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STATŪTI

I .  Vispārēj ie  noteikumi
§ 1 Nosaukums, juridiskā adrese
Biedrības firma ir:
Vereinigte Hagelversicherung VVaG.
Tās juridiska adrese ir Gīsenē [Gießen].
§ 2 Priekšmets, mērķis
Biedrības mērķis ir apdrošināt tās biedrus pret materiāliem zaudējumiem 
(ražas iztrūkums) lauksaimniecības un dārzkopības produktu ražošanā, jo 
īpaši pret zaudējumiem, kas ir radušies krusas vai citu dabas parādību rezul-
tātā. Ciktāl tas nav pretēji Apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzības likuma 
(VAG) § 7 2.daļas prasībām, biedrība var sniegt un saņemt pārapdrošināšanas 
pakalpojumus, kā arī kļūt par biedru citos uzņēmumos.
Biedrība var paplašināt savu uzņēmējdarbību arī citās apdrošināšanas 
jomās. Tajās apdrošināšanas jomās, kurās biedrība pati nesniedz apdroši-
nāšanas pakalpojumus, tā var kā starpnieks piedāvāt citu apdrošināšanas 
uzņēmumu pakalpojumus.
Biedrība var veikt apdrošināšanu arī pret fiksētu atlīdzību, apdrošināšanas 
ņēmējiem nekļūstot par biedrības biedriem, ja šis apdrošināšanas apjoms 
nepārsniedz 10 % no kopējās apdrošināšanas summas.
§ 3  Saimnieciskās darbības gads, paziņojumi
Saimnieciskās darbības gads ir kalendārais gads.
Biedrības paziņojumi tiek publicēti elektroniskajā federatīvajā ziņotājā 
[Bundesanzeiger].

I I .  Dal ība
§ 4 Sākums un beigas
Biedrības biedri ir apdrošināšanas ņēmēji.
Dalība sākas ar brīdī, kad, noslēdzot vai nododot apdrošināšanas līgumu, 
nodibinās apdrošināšanas attiecības. Tā izbeidzas, izbeidzoties apdrošinā-
šanas līgumam.
§ 5 Biedru tiesības un pienākumi
Biedrība nosaka iepriekš samaksājamas iemaksas, kā arī, rodoties nepie-
ciešamībai – papildus maksājumus.
Atsevišķo apdrošināšanas jomu ietvaros papildus maksājumi var tikt dife-
rencēti atkarībā no valsts, reģiona un/vai augu sugas, un/vai apdrošināšanas 
gadījuma.
Izstājušies biedri paliek atbildīgi biedrības priekšā par visām to saistībām, 
ieskaitot pienākumu veikt papildus maksājumu par to saimnieciskās dar-
bības gadu, kurā tie ir izstājušies.
Atsevišķām, pēc riska grupām nodalītām biedru grupām var tikt izveidotas 
atsevišķas norēķina apvienības.

I I I .  Biedrības forma
§ 6 Institūcijas
Biedrības institūcijas ir:
•	 Valde
•	 Padome
•	 Biedru sapulce

VALDE
§ 7 Sastāvs
Valde sastāv no vismaz diviem locekļiem.
Valdes locekļu skaitu nosaka padome, un tā arī var iecelt kādu no valdes 
locekļiem par valdes priekšsēdētāju un tā vietnieku.
Valde pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma 
gadījumā izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss; šis noteikums gan nav 
spēkā, ja ir tikai divi valdes locekļi.
Prokūrista iecelšanai ir nepieciešama visu valdes locekļu piekrišana.
§ 8 Biedrības pārstāvība
Biedrību likumiski pārstāv divi valdes locekļi, vai arī viens valdes loceklis 
kopā ar prokūristu. 
§ 9 Valdes pienākumi
Valde vada biedrības darbu atbilstoši likuma, statūtu un padomes izdotā 
valdes nolikuma prasībām.
Sekojošām darbībām ir nepieciešama padomes piekrišana:
a) drošības piemaksu un papildus maksājumu noteikšana;
b) iemaksu atmaksāšanas noteikumi;
c) zemes gabalu iegādāšanās un pārdošana;
d) aizņēmumu ņemšana, parādzīmju izsniegšana, vekseļa saistību uz-

