
Drošai saimniecības nākotnei!

Sējumu apdrošināšana 
Zemnieku Saeimas biedriem



Aizsargā savas saimniecības finansiālo stabilitāti, 
apdrošinoties pret zaudējumiem, ko ražai var radīt krusa, 
lietus un vētra

Apdrošināšanas izmaksas ir ražošanas izmaksas, kas pasargā  saimniecību no 
negaidītiem finansiāliem zaudējumiem.

“BTA Insurance Company” SE ir Latvijas uzņēmums ar 20 gadu pieredzi apdrošināšanā. BTA 
ir vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas iekļauta Centrāleiropas TOP 50 lielāko 
apdrošinātāju sarakstā.

BTA ir uzticams partneris lauksaimniekam un orientējas uz  ilgstošu sadarbību.

Valsts līdzfinansējums līdz 50% no prēmijas!

Cik izmaksā sējumu apdrošināšana?

Apdrošināmie kultūraugi:  rapši, kvieši, rudzi, mieži, auzas, tritikāle.

Apdrošināmie riski:  krusa, lietus, vētra.

Zaudējumu novērtēšanu veic  agronomi, piedaloties arī zemniekam. Zaudējumu regulēšanu 
veic pēc metodikas, kur pēc procentuālā bojājuma apmēra nosaka iespējamo procentuālo 
ražas zaudējumu.      

*  Valsts subsidē līdz 50% no apdrošināšanas prēmijas. 
** Apdrošināšanas tarifam informatīvs raksturs, tas tiek noteikts katrai saimniecībai individuāli.

Apdrošinātais risks

Apdrošinājuma summa
par 1 ha (EUR)

Apdrošināšanas prēmija
par 1 ha (EUR)

Zemnieka ieguldījums
par 1 ha ar valsts 
atbalstu -50% (EUR)

Krusa

1000

9

4.5

Krusa, lietus, vētra

1000

20

10

Krusa

1200

24

12

Krusa, lietus, vētra

1200

46.8

23.4

Lauka platība (ha)

Apdrošinājuma summa laukam

(EUR)

Apdrošināšanas tarifs % **

Apdrošināšanas prēmija (EUR)

Valsts atbalsts (EUR)

Zemnieka ieguldījums (EUR)

Piemērs

10

10 000

0.9

90

45

45

10

10 000

2.0

200

100

100

10

12 000

2.0

240

120

120

10

12 000

3.9

468

234

234

Kvieši Rapši



Uzzini vairāk
Visu aktuālāko informāciju par apdrošināšanas pakalpojumiem un to nosacījumiem vari
uzzināt zvanot BTA Korporatīvo klientu darījumu vadītājam Jānim Ķirsim pa tālruni 
67025085 vai rakstot uz e-pastu janis.kirsis@bta.lv

“BTA Insurance Company” SE

Kritēriji apdrošinātiem riskiem

Apdrošināšanas atlīdzība krusas, lietus un vētras gadījumā

* Minimālā bojātā platība procentuāli, noteikta polisē.
** Zaudējumu apmērs no lauka apdrošinājuma summas, noteikts polisē.

Ziemas kvieši

Ziemas rapši

5

3

2

7

4

3

26

16

12

43

22

15

1196

442

221

3323

971

496

6649

Apdrošinājuma 
summa par 1 ha

(EUR)

Atlīdzība
(EUR)

10

14

1000

1200

Lauka
platība

(ha)

Zaudējumu
%

no ražas

Bojātā lauka
platība

(ha)

Kopā (EUR):

Krusa

Lietus

Apdrošināšanas
atlīdzība

Minimālie zaudējumi, lai
iestātos apdrošināšana

Zaudējumu
pazīme

Vētra

• Apdrošināšanas 
atlīdzība līdz 92% no 
lauka apdrošinājuma 
summas.

• 15% no lauka vai tā 
daļas apdrošinājuma 
summas,  ja veldre lietus, 
vētras ietekmē iestājusies 
augu attīstības stadija 
(AAS) 59-69.

• 10% no lauka vai tā 
daļas apdrošinājuma 
summas,  ja veldre lietus, 
vētras ietekmē iestājusies  
augu attīstības stadija 
(AAS) 70-77.

• Krusas, lietus, vētras 
riska iestāšanās gadījumā 
piemēro pašrisku no 
zaudējumu summas 8% 
apmērā , izņemot veldres 
gadījumā.

• Bojātā lauka platība 
pārsniedz 8%* vai 15%* 
no lauka platības.

• Zaudējumi no 
apdrošinājuma summas 
laukam pārsniedz 8%* vai 
15%**.

Kultūraugi ir sakapāti, 
noliekti, salauzti, sabojāti, 
saplēsti, iznīcināti, izdauzītas 
graudu sēklas, pākstis un ir 
konstatējamas krusai 
raksturīgās pazīmes - 
neregulāri izteikti punktveida 
bojājumi, ko var radīt tikai 
krusas grauds.

Kultūraugi tiešā lietus 
ietekmē ir noguldīti, salauzti, 
sabojāti, saplēsti, norauti, 
iznīcināti, izdauzītas graudu 
sēklas vai pākstis, vai lietus 
izraisītas augsnes erozijas 
rezultātā kultūraugi ir izrauti 
vai virs tiem izveidojies 
augsnes sanesums.

Kultūraugi tiešā vēja ietekmē 
ir izrauti, iznīcināti, noliekti, 
salauzti, nolauzti, saplēsti, 
aizpūsti vai raža izpurināta.


