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SADARBĪBAS LĪGUMS Nr._____ 
 
 
Rīgā,            2009.gada ___._______ 
 
 
“If Latvia” AAS, turpmāk tekstā – „Apdrošinātājs”, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes locekle Sanita 
Livdāne un valdes loceklis Jānis Kesteris, no vienas puses, un  
SIA „_____”, turpmāk tekstā – „Partneris”, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs 
__________, no otras puses, katra atsevišķi saukta Puse, bet kopā sauktas arī Puses, savstarpēji 
vienojoties, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”: 
 
 

1. Līguma priekšmets un pušu tiesības un pienākumi 
1.1. Partneris interneta mājas lapā www._________.lv, turpmāk tekstā - mājas lapa, ievieto un uztur 

Apdrošinātāja reklāmkarogu (banner). Reklāmkarogs ietver saiti uz Apdrošinātāja mājas lapu. 
Reklāmkarogi tiek izvietoti visās mājas lapas sadaļās ar izmēru 468*60 pikseļi. 

1.2. Partneris apņemas nodrošināt reklāmkarogu pieejamību visiem mājas lapas apmeklētājiem visu 
Līguma darbības laiku. 

1.3. Ja mājas lapas apmeklētāju ir ieinteresējis Apdrošinātāja piedāvājums, tad tas, izmantojot 
reklāmkaroga saiti uz Apdrošinātāja mājas lapu, var elektroniski iegādāties OCTA apdrošināšanas 
polisi un veikt apdrošināšanas prēmijas apmaksu. 

1.4. Apdrošinātājs apņemas samaksāt Partnerim Atlīdzību par reklāmkarogu izvietošanu un uzturēšanu 
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

1.5. Šī Līguma izbeigšanas gadījumā visas Apdrošinātāja saistības pret Apdrošinājuma ņēmējiem saskaņā 
ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

 
2. Atlīdzība un savstarpējie norēķini 

2.1. Apdrošinātājs maksā Partnerim Atlīdzību šādā apjomā: 
2.1.1. atlīdzību noteiktu procentu apmērā no tām apdrošināšanas prēmijām, kuras samaksājuši 

apdrošinājuma ņēmēji, kuri, izmantojot Partnera izvietoto reklāmkarogu saiti uz Apdrošinātāja 
mājas lapu, ir noslēguši apdrošināšanas līgumu ar Apdrošinātāju. Atlīdzība tiek noteikta par OCTA 
– X% (X procentu) apmērā no saņemtās apdrošināšanas prēmijas un tajā ir iekļauti visi Latvijas 
Republikā paredzētie nodokļi un nodeva. 

2.2. Līdz katra mēneša 10.datumam Apdrošinātājs iesniedz Partnerim pārskatu par iepriekšējā mēnesī 
noslēgto apdrošināšanas līgumu skaitu, norādot Atlīdzības summu, kādu Apdrošinātājs maksā 
Partnerim saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

2.3. Līdz katra mēneša 15.datumam, pamatojoties uz Apdrošinātāja iesniegto pārskatu, Partneris iesniedz 
Apdrošinātājam rēķinu par Atlīdzības summu. 

2.4. Apdrošinātājs reizi mēnesī, pamatojoties uz pārskatu un Partnera iesniegto rēķinu, samaksā Partnerim 
Atlīdzību ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas. 

2.5. Savstarpējie norēķini tiek veikti Latvijas latos. Ja apdrošināšanas prēmija noteikta vai ieskaitīta citā 
valūtā, tad norēķini tiek veikti Latvijas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa dienā, kad 
apdrošināšanas prēmija ieskaitīta Apdrošinātāja bankas norēķinu kontā. 

 
3. Konfidencialitātes noteikumi 

3.1. Puses apņemas bez otras Puses rakstveida piekrišanas neizpaust jebkādu informāciju par otras Puses 
komercdarbību, klientiem, noslēgtajiem darījumiem, vai jebkādu citu informāciju, ko tās ir ieguvušas šī 
Līguma izpildes gaitā (turpmāk tekstā – Konfidenciāla informācija), izņemot, ja šāda informācija 
jāsniedz valsts vai pašvaldības iestādēm normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, apjomā un 
kārtībā. 

