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Līgums par Akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija Altum” 

atbildīgo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 

 

 

Rīgā          2018.gada 20.septembrī 

 

MARSH SIA, reģistrācijas numurs 40003602206, juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 37-13, 

LV1010, reģistrācijas Nr. 09.06.02/141 (turpmāk tekstā “Izpildītājs”), tās Valdes priekšsēdētāja 

Kristapa Zilberta personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem un Anta Grendes 

personā, kurš darbojas saskaņā ar pilnvaru, turpmāk tekstā “PĀRDEVĒJS”, no vienas puses, un 

 

Akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum”, vienotais reģistrācijas numurs 

50103744891, juridiskā un faktiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, tās valdes 

priekšsēdētāja Reiņa Bērziņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2017.gada 7.jūlija valdes 

lēmuma pamata, turpmāk tekstā “PIRCĒJS”, no otras puses, 

 

turpmāk abas līgumslēdzējas puses tekstā “Puses”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk saukts – Līgums):  

1. Līguma priekšmets 

1.1. PĀRDEVĒJS apņemas nodrošināt PIRCĒJA atbildīgo darbinieku civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu, atbilstoši iepirkuma ar identifikācijas Nr. ALTUM 2018/11/RVD 

noteikumiem, tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1), kas ir neatņemama Līguma 

sastāvdaļa, un PIRCĒJA interesēm ar polises darbības termiņu uz 1 (vienu) gadu sākot ar 

2018.gada 7.septembri, ar: 

1.1.1. apdrošinātāju Tempo Partners Ltd, reģ.nr. 08051915, adrese – UK,London, Gracechurch 

Street 52-54, Floor 4, EC3V, 4th Floor; 

1.1.2. atbildības limitu 10.000.000,00 (desmit miljoni euro) EUR; 

1.1.3. ar retroaktīvo periodu no 11.09.2014. (ieskaitot); 

1.1.4. ar pagarināto zaudējumu pieteikšanas (ziņošanas) periodu 3 (trīs) gadi, ja nākamajam 

apdrošināšanas periodam PIRCĒJA atbildīgo darbinieku civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana netiks veikta vai arī tās atbildības limits tiks samazināts. Iestājoties vienam no 

šiem gadījumiem, PIRCĒJS pērk papildus apdrošināšanas segumu pagarinātajam zaudējuma 

pietiekšanās periodam 3 (trīs) gadi, maksājot papildus prēmiju 8000 EUR (astoņi tūkstoši 

eiro un 00 centi eiro) apmērā. 

1.2. Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto polisi, neietverot pagarināto zaudējumu pieteikšanas 

(ziņošanas) periodu 3 (trīs) gadi, PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM 1 (viena) mēneša laikā 

no Līguma noslēgšanas. 

1.3. Līguma 1.1.4.apakšpunktā noteikto papildus apdrošināšanas segumu pagarinātajam 

zaudējuma pieteikšanas (ziņošanas) periodam 3 (trīs) gadi, PĀRDEVĒJS noformē, veicot 

attiecīgus papildinājumus apdrošināšanas polisē, un piegādā PIRCĒJAM mēneša laikā no 

Līguma 3.2.3.apakšpunktā noteiktā paziņojuma saņemšanas brīža. 

 

2. PĀRDEVĒJA tiesības un pienākumi 

2.1. PĀRDEVĒJA tiesības: 

2.1.1. saņemt un ievākt informāciju par apdrošinātajām interesēm; 

2.1.2. gatavot priekšlikumus, risinājumus PIRCĒJAM, pamatojoties uz PIRCĒJA iesniegto un 

pieejamo informāciju; 

2.1.3. pārstāvēt PIRCĒJU attiecībās ar apdrošināšanas sabiedrību, ja PĀRDEVĒJS ir 

apdrošināšanas starpnieks, PIRCĒJA pilnvarojuma apmērā. 

2.2. PĀRDEVĒJA pienākumi: 
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2.2.1. savu darbību, sniedzot Līgumā paredzēto pakalpojumu PIRCĒJA interesēs, veikt saskaņā ar 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu, likumu Par 

apdrošināšanas līgumu, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu un citiem 

spēkā esošiem tiesību aktiem.  

2.2.2. uzturēt spēkā profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, starpnieka gadījumā - 

sabiedrības licenci un strādājošo apdrošināšanas brokeru sertifikātus, atbilstoši spēkā 

esošajiem tiesību aktiem; 

2.2.3. ievērot konfidencialitāti un PIRCĒJA sniegto informāciju izmantot tikai, lai veiktu Klienta 

risku (interešu) apdrošināšanu, neizpaust iegūto informāciju, tajā skaitā jebkādu informāciju, 

kas saistīta ar PIRCĒJA finansiālo stāvokli, komercnoslēpumiem, un profesionālajiem 

noslēpumiem, ko PĀRDEVĒJS ieguvis, veicot šī Līguma nosacījumu izpildi un pildot savus 

darba pienākumus, trešajām personām, ja vien tās nav iesaistītas apdrošināšanas procesā vai 

tām ar spēkā esošajiem tiesību aktiem nav piešķirtas tiesības pieprasīt šādu informāciju. 

Konfidenciālai informācijai piemērojami Līguma noteikumi bez termiņa ierobežojuma, 

neatkarīgi no tā, vai Līgums ir spēkā vai lauzts (izbeigts) pirms termiņa; 

2.2.4. Pēc PIRCĒJA pieprasījuma izpildīt 3.1.1. un 3.1.2. punktā noteiktos PĀRDEVĒJA 

pienākumus. 

3. PIRCĒJA tiesības un pienākumi 

3.1. PIRCĒJA tiesības  

3.1.1. savlaicīgi saņemt no PĀRDEVĒJA visu nepieciešamo informāciju apdrošināšanas seguma 

un nosacījumu jautājumos, ieteikumus un skaidrojumus par rīcību, atbilstoši apdrošināšanas 

noteikumiem apdrošināšanas gadījumā; 

3.1.2. pieprasīt PĀRDEVĒJAM, gadījumā, ja tas ir apdrošināšanas starpnieks, savu interešu 

aizstāvību attiecībās ar apdrošināšanas sabiedrību par apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti 

ar PĀRDEVĒJA starpniecību, t. sk. saņemt no PĀRDEVĒJA palīdzību, konsultācijas un 

informāciju par rīcību, iestājoties apdrošināšanas gadījumam; 

3.2. PIRCĒJA pienākumi 

3.2.1. sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par sabiedrību un tās darbību; 

3.2.2. informēt PĀRDEVĒJU par būtiskām izmaiņām saistībā ar noslēgto apdrošināšanas polisi, 

apdrošinātajiem riskiem; 

3.2.3. līdz 2019.gada 6.septembrim rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par nepieciešamību iegādāties 

Līguma 1.1.4.apakšpunktā noteikto polises papildus apdrošināšanas segumu pagarinātajam 

zaudējuma pieteikšanas (ziņošanas) periodam 3 (trīs) gadi. Gadījumā, ja PIRCĒJS 

neinformē PĀRDEVĒJU, tiek uzskatīts, ka PIRCĒJAM tā iegāde nav nepieciešama. 

 

4. Polises saņemšanas un apmaksas kārtība 

4.1. PIRCĒJS par polisi maksā PĀRDEVĒJAM līgumcenu (gada prēmiju) 16 000 EUR 

(sešpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā. 

4.2. Apdrošināšanas prēmijas samaksu PIRCĒJS veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas, polises un rēķina saņemšanas. 

4.3. Samaksu par apdrošināšanas polises papildus apdrošināšanas segumu pagarinātajam 

zaudējuma pieteikšanas (ziņošanas) periodam 3 (trīs) gadi - 8000 EUR (astoņi tūkstoši eiro 

un 00 centi) apmērā PIRCĒJS veic 10 (desmit) darba dienu laikā no polises papildinājumu 

pieņemšanas un rēķina saņemšanas brīža.  

