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Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā līgumā: 

 

1) termini trekninātajā rakstā ir izskaidroti Vispārīgajos noteikumos, 

2) slīprakstā minētajiem terminiem atbilstošās vērtības ir minētas Sarakstā. 
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1    - KREDĪTRISKU APDROŠINĀŠANAS SEGUMS 

1.1 Apdrošināšanas segums un tā spēkā stāšanās 

1.1.1 Mēs piedāvājam Jums kredītrisku apdrošināšanu visiem neapstrīdētajiem parādiem, kas rodas šajā 

līgumā paredzēto darījumu rezultātā, ar nosacījumu, ka preču piegāde vai nosūtīšana vai 

pakalpojumu sniegšana ir veikta šī līguma darbības laika ietvaros un ka attiecīgie rēķini ir nosūtīti 

pircējam maksimālā rēķina izrakstīšanas perioda ietvaros. 

1.1.2 Kredītrisku apdrošināšanas segums stājas spēkā sekojoši: 

1) preču pārdošanas darījumiem 

-    Jūsu valstī: piegādes brīdī, 

-    eksportam: preču nosūtīšanas brīdī, 

-  ja preces ir konsignētas, atrodas muitas noliktavā vai tiek eksponētas gadatirgū:    piegādes brīdī. 

2) pakalpojumu sniegšanas darījumiem 

pakalpojumu, par kuriem pienākas maksājums, sniegšanas brīdī. 

1.2 Izņēmumi 

1.2.1 Šis līgums neattiecas uz pirkuma līgumiem, ko Jūs noslēdzat ar privātpersonu vai saistīto 

uzņēmumu. 

1.2.2 Šis līgums neattiecas uz pirkuma līgumiem, maksājums par kuriem ir jāsaņem: 

i) pirms piegādes – Jūsu valstī un pirms nosūtīšanas – eksporta darījumiem,  ii)

 neatsaucama akreditīva veidā, ko apstiprinājusi Jūsu valstī reģistrēta banka. 

1.2.3 Šis līgums nesedz zaudējumus: 

i) kas pārsniedz kredītlimitu; 

ii) ja Jūs neesat ievērojis kādus noteikumus, kas var būt piesaistīti kredītlimitam; 

iii) kas radušies saistībā ar piegādēm, nosūtīšanu vai pakalpojumu sniegšanu pēc tam, kad 

mēs esam atteikuši vai atcēluši kredītlimitu; 

iv) kas radušies saistībā ar piegādēm, nosūtīšanu vai pakalpojumu sniegšanu: 

- pircējam, par kuru ir iesniegts vai būtu jābūt iesniegtam paziņojumam par negatīvu 

informāciju vai kavētu maksājumu, 

- pircējam, par kura maksātnespēju Jums jau bijis zināms; 

v) kas radušies saistībā ar to, ka Jūs vai kāds Jūsu pārstāvis nav pildījis kādā no pirkuma 

līguma punktiem paredzētās saistības; 

vi) kas rodas saistībā ar kontroles zaudēšanu par precēm darījuma apmaksas pret 

dokumentiem gadījumā, ja Jūs neesat pildījis kādus piemērojamus noteikumus vai 

pienākumus; 

vii) kas saistīti ar piegādēm, nosūtīšanu vai pakalpojumu sniegšanu bez vajadzīgajām atļaujām, 

vai, vispārēji runājot, pārkāpjot piemērojamās likumdošanas normas vai noteikumus; 

viii) kas tieši vai netieši rodas no: 

- jebkādas izcelsmes kodolsprādziena vai radioaktīva piesārņojuma, 

- deklarēta vai nedeklarēta kara starp divām vai vairākām no minētajām valstīm: 

Franciju – Ķīnas Tautas Republiku – Krievijas Federāciju – Apvienoto Karalisti – 

Amerikas Savienotajām Valstīm; 

ix) kas cēlušies no kavējuma naudām vai soda naudām par nodarītajiem zaudējumiem. 

1.2.4 Turklāt, attiecībā uz pirkuma līgumiem ar pircējiem, kuru pastāvīgā uzturēšanās vieta ir Jūsu valstī, 

šis līgums nesedz zaudējumus, kas rodas: 

- no pirkuma līgumiem ar valdības iestādēm un pašvaldībām, 



 

   

 

- Jūsu valsts valdības pieņemtu lēmumu vai citu likumdošanas normu, kas traucē pirkuma 

līguma izpildi vai kavē parāda apmaksu, rezultātā. 

2    - RISKU VADĪBA 

2.1 Vispārīgie principi 

2.1.1 Piešķirot kredītu saviem pircējiem, Jums ir jāievēro pienācīga piesardzība attiecībā gan uz kredīta 

summu, gan termiņu, un visi darījumi, ko sedz šis līgums, ir jāveic vismaz ar tādu pašu rūpību un 

apdomību, kā Jūs veiktu neapdrošinātus darījumus. Jums arī jācenšas visādā veidā aizsargāt savas 

tiesības pret pircējiem un jebkādām trešajām personām. 

2.1.2  Jums pašiem jābūt atbildīgiem par riska daļu, ko mēs nesedzam, ja vien mēs neesam rakstveidā par to 

vienojušies. 

2.2 Kredītperiods 

2.2.1 Sākotnējais kredītperiods, ko Jūs piešķirat saviem pircējiem, nedrīkst pārsniegt maksimālo 

kredītperiodu. 

2.2.2 Jūs varat vienu vai vairākas reizes pagarināt kredītperiodu, bet tā, lai kopējais kredītperioda ilgums 

nepārsniegtu maksimālo kredītperiodu. 

2.2.3 Pirms apmaksas termiņa pagarināšanas Jums ir jāsaņem mūsu piekrišana: 

i) ja pagarinātais apmaksas termiņš pārsniedz maksimālo kredītperiodu, 

ii) pircējam, kuram mēs esam anulējuši kredītlimitu, 

iii) pircējam, par kuru ir iesniegts vai būtu jābūt iesniegtam paziņojumam par kavētu 

maksājumu. 

2.3 Paziņojumi par negatīvu informāciju vai kavētu maksājumu 

Jums mūs jāinformē rakstveidā vai, ja iespējams, elektroniskā formātā, par kuru mēs esam vienojušies: 

i) tiklīdz Jūsu rīcībā nonāk negatīva informācija  par pircēju, 

ii) tiklīdz Jūsu rīcībā nonāk informācija, kas norāda, ka pircējs ir kļuvis vai kļūs maksātnespējīgs, 

iii) par jebkuru kavētu maksājumu, kas netiek apmaksāts termiņā, kurā iesniedzams paziņojums par 

kavētu maksājumu. Darījuma apmaksas pret dokumentiem gadījumā Jums ir jānosūta mums 

paziņojums par kavētu maksājumu 30 dienu laikā pēc dokumentu un preču nonākšanas piegādes 

vietā. 

iv) nekavējoties par visām summām, ko Jūs saņemat pēc tam, kad esat paziņojuši mums par kavētu 

maksājumu. 

2.4 Rīcība kavēta maksājuma gadījumā 

Kavēta maksājuma gadījumā Jums ir jāveic jūsuprāt vai mūsuprāt nepieciešamie pasākumi, lai novērstu vai 

samazinātu zaudējumu apmēru. Jums rūpīgi un savlaicīgi ir jāizmanto savas tiesības, tai skaitā tiesības atgūt 

preces, aizsargāt savas vai mūsu tiesības, vai izmantot nodrošinājuma līdzekļus parāda atmaksai. 

3    - ATLĪDZĪBAS IZMAKSA 

3.1 Izmaksas apmērs 

Mēs izmaksāsim tīrā parāda apdrošināšanas seguma apjomu vai summu kredītlimita apmērā, ja tīrais parāds  

pārsniedz kredītlimitu. 

3.2 Izmaksas nosacījumi 

Atlīdzības izmaksa var tikt izpildīta tikai tad, ja Jūs esat ievērojis visus šī līguma nosacījumus un esat mums 

atsūtījis visus pieejamos rakstveida pierādījumus par parādu un iespējamajiem nodrošinājuma līdzekļiem, un, 

ja attiecināms, par pircēja maksātnespēju. 

