RIKO0002013051362

AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708
AS Swedbank LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka LV03PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda 
polises vai rēķina numurs!
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā 
termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: 8 000 EUR
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: 8 000 EUR
Pašrisks: 80 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība

Grāmatvedības pakalpojumi

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 05 
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03 
Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas" 
Klauzula Nr.GR1 "Grāmatvežu/auditoru profesionālā civiltiesiskā atbildība" 
Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu" 
Klauzula Nr.NĪ1 "Nekustama īpašuma nomnieku/īpašnieku civiltiesiskā atbildība" 
Klauzula Nr.PR1 "Apdrošinātā izdevumi par reputācijas atjaunošanu" 
Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu" 
Klauzula Nr.VP1 "Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu" 

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti
VIP segums /
Apakšlimits

 tiek apdrošināts

Tiešie finansiālie zaudējumi 
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu 
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi 
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju 
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā 
peļņa



Tiesāšanas izdevumi 
Glābšanas izdevumi 
Ekspertīzes izdevumi 
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Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti
VIP segums /
Apakšlimits

 tiek apdrošināts

Juridisko pakalpojumu izdevumi 10% no viena
gadījuma limita

Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā 
Morālais kaitējums 
Apakšuzņēmēji bez regresa tiesībām no AAS BALTA puses 
Reputācijas atjaunošanas izdevumi 5 000
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu 25% no viena

gadījuma limita
Uzliktie sodi 
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana 
Nokavējuma nauda 7 000
Kļūdaini veikto maksājumu atgūšanas izdevumi 7 000
Atrautā peļņa, kas neizriet no īpašuma bojājuma vai bojāejas 
Nekustamā īpašuma nomnieka/īpašnieka atbildība 

Polises īpašie nosacījumi

1. Nokavējuma nauda
Tiek atlīdzināta nokavējuma nauda par Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta uzrēķināto soda naudu.
2. Latvijas Republikas institūciju uzliktie sodi.
Apdrošināšana ir spēkā arī attiecībā uz Latvijas Republikas institūciju uzliktajiem sodiem apdrošinātā klientiem saistībā ar apdrošinātā vai viņa 
palīga veikto apdrošināto profesionālo darbību.
3. Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu
Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu trešajai personai tiek atlīdzināti arī zaudējumi kas ir saistīti ar ārstēšanu, pārejošu darbnespēju, darbspēju 
zaudējumu, nāvi.
4. No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi
Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu tiek atlīdzināti arī no trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi.
5. Īpašuma bojājums vai bojāeja
Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu trešajai personai tiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas ir saistīti ar īpašuma bojājumu vai bojāeju.
6. Kļūdaini veikto maksājumu atgūšanas izdevumi
Tiek atlīdzināti kļūdaini veikto maksājumu atgūšanas izdevumi.
7. Atrautā peļņa
Tiek atlīdzināta trešās personas atrautā peļņa. Šādi zaudējumi tiek atlīdzināti līdz brīdim, kad trešā persona ir spējīga atjaunot saimniecisko 
darbību tādā apjomā, kāda tas ir bijusi pirms pretenzijas pieteikšanas sākot ar 24. stundu pēc daļējas vai pilnīgas saimnieciskās darbības 
pārtraukšanas, bet nepārsniedzot sešus mēnešus. Apdrošināšanas atlīdzības apjoms par katru saimnieciskās darbības pārtraukšanas dienu nevar 
pārsniegt trešās personas vidējo dienas bruto peļņu, kas ir izrēķinātā sadalot pēdējo 12 mēnešu no pretenzijas pieteikšanas brīža pastāvīgo 
izmaksu un neto peļņas kopsummu ar 365 dienām.
8. Apakšuzņēmēji bez regresa tiesībām
Tiek apdrošināta apdrošinājuma ņēmēja apakšuzņēmēju profesionālā civiltiesiskā atbildība, ar kuriem Apdrošinājuma ņēmējam ir noslēgts līgums 
par dalību apdrošinātas profesionālās darbības veikšanas procesā.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.
Vārds, uzvārds /

Nosaukums
Personas kods /

Reģistrācijas numurs

1. Oto Kristiāns Abrams 301096-10628

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Ienākumu no apdrošinātas profesionālās darbības prognoze šim gadam EUR: 15 000

Apdrošinājuma ņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

 Jā  Nē

 Apdrošinātais tiek apdrošināts sniedzot pakalpojumus tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā

 Apdrošinātais sniedz pakalpojumus finanšu institūcijām

 Apdrošinātais sniedz nodokļu konsultācijas

 Apdrošinātais sniedz pakalpojumus ar apdrošinājuma ņēmēju un/vai apdrošināto saistītām personām

 Apdrošinātajam ir klienti, kuri ir nerezidenti

 Apdrošinātā darba devējs ir starptautiskā uzņēmuma vai grupas daļa

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar 
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apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde
Apdrošinātājs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt 
apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa 
vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina:
• veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas 

samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu 
gribu,

• esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
• man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātāja pārstāvis

Nosaukums: Abrams Business Services, SIA
Reģ. Nr.: 40103496583
E-pasts:
Korespondences adrese: "Akordi", Spilve, Babītes pag., Babītes 

nov., LV-2101

Vārds, uzvārds: Edgars Dirveiks
Tālrunis:
E-pasts: edgars.dirveiks@financebroker.lv
Struktūrvienība: APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU 

BROKERS, SIA

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75
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