4.4. Par apdrošināšanas polises piegādes nokavējumu PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM 

līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1 % no līgumcenas. 

4.5. Par līgumcenas samaksas kavējumu Līguma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā PIRCĒJS 

maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1 % no līgumcenas. 

 

5. Līguma spēkā esamība, darbības termiņš 
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5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei. 

6. Citi noteikumi 

6.1.  Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai 

Pusei vai kaitēt otras Puses interesēm un prestižam. Minētais neattiecas uz attiecīgas puses 

interešu aizsardzību, ja otra puses nepilda ar līgumu un ar to saistīto dokumentu nosacījumu 

neizpildi.  

6.2.  Puses ir atbildīgas, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, par zaudējumiem, kas to 

darbības vai bezdarbības dēļ ir radīti kādai no Pusēm.  

6.2.1. Puses vienojas, ka PĀRDEVĒJA atbildība par PIRCĒJAM nodarītiem zaudējumiem 

izrietošiem no vai saistībā ar Līgumu, ciktāl to par to var vainot PĀRDEVĒJU, tiek 

ierobežota un noteikta 10,000,000 EUR (desmit miljoni eiro) apmērā. 

6.2.2. Puses vienojas, ka PĀRDEVĒJS ir atbildīgs tikai par PIRCĒJAM nodarītajiem tiešiem 

zaudējumiem. Puses vienojas, ka pie jebkādiem apstākļiem PĀRDEVĒJS nav atbildīgs par 

jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar negūto 

peļņu. PĀRDEVĒJA profesionālā atbildība ir apdrošināta ar apdrošinājuma summu ne 

mazāku kā 10,000,000 EUR (desmit miljoni eiro) un tiek nodrošināta šīs atbildības 

nepārtraukta apdrošināšana visā līguma darbības laikā un pēc tam līdz periodam, kad 

PIRCĒJAM ir tiesības iesniegt zaudējuma pieteikumu un saņemt atlīdzību. 

6.3.  Strīdu gadījumā Puses dara visu iespējamo, lai tos risinātu pārrunu ceļā. Ja tas nav 

iespējams, tie izšķirami Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

6.4. Jebkuram paziņojumam, ko viena Puse iesniedz otrai sakarā ar Līgumu, ir jābūt sastādītam 

latviešu valodā rakstiski un nogādātam adresātam personiski vai ar ierakstītu vēstuli, kas 

jānosūta uz Līgumā norādīto Pušu juridisko adresi. Puses ir tiesīgas pirms paziņojuma 

nogādāšanas adresātam personiski vai ar ierakstītu vēstuli, nosūtīt to adresātam pa Līgumā 

norādīto faksu vai e-pastu. 

6.5.  Paziņojumi un pasta sūtījumi (apdrošināšanas līgumi, rēķini u. c.), kurus Līguma Puses 

sniedz viena otrai, uzskatāmi par saņemtiem, ja par to adresāts personīgi ir parakstījies vai ja 

tie nosūtīti uz šajā Līgumā norādīto Puses juridisko adresi un no paziņojuma nosūtīšanas 

dienas ir pagājušas 3 (trīs) darba dienas.  

6.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros. Viens Līguma 

oriģināls glabājas pie PIRCĒJA, un viens Līguma oriģināls glabājas pie PĀRDEVĒJA. 

Abiem līguma oriģināliem ir vienāds spēks. 

6.7. Par līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās 

vienošanās tiek parakstītas un noformētas divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai 

Pusei, ar vienādu juridisku spēku un ir pievienojamas līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. 

Līguma grozījumi ir veicami tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likumā paredzētajam 

regulējumam. 

6.8. Pusēm atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama, izņemot gadījumus, ja panākta Pušu 

savstarpēja vienošanās. 

 

7. Pušu kontaktpersonas 

7.1  PĀRDEVĒJU Līguma izpildes gaitā pārstāvēs persona(s): __________ 

 

7.2. PIRCĒJU Līguma izpildes gaitā pārstāvēs persona(s): ___________ 

 

Pušu rekvizīti un paraksti 
 