3.3 Tiesību pārņemšana 

Mums ir pilnas tiesības uz visu Jūsu tiesību un darbību, kas ir saistītas ar apdrošinātā parāda pamatsummu un 

procentiem, ko ir parādā Jūsu pircējs vai kāda trešā persona, un tam piesaistītajiem nodrošinājuma 



 

   

 

līdzekļiem,  pārņemšanu. Jūs nodosiet mums dokumentus un tiesības, kas var būt nepieciešamas šīs 

pārņemšanas efektīvai veikšanai, un veiksiet mūsu interesēs jebkādas pieprasītās asignācijas vai pārvedumus. 

Tiesību pārņemšana neatbrīvo Jūs no Jūsu pienākuma veikt pasākumus, kas var būt nepieciešami parāda 

atgūšanai un mūsu norādījumu ievērošanai. 

 

3.4 Apstrīdamie parādi 

Gadījumā, ja saistībā ar parādu rodas strīds, apdrošināšanas segums attiecībā uz prasību tiek uz laiku 

apturēts, kamēr ar šķīrējtiesas vai galīgu tiesas lēmumu strīds tiek izšķirts par labu Jums, tas ir saistošs abām 

pusēm un izpildāms pircēja valstī. 

3.5 Izmaksātās atlīdzības atmaksāšana 

Mēs varam pieprasīt atmaksāt izmaksāto atlīdzību, ja vēlāk izrādās, ka saskaņā ar šī līguma noteikumiem šāda 

izmaksa nav bijusi jāveic, vai, pircēja maksātnespējas gadījumā, ja šis parāds vēlāk netiek atzīts. 

3.6 Maksimālā atbildība 

Kopējā izmaksu summa par atlīdzībām saistībā ar parādiem, kas rodas no riskiem viena apdrošināšanas 

perioda laikā, nevar būt lielāka par maksimālo atbildību. 

4    - ŠĪ LĪGUMA TIESĪBU NODOŠANA – PARĀDA ASIGNĒŠANA 

4.1 Jūs varat nodot trešajām personām savas tiesības uz atlīdzību izmaksu tikai ar mūsu iepriekšēju rakstisku atļauju. 

Jūsu pienākumi šajā līgumā nemainīsies. Apdrošinātajam (labuma guvējam) nebūs vairāk tiesību uz izmaksu kā 

Jums, un mūsu tiesības šajā līgumā nemainīsies, neskatoties uz tiesību nodošanu. 

Jūs varat nodot parādus finanšu iestādēm, kas darbojas kā apdrošinātais (labuma guvējs), ar noteikumu, ka 

pirms tam Jūs esat veicis atlīdzības izmaksas tiesību nodošanu, kā tas aprakstīts iepriekš. 

5    - MAKSĀJUMI 

Jums ir jāmaksā visas šajā līgumā noteiktās summas, kad iestājas to apmaksas termiņš, un Jums nav iespējas 

izlīdzināt tās ar summām, ko mēs, pēc Jūsu uzskatiem, esam Jums parādā, pat ja mēs atzīstam šādas prasības 

par pamatotām. 

Prēmijas samaksa vien neuzliek mums par pienākumu kompensēt zaudējumus, jo zaudējumus jebkurā gadījumā 

regulē šī līguma noteikumi. 

6    - VALŪTA 

Ja rēķinu valūta atšķiras no Sarakstā norādītās valūtas, rēķini tiek pārvērsti šī līguma valūtā šādā veidā: 

–  tīrā parāda aprēķināšanai: 

pēc attiecīgā rēķina izrakstīšanas mēneša pēdējā darba dienā spēkā esošā valūtas maiņas kursa, un par šo 

rēķinu saņemtie maksājumi tiek pārvērsti pēc tāda paša kursa. 

–  par summām, kas saņemtas pēc atlīdzības izmaksas: 

pēc faktiskā kursa, kas bijis spēkā, kad Jūs vai mēs iekasējām šīs summas, vai, ja šāds kurss nav pieejams, pēc 

valūtas maiņas kursa datumā, kas minēts bankas konta izrakstā. 