ņemšanās, ja šīs saistības vērtība pārsniedz EUR 30.000,-;
e) papildus ieguldījumi uzkrājumos un izņemšana no uzkrājumiem;
f) reģionālo biedrību robežu, kā arī reģionālo biedrību darbības notei-

kumu un darbības norādījumu noteikšana un to mainīšana;
g) vispārējo apdrošināšanas noteikumu mainīšana un ieviešana.
PADOME
§ 10 Sastāvs
Padome sastāv no piecpadsmit locekļiem, no kuriem vismaz divpadsmit ir 
jābūt biedrības biedriem. Tās sastāvam ir jānodrošina visu biedrības biedru 
reģionāla pārstāvība.
Padomes locekļi veic savus pienākumus kā goda amatu. Par savu ieguldīto 
darbu viņi saņem atlīdzību, kuras apmēru nosaka biedru pārstāvju sapulce.
§ 11 Ievēlēšana un amata pilnvaru termiņš
Padomi ar vienkāršu nodoto balsu vairākumu aizklāti ievēl biedru pārstāvju 
sapulce.
Padomes locekļi atstāj savu amatu, beidzoties tai biedru pārstāvju sapulcei, 
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kura lemj par padomes locekļu atbrīvošanu no atbildības attiecībā uz ceturto 
saimnieciskās darbības gadu pēc to ievēlēšanas. Tas saimnieciskās darbības 
gads, kurā amata pienākumi tiek sākti pildīt, netiek skaitīts.
Ir iespējama atkārtota ievēlēšana. Tie kandidāti, kuri attiecīgajā brīdī ir 
sasnieguši 65 gadu vecumu, nevar tikt ievēlēti atkārtoti.
Biedru pārstāvju sapulce var atsaukt kādu no padomes locekļiem, ja par to 
ir nodotas trīs ceturtdaļas no balsojošo balsīm.
Ja kāds no padomes locekļiem pirms amata termiņa beigām atstāj savu 
amatu, reģionālās biedrības izvirza jaunu kandidātu, par kuru lemj nākamā 
biedru pārstāvju sapulce. Šis padomes loceklis tiek ievēlēts uz laiku, kāds 
amatā bija atlicis šo amatu priekšlaicīgi atstājušajam padomes loceklim.
§ 12 Priekšsēdētājs, sarunu protokoli
Katra jaunā padome no sava vidus ievēl vienu padomes priekšsēdētāju un 
vienu tā vietnieku.
Sarunas vada padomes priekšsēdētājs, neiespējamības gadījumā – tā viet-
nieks, un ja arī tas nav iespējams – tad gados vecākais padomes loceklis.
Par sarunām, to rezultātiem un padomes lēmumiem tiek sastādīts proto-
kols, kuru paraksta sarunu vedējs, kā arī divi no klātesošajiem biedriem.
Padome var no sava vidus izveidot komisiju noteiktu uzdevumu sagata-
vošanai.
§ 13 Lēmumi, nepieciešamais balsu skaits
Lai padome spētu pieņemt lēmumus, ir nepieciešams, lai lemšanā pieda-
lītos vismaz puse no visiem padomes locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti 
ar klātesošo biedru balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā tiek 
uzskatīts, ka attiecīgais iesniegums ir noraidīts.
Ja, notiekot vēlēšanām, pirmajā vēlēšanu kārtā netiek sasniegts nepiecie-
šamais balsu vairākums, nākamajā vēlēšanu kārtā tiek balsots par tām 
divām personām, kuras ir saņēmušas lielāko balsu skaitu. Ja arī otrajā 
vēlēšanu kārtā tiek nodots vienāds balsu skaits, tad uzvarētāju nosaka ar 
izlozes palīdzību.
Priekšsēdētājs var izšķirties par rakstveida balsu nodošanas procedūru, 
t.sk. ar telekomunikācijas iekārtu palīdzību, ja pret to neiebilst neviens no 
biedriem. Rakstveida balsošanas procedūrā ir nepieciešams, lai par attiecīgo 
lēmumu būtu nobalsojis visu padomes locekļu vairākums.
Padomes sēdes tiek sasauktas vismaz vienu reizi gadