
 

 

 
PIRKUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI  

AS „CITADELE BANKA” KREDĪTKARŠU LIETOTĀJU APDROŠINĀŠANAI   
 

„BTA Insurance Company” SE, pamatojoties uz Vispārējiem apdrošināšanas 
noteikumiem Nr.3 un šiem noteikumiem, noslēdz apdrošināšanas līgumu ar „Citadele 
banka” akciju sabiedrību fizisko personu labā. 
 

1. NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 
 

1.1. Apdrošinājuma ņēmējs –„Citadele banka” akciju sabiedrība, kas noslēdz 
apdrošināšanas līgumu Apdrošinātā labā. 

1.2. Apdrošinātais - juridiska persona, kas ir konta īpašnieks, pie kura konta 
piesaistīta spēkā esoša Kredītkarte. 

1.3. Kredītkarte - Apdrošinājuma ņēmēja izsniegta American Express Business 
kredītkarte. 

1.4. Prece - jebkura ķermeniska lieta, kas nav izņemta no privāttiesiskas apgrozības. 
Par Preci šo noteikumu ietvaros netiek uzskatīta skaidra nauda, ceļojumu čeki, 
aviobiļetes un citi apgrozāmi norēķinu līdzekļi, dzīvnieki un augi. 
 

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 
 

2.1. Apdrošināšanas objekts saskaņā ar šiem noteikumiem ir Prece, kas tiks iegādāta 
jebkurā pasaules vietā, norēķinoties par to ar Kredītkarti.  

2.2. Apdrošināšanas aizsardzība Apdrošinātajam tiek nodrošināta visā Kredītkartes 
darbības periodā visā pasaulē. 
 

3. APDROŠINĀJUMA SUMMA UN PAŠRISKS 
 

3.1. Apdrošinājuma summa ir maksimālā naudas summa, kas var tikt izmaksāta:  
3.1.1. atlīdzinot viena apdrošināšana gadījuma rezultātā Apdrošinātajam radušos 

zaudējumus, t.i. apdrošinājuma summa vienam apdrošināšanas 
gadījumam; 

3.1.2.  atlīdzinot visā apdrošināšanas periodā apdrošināšanas gadījumu rezultātā 
Apdrošinātajam radušos zaudējumus, t.i. kopējā apdrošinājuma summa. 

3.2. Apdrošinājuma summas ir noteiktas saskaņā ar zemāk norādīto tabulu:  
 

 

Kredītkartes 

tips 

Kopējā apdrošinājuma 
summa 

(EUR) 

Apdrošinājuma summa 

vienam apdrošināšanas 

gadījumam 

(EUR) 

Pašrisks par 

vienu 
apdrošināšanas 

gadījumu 

(EUR) 

American Express 
Business 

20 000 1 000 60 

 

4.  APDROŠINĀTIE RISKI 
 

4.1. Apdrošināšanas aizsardzība tiek nodrošināta šādiem zemāk nosauktajiem riskiem, 
izņemot 5. punktā minētajos gadījumos: 
4.1.1. zādzība vai laupīšana. BTA atlīdzina zaudējumus, kas radušies sakarā ar 

Preces slepenu zādzību vai laupīšanu, ja šis risks iestājies 90 (deviņdesmit) 
dienu laikā no Preces iegādes brīža vai no Preces piegādes ar attiecīgā 
piegādātāja/pārdevēja izsniegtu dokumentu, kas apliecina Preces nodošanu 
Apdrošinātajam. Attiecībā uz Precēm, kas atrodas Apdrošinātā faktiskajā 
adresē, zādzības risks ir iestājies tikai tajā gadījumā, ja ir notikusi zādzība 
ar ielaušanos. Ar zādzību ar ielaušanos ir saprotama iekļūšana juridiskās 
personas biroja faktiskajā adresē , sabojājot ēkas konstrukcijas vai 
slēdzenes, ja ir konstatējamas ielaušanās pēdas. 