7    - ZIŅOŠANA MUMS PAR IZMAIŅĀM 

Jums mūs ir jāinformē 10 dienu laikā par jebkādām būtiskām izmaiņām informācijā, ko Jūs mums sniedzāt 

pieteikuma anketā, it īpaši par Jūsu darbības sfēru vai juridisko statusu. 

Mēs paturam tiesības nekavējoties lauzt šo līgumu, ja Jūsu uzņēmums ir maksātnespējas situācijā vai, ja Jūs 

pārtraucat savu uzņēmējdarbību. 

8    - ATKLĀŠANAS TIESĪBAS 

Jūs atļaujat mums izmantot atklāšanas tiesības, tieši nodrošinot mūs ar dokumentiem un/vai apstiprinātām 

kopijām saistībā ar Jūsu pirkuma līgumiem, un ļaujat veikt mums jebkādas pārbaudes, tai skaitā par to, vai Jūs 

esat ievērojis savus pienākumus un sniedzis pilnīgus, precīzus un patiesus apgalvojumus. 

9    - ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMU IEVĒROŠANA 



 

   

 

9.1 Ja 15 dienu laikā pēc ierakstītas atgādinājuma vēstules saņemšanas no mums Jūs neveicat pilnīgu vai daļēju 

prēmijas iemaksu, apdrošināšanas segums visiem parādiem tiks uz laiku pārtraukts. Šī pārtraukuma laikā mums 

ir tiesības lauzt šo līgumu. Ja mēs līgumu nelaužam, segums atkal stāsies spēkā pilnas prēmijas summas un 

attiecīgo procentu un izmaksu samaksas dienā. 

9.2 Mums ir tiesības lauzt šo līgumu, atteikties no atlīdzības izmaksas un pieprasīt jebkādu izmaksātās atlīdzības 

atmaksāšanu, ja kāds no Jūsu sniegtajiem apgalvojumiem ir bijis nepatiess vai nepilnīgs, sevišķi, ja tas izdarīts, 

piesakoties šim līgumam, pieprasot kredītlimitu, vai radījis zaudējumus, un ja šis apgalvojums ir ietekmējis šī 

līguma noslēgšanu, kredītlimita piešķiršanu vai mūsu lēmumu par atlīdzības izmaksu. 

9.3 Jebkura cita šī līguma nosacījuma nepildīšana anulē Jūsu tiesības uz parādu segumu, un, ja par šiem parādiem 

jau ir veikta atlīdzības izmaksa, Jūs apņematies to atmaksāt atpakaļ. 

9.4 Ja šī līguma noteikumu neievērošanas rezultātā apdrošināšanas segums tiek anulēts vai uz laiku atcelts, vai, ja 

tiek lauzts šis līgums, mēs neveicam prēmijas atmaksu, un nekavējoties iestājas visas maksājamās prēmijas 

apmaksas termiņš. 

10    – INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA 

10.1 Informācija (tai skaitā personīgā informācija), ko Jūs sniedzat šī līguma ietvaros, tiks izmantota Jūsu kredītrisku 

apdrošināšanas līguma kontrolei un apdrošināšanas aktivitāšu vajadzībām, un, atkarībā no apstākļiem, mūsu 

kredītnovērtējuma, kredītu vadības vai finansēšanas darbībās. Šādos nolūkos tā var tikt nodota mūsu 

pārapdrošinātājiem, Coface, tā saistītajiem uzņēmumiem vai Credit Alliance partneriem (arī tiem, kas atrodas 

ārpus Eiropas Savienības). 

10.2 Attiecībā uz personīgo informāciju, personām, par kurām ir sniegta informācija, ir tiesības piekļūt savai 

personīgajai informācijai un pieprasīt tās izmainīšanu, dzēšanu vai bloķēšanu, sazinoties ar mums pa e-pastu: 

office@coface.lv vai pa telefonu: +371 67323460. 

