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Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par kravas autopārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības  apdrošināšanu. Pilna 
informācija par produktu un nosacījumiem ir atrodama kravas autopārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
polisē un Compensa Kravas autopārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr. CMR 1.12.17.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Kravas autopārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargā Apdrošināto no neparedzētiem    finansiāliem 
izdevumiem, saistītiem ar kravas auto pārvadāšanas laikā  vai  kravas ekspedēšanas  pakalpojumu sniegšanas gaitā trešajām personām 
radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Kas tiek apdrošināts?
Noslēdzot kravas autopārvadātāju un ekspeditoru 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, 
apdrošināšanas aizsardzība tiek attiecināta uz atbildību par 
kravas, kas tiek pieņemta pārvadāšanai vai ekspedēšanai, 
bojāeju un/vai bojājumiem, zudumu, kuri radušies sekojošo 
cēloņu rezultātā: 

Noslēdzot īpašuma visu risku apdrošināšanas līgumu, tiek 
apdrošināti sekojoši riski:

 transportlīdzekļu sadursme ar šķēršļiem vai ar citiem 
transportlīdzekļiem;

 ugunsgrēks;

 autotransporta apgāšanās;

 kravas sasalšana vai pārkaršana;

 tiltu sabrukšana, sprādzieni;

 iekraušanas/izkraušanas laikā – gadījumā, ja par šo 
procedūru atbild autopārvadātājs;

 zādzības.

Papildus var apdrošināt/iekļaut apdrošināšanas segumā:

 Atbildību par nejauši pielaistām kļūdām, tās rezultātā 
radītajiem finansiāliem zaudējumiem, piemēram, atbildību 
par prasībām sakarā ar kravas piegādes nokavēšanu vai 
nepareizu nosūtīšanu;

 Atbildību par trešajām personām nodarītajiem 
zaudējumiem, kā, piemēram, atbildību par zaudējumiem 
trešo personu (kurām nav līgumisko attiecību ar Apdrošināto) 
mantai – īpašuma bojāeja vai bojājumi;

 Papildus izdevumus, kas radušies, izmeklējot 
apdrošināšanas gadījuma apstākļus, aizstāvot Apdrošinātā 
intereses tiesā un arbitrāžas orgānos, veicot darbības ar mērķi 
novērst vai samazināt zaudējumus pēc avārijas.

Kas netiek apdrošināts?
Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus 
vienošanās, tad netiek apdrošināta:

  Atbildība par zaudējumiem, kas tieši vai 
netieši ir kara, iebrukuma, karadarbības, 
pilsoņu kara, dumpju, sabiedriskās kārtības 
traucēšanas vai varas sagrābšanas, streiku, 
lokautu, militāro vai tautas sacelšanās, 
pilsoņu nemieru, karastāvokļa, kā arī 
jebkuru citu darbību vai apstākļu, kas atbilst 
augstākminētajiem, sekas, neatkarīgi no tā, 
vai tika pasludināts kara stāvoklis vai nē; 

  Atbildība par zaudējumiem, veicot 
pārvadājumus un ekspedīciju bez atbilstošas 
licences vai atļaujas, kā arī, ja netiek ievērota 
licences darbības teritorija; 

  Atbildība par kravām ar speciālu interesi; 

  Atbildība par zaudējumiem, veicot 
pārvadājumus pēc kādas starptautiskas pasta 
konvencijas;

  Atbildība par zaudējumiem, veicot 
pārceļotāju mantu pārvadājumus;

  Atbildība par zaudējumiem, kas radušies 
ekspluatējot tehniski bojātus autotransporta 
līdzekļus, tehniski bojātu aprīkojumu. 



Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās, tad netiek atlīdzināti sekojoši zaudējumi:

  kurus Apdrošinātais vai viņa darbinieks, aģents u.c. personas, ir nodarījusi alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu 
toksisku/psihotropu vielu iedarbībā;

  kas radušies kravas iztrūkumu rezultātā, ja ārējais iepakojums ir vesels un kravas nosūtītāja/muitas iestāžu plombas nav 
bojātas;

  kas radušies saistībā ar nodarīto kaitējumu trešajām personām ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;

  ja krava atstāta bez pienācīgas uzraudzības. Termins „uzraudzība” nozīmē, ka vieta, kur autotransporta līdzeklis tiek atstāts, 
ir slēgta un tā ir apsargāta;

  kas radušies kravas neatbilstoša iepakojuma, iesaiņojuma vai bojātas kravas nosūtīšanas rezultātā;

  kas radušies Apdrošinātā vai viņa darbinieku, aģentu u.c. personu, kuru pakalpojumus viņi izmanto, ļaunprātīgas vai 
nelikumīgas rīcības rezultātā.

  Zaudējumi vai bojājumi, ja tos izraisījušas vai pastiprinājušas nodarbinātās personas, kas nav pilnvarotas veikt 
profesionālo darbību vai arī nav spēkā atbilstoša licence.

Kur es esmu apdrošināts?
 Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs.

Kādas ir manas saistības?
— Sniegt Apdrošinātājam pilnīgi precīzu un patiesu informāciju, kurai ir būtiska nozīme apdrošināšanas riska iestāšanās 
iespējamības novērtēšanai un kas ir svarīga, slēdzot apdrošināšanas līgumu;

— Savlaicīgi veikt apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas samaksu;

— Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajam ir pienākums apdrošināšanas līguma darbības laikā rakstveidā, tiklīdz tas 
ir iespējams, paziņot Apdrošinātājam par izmaiņām sākotnējā informācijā un visiem tam zināmajiem apstākļiem, kuri var 
ievērojami palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu apjomu;

— Iesniegt Apdrošinātājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanos.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic polisē norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā. 

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas aizsardzība sākas un beidzas polisē norādītajā datumā un laikā, ja ir veikta prēmijas samaksa noteiktajā 
kārtībā, termiņā un apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu 
Apdrošinātājam un ievērojot apdrošināšanas līgumā/Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību.
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā.
Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekli, Jums ir tiesības atteikties no apdrošināšanas 
līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, rakstiski informējot Apdrošinātāju.