3.2. Par konfidenciālu nav uzskatāma tāda informācija, kas ir publiski pieejama un par tādu nav kļuvusi, 
pārkāpjot normatīvos aktus vai līguma saistības. 

3.3. Konfidencialitāte ievērojama visā Līguma darbības laikā, kā arī pēc tā darbības beigām. 
 

4. Force Majeure jeb nepārvarama vara 
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4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 
saistību neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma 
parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

4.2. Nepārvarama vara ir jebkāds cēlonis, kas neatrodas tās Puses kontrolē, kuras saistību izpildījums ir 
ietekmēts, un kuru ietekmētā Puse nevar paredzēt un novērst ar pienācīgu centību vai izmantojot 
pienācīgus līdzekļus, tai skaitā, bet ne tikai, Pusēm nelabvēlīgas izmaiņas normatīvajos aktos, terora 
akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas vai citas masu nekārtības, kari, ienaidnieka darbība, dabas 
katastrofas, uguns. 

4.3. Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, jāpaziņo par to iestāšanos vai izbeigšanos otrai 
Pusei rakstveidā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no to iestāšanās vai izbeigšanās brīža. 
Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kas nav izdarīts savlaicīgi, atņem Pusei, 
kurai šie apstākļi iestājušies, iespēju atsaukties uz tiem. 

 
5. Pušu atbildība 

5.1. Puses ir pilnā mērā atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies 
vienas Puses vai tās darbinieku prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā. 

 
6. Līguma darbības termiņš un strīdu izskatīšanas kārtība 

6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar 2009. gada __.jūniju un ir spēkā līdz 2009. gada __.________.  
6.2. Līgums var tikt grozīts un papildināts, Pusēm par to atsevišķi rakstiski vienojoties. Ja puses pēc 

Līguma termiņa notecēšanas vēlas to pagarināt, tad puses par to slēdz rakstveidā jaunu līgumu.  
6.3. Šo Līgumu var izbeigt jebkura no Pusēm vienpusēji, rakstiski par to informējot otru pusi vismaz 

10 (desmit) dienas iepriekš, vai tas var tikt izbeigts jebkurā laikā, Pusēm par to abpusēji rakstiski 
vienojoties. 

6.4. Līguma izbeigšanas gadījumā Partneris un Apdrošinātājs ir atbildīgi par atskaites sastādīšanu un par 
abpusējiem norēķiniem. 

6.5. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņas, kas saistīti ar šo Līgumu vai tā izpildi, Puses pieliek visas 
pūles to atrisināšanai sarunu ceļā. Rakstiskas pretenzijas izskatāmas un atbilde uz tām sniedzama 5 
(piecu) dienu laikā pēc šādas pretenzijas saņemšanas. 

6.6. Ja Puses nevar atrisināt strīdus sarunu ceļā, tie risināmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

 
7. Noslēguma noteikumi 

7.1. Pusei par visām izmaiņām tās juridiskajā adresē, nosaukumā, pārstāvja paraksta tiesībās vai 
pilnvarojumā nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei. 

7.2. Katra no Pusēm sedz ar tās darbību saistītos izdevumus. 
7.3. Līgums sastādīts, divos eksemplāros uz 2 (divām) lapaspusēm, pa vienam nodots katrai Pusei. 
 

8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 
 
Apdrošinātājs:  
“If Latvia” AAS 
Reģ.Nr.40003387390 
Adrese: Mūkusalas iela 101, Rīga, LV1004 
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle 
Kods: NDEALV2X 
Konts: LV85NDEA0000080320357 
 
 
 
 
_____________________ 
Sanita Livdāne 
Valdes locekle 
 
 
_____________________ 
Jānis Kesteris 
Valdes loceklis 

Partneris: 
SIA „_____” 
Reģ.Nr._________ 
Adrese:  
Banka:  
Kods:  
Konts:  
 
 
 
 
__________________ 
Valdes priekšsēdētājs 

 
 