10.3 Mēs varam izmantot Jūsu sniegto personīgo informāciju mārketinga nolūkos, piemēram, lai informētu Jūs par 

mūsu vai mūsu saistīto uzņēmumu jaunajiem produktiem un izmaiņām esošajos produktos. Personām, par kurām 

ir sniegta informācija, jebkurā laikā ir tiesības atteikties no viņu personīgās informācijas izmantošanas mārketinga 

nolūkos, sazinoties ar mums. 

10.4 Jūs apņematies informēt par punktu 10.1., 10.2. un 10.3. saturu personas, par kurām tiek sniegta informācija. 

11    - DEFINĪCIJAS 

NEGATĪVA INFORMĀCIJA 

Jebkurš gadījums, par kuru Jūs varat uzzināt, kas ir novedis vai var novest pie Jūsu pircēja finansiālās situācijas 

pasliktināšanās, it īpaši: 

- čeku vai vekseļu nenomaksāšana 

- tiešā debeta līgumu saistību nepildīšana 

- vienošanās par vekseļu pagarināšanu pēc piegādes, sūtījuma vai pakalpojumu sniegšanas 

- pastiprināta maksājumu pasliktināšanās 

- darījumu attiecību pārtraukšana pircēja kredītsituācijas dēļ 

- juridisku piedziņas procedūru vai tiesu darbu uzsākšana pret pircēju 

- parādu piedziņas aģentūras vai advokāta iesaistīšana parāda piedziņas nolūkos 

SAISTĪTAIS UZŅĒMUMS 

Jebkurš uzņēmums, ko Jūs tieši vai netieši kontrolējat, vai kas tieši vai netieši kontrolē Jūs, vai ko tieši vai netieši 

kontrolē tas pats uzņēmums, kas kontrolē Jūs. 

Kontroles stāvoklis var rasties šādās situācijās: 

a) uzņēmumam, kas kontrolē citu uzņēmumu, pieder tiešs vai netiešs balsu vairākums šajā uzņēmumā 

(kontrolētajā uzņēmumā), kā arī netiešs balsu vairākums ar citu (kontrolētu) uzņēmumu starpniecību, tajā skaitā 

vienošanās ar citām pusēm ceļā, vai 

b) gadījumā, ja (kontrolējošajam) uzņēmumam ir tiesības iecelt un atbrīvot no amata (kontrolētā) uzņēmuma 

vadības amatpersonas, vai 
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c) vairāk nekā puse (kontrolētā) uzņēmuma amatpersonu ir (kontrolējošā) uzņēmuma vai tā saistīto uzņēmumu 

vadības amatpersonas, vai cita pārvaldes orgāni vai personas ar neierobežotām pilnvarām, vai 

d) (kontrolējošajam) uzņēmumam ir kontrolējoša (izšķiroša) ietekme pār cita uzņēmuma vadību 

DARĪJUMA APMAKSA PRET DOKUMENTIEM 

Pārdošanas darījumi, kuru maksājumu noteikumos noteikts, ka Jūs saglabājat tiesības uz precēm, kamēr nav veikts pilns 

maksājums personai, kas ir atbildīga par īpašumtiesības apliecinošo dokumentu nodošanu pircējam. 

PARĀDS 

Viena vai vairāku rēķinu summa, ko pircējs ir parādā saskaņā ar pirkuma līgumu un ko paredz šis līgums. 

 

PIEGĀDE 

Preces tiek uzskatītas par piegādātām, kad tās ir pieejamas pircējam vai viņa pārstāvim pirkuma līgumā noteiktajā vietā 

un apstākļos. 

Darījuma apmaksas pret dokumentiem gadījumā piegāde ir notikusi, kad piegādes vietā nonāk preces un īpašumtiesības 

apliecinošie dokumenti. 

STRĪDS 

Jebkuras domstarpības par parāda summu vai Jūsu tiesību vai parādu spēkā esamību, tai skaitā to summu, ko Jūs varat 

būt parādā savam pircējam, noteikšana. 

APMAKSAS TERMIŅŠ 

Datums, līdz kuram pircējam saskaņā ar pirkuma līgumu ir jānomaksā savs parāds. 