 

4.1.2. Preces izmantošanas vai lietošanas neiespējamība tāda defekta 
konstatācijas gadījumā, par kuru ir spēkā garantija, ja garantijas 
apkalpošanas tiesiskais veicējs un Preces ražotājs nav sasniedzams, un šis 
risks iestājies 90 (deviņdesmit) dienu laikā no Preces iegādes brīža vai no 
Preces piegādes ar attiecīgā piegādātāja/pārdevēja izsniegtu dokumentu, 
kas apliecina Preces nodošanu Apdrošinātajam.  

 

5. IZŅĒMUMI 
 

5.1. BTA neatlīdzina Apdrošinātajam zaudējumus šādos gadījumos:  
5.1.1. Apdrošinātais sevi labprātīgi pakļāvis ārkārtējām briesmām, izņemot cilvēka 

glābšanas gadījumu; 
5.1.2. ja Preces zādzība vai laupīšana notikusi no motorizēta transportlīdzekļa vai 

kopā ar to; 
5.1.3. ja ir notikusi Preces zādzība, kas nav atradusies Apdrošinātā birojā 

faktiskajā adresē, nepārtrauktā Apdrošinātā pārstāvja uzraudzībā vai seifā; 
5.1.4. ja ir notikusi mākslas priekšmetu, juvelierizstrādājumu, rotaslietu, dārglietu, 

pulksteņu, cēlmetālu un dārgakmeņu zādzība un minētā Prece nav 
atradusies Apdrošinātā uzraudzībā vai seifā; 

5.1.5. ja par zādzības vai laupīšanas faktu 24 stundu laikā no apdrošināšanas 
gadījuma iestāšanās brīža nav paziņots tās valsts tiesībaizsardzības 
iestādēm, kurā ir notikusi zādzība vai laupīšana; 

5.1.6. ja iegādājoties Preci, Apdrošinātais pārkāpj Kredītkartes lietošanas 
noteikumus;  

5.1.7. ja zādzības vai laupīšanas risks iestājies, Apdrošinātajam pašam veicot 
noziedzīgu nodarījumu; 

5.1.8. ja Apdrošinātais nevar uzrādīt Preces pirkuma čeku un POS termināla 
izdruku par maksājumu ar savu Kredītkarti (POS termināla izdruka var būt 
aizstāta ar attiecīgas bankas apliecinājumu); 

5.1.9. ja Prece ir atstāta publiski pieejamā vietā bez uzraudzības un pēc tam nav 
atrasta. 
 

6. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS APRĒĶINĀŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA 
 

6.1. Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, Apdrošinātajam:  
6.1.1. jāiesniedz BTA noteiktas formas iesniegums;  
6.1.2. jāiesniedz BTA Preces pirkuma čeks un POS termināla izdruka (POS 

termināla izdruka var būt aizstāta ar attiecīgas bankas apliecinājumu par 
maksājuma veikšanu ar Kredītkarti); 

6.1.3. jāiesniedz BTA dokumenti, kas apliecina, ka Apdrošinātais par zādzības vai 
laupīšanas faktu ir paziņojis attiecīgās valsts tiesībaizsardzības iestādei; 

6.1.4. jāiesniedz BTA pēc BTA pieprasījuma, papildus dokumentus, kas 
nepieciešami, lai noteiktu iespējamā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās 
apstākļus un zaudējumu apmēru; 

6.1.5. jāuzrāda BTA spēkā esoša Kredītkarte, nodrošinot BTA iespēju 
pārliecināties par kredītkartes veidu, derīguma termiņu un kredītkartes 
lietotāju. 

6.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta faktisko tiešo zaudējumu apmērā, 
atrēķinot pašrisku. Aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību, netiek piemēroti 
zemapdrošināšanas noteikumi.  

6.3. Gadījumā, ja, iegādājoties Preci, Apdrošinātais norēķinās ar Kredītkarti tikai par 
daļu no Preces cenas, apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta proporcionāli ar 
Kredītkarti nomaksātajai Preces cenas daļai. 
 

7. Pārējie noteikumi 
 

7.1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajos noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 


