
 
 

Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par kravu apdrošināšanu. Pilna informācija par produktu un nosacījumiem ir 
atrodama kravu apdrošināšanas polisē un Compensa kravas apdrošināšanas (cargo) noteikumos nr. cka 1.1.17.   

 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
  Kravu apdrošināšana. 

 

 

Kas tiek apdrošināts?  

 

Kas netiek apdrošināts? 

√ Kravu apdrošināšana pasargās preces īpašnieku 

(pircēju vai pārdevēju) no zaudējumiem, kas var 
rasties kravu pārvadājuma laikā, pārvadājot ar jūras, 
gaisa vai sauszemes transportu; 

√ Papildus tiek apdrošināti preču bojāeja tās 

iekraušanas un/vai izkraušanas laikā; 

√   Kravu apdrošināšana paredzēta vienreizējam 

preces pārvadājumam vai arī atvērtai kravu 
apdrošināšanas polisei. Atvērtā polise ir vienošanās 
starp preču īpašnieku un Apdrošinātāju par visu 
preču pārvadājumu apdrošināšanu noteiktā laika 
periodā un noteiktā pārvadājuma maršrutā, 
teritorijā; 

√   Apdrošinot kravu ir iespējams izvēlēties Institute 

Cargo Clauses (C) jeb “Nosaukto risku” vai Institute 
Cargo Clauses (A) jeb “Visu risku” segumu. 

 Institute Cargo Clauses (C) jeb “Nosaukto risku” 
segums: Ugunsgrēks vai sprādziens, uzskriešana uz 
sēkļa, apgāšanās; transporta apgāšanās vai 
nobraukšana no sliedēm; kuģa sadursme ar jebkuru 
citu objektu. Izsmeļošs risku uzskaitījums pieejams 
apdrošināšanas līguma noteikumos. 

 Institute Cargo Clauses (A) jeb “Visu risku” 
segums: Apdrošināšana sedz iepriekš neparedzamus 
un pēkšņus ārējus bojājumus vai zaudējumus (tai 
skaitā Institute Cargo Clauses (C) jeb “Nosaukto 
risku” segums, bet ne tikai) apdrošinātai precei, 
neatkarīgi no apdrošināšanas gadījuma cēloņa, 
izņemot tos, kas noteikumos nav minēti kā 
izņēmuma cēloņi. Izsmeļošs izņēmumu un 
ierobežojumu uzskaitījums pieejams apdrošināšanas 
līguma noteikumos. 

√   Kravu apdrošinājuma summa nedrīkst būt 

mazākai kā pārvadājuma rēķina vērtība. 

 
      
 
 

X Pakārtoti [finansiāli] zaudējumi, soda naudas, 
sankcijas;  

X   Neizskaidrojama pazušana;  

X Nodilums, nolietojums, korozija, rūsa, kravas 
vērtības samazināšanās; 

X  Materiāla nogurums, izmaiņas temperatūrā, krāsā, 
smaržā, tekstūrā; 

X Zaudējumi vai bojājumi, kas radušies no kravas 
apstrādes, izmantošanas, testēšanas, montāžas, 
uzstādīšanas vai pakļaušanas jebkādām citām 
aktivitātēm, kas atšķiras no normālas pārvadāšanas, 
iekraušanas vai kravas pagaidu uzglabāšanas. 

 

 
 

  
 

 
 
 

 

 



 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 

! Karš, iebrukums, revolūcija, terora akti vai to rezultāts; 

!  Kodolreakcija, radiācija vai radioaktīvs saindējums/piesārņojums; 

!  Transporta līdzekļa nepiemērotība pārvadājumam; 

!  Neatbilstošs iepakojums; 

!  Mikroorganismu (sēnītes, sausā puve, u.c.), dzīvnieku, putnu, grauzēju vai insektu izraisīti zaudējumi vai kaitējums. 

 

 
 

 

Kur es esmu apdrošināts?  √ Apdrošināšana ir spēkā polisē norādītajā teritorijā, maršrutā. 

 

 

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; 

- Apdrošinājuma ņēmējam jāpaziņo Apdrošinātājam par apdrošinājuma gadījumu iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 

3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad par notikumu ir kļuvis zināms. 

 

 

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. 
Apdrošināšanas aizsardzība beidzas brīdī, kad krava ir izkrauta saņēmēja teritorijā vai jebkurā citā vietā, kura ir norādīta 
apdrošināšanas līgumā. 
 

 

 

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.  

 