MAKSĀTNESPĒJA 

Maksātnespēja tiek uzskatīta par iestājušos visos sekojošajos gadījumos: 

a) tiesa ir uzsākusi maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesu, 

b) ar visiem kreditoriem ir panākts izlīgums bez tiesas iejaukšanās, 

c) pircēja īpašuma apķīlāšana, ko veicis Apdrošinātais, nav apmierinājusi parādu pilnā apmērā, 

d)  pastāv tādi apstākļi, kas, saskaņā ar citu sistēmu vai likumdošanu, ir savā būtībā vienlīdzīgi jebkuram no minētajiem 

apstākļiem. 

TĪRAIS PARĀDS 

Atbilst zaudējumu konta bilancei, kur debeta pusē ietilpst: 

- šajā līgumā paredzēto rēķinu kopsumma par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā, ja 

piemērojams: 

- PVN, ja šis nodoklis ir paredzēts šajā līgumā, 

- visi līdz maksājuma termiņam maksājamie procenti, taču ne tie, kas uzkrājas pēc tam, 

- iepakojuma, transportēšanas, apdrošināšanas izmaksas un nodokļi, ko ir parādā pircējs, izņemot kavējuma 

naudas un soda naudas par zaudējumiem; 

kredīta pusē: 

- atgūtās summas, ko līdz zaudējumu konta izveides datumam esat saņēmuši Jūs vai mēs, un kopējā izdevumu 

summa, ko Jūs neesaat samaksājis radušos zaudējumu rezultātā. 

NEMAKSĀŠANA 

Parāda neatmaksāšana no pircēja puses pirkuma līgumā noteiktajā datumā, valūtā un vietā. 

PAZIŅOJUMS / BRĪDINĀJUMS 

Rakstveida paziņojums, ko saņemat Jūs vai mēs uz savu biroja adresi pa pastu, faksu vai elektroniskā veidā, par ko mēs 

un Jūs esam iepriekš rakstiski vienojušies. 

KAVĒTS MAKSĀJUMS 



 

   

 

Kad parāds, uz kuru šis līgums attiecas, nav samaksāts pirkuma līgumā norādītajā datumā, valūtā un vietā. 

PRIVĀTPERSONA 

Apzīmē personu, kas iegādājas preces vai pakalpojumus citiem nolūkiem, nevis savas profesionālās darbības veikšanai. 

ATGŪTĀS SUMMAS 

No pircēja vai trešajām personām saņemtās summas, pirms vai pēc atlīdzības izmaksas, tai skaitā: 

- procenti, ko Jūs vai mēs saņemam par kavētu maksājumu, 

- jebkuri Jūsu vai mūsu realizētie nodrošinājuma līdzekļi, 

- jebkura kredītnota, ko Jūs izsniedzat, 

- jebkura summa, kas rodas, īstenojot pretprasību, 

- visi ieņēmumi no precēm, ko Jūs varat vai būtu varējis atgūt vai saglabāt. Ja preces var vai būtu bijis iespējams 

atgūt vai saglabāt, ieņēmumu summa ir vienāda ar lielāko no minētajiem: faktiski atgūtā summa vai 50% no 

rēķina summas, ja nav minēts cits īpatsvars. 

DARĪJUMS / PIRKUMA LĪGUMS 

Jebkura vienošanās jebkādā formā, kas ir juridiski saistoša pircējam un pārdevējam un kuras priekšmets ir preču vai 

pakalpojumu pārdošana par samaksu. 

Pirkumi ar tiesībām atteikties no tiem un konsignācijas pirkumi netiek uzskatīti par pirkuma līgumiem. 

NODROŠINĀJUMA LĪDZEKĻI 

Jebkura hipotēka, maksājums, galvojums, ķīla, personīga garantija vai cits mantisks vai personisks nodrošinājuma 

līdzeklis vai cits apgrūtinājums, kas nodrošina pircēja pienākumus. 

NOSŪTĪŠANA 

Preces tiek uzskatītas par nosūtītām tad, kad tās tiek nodotas trešajai personai, parasti – pārvadātājam, kas tās nogādā 

uz pirkuma līgumā noteikto piegādes vietu. 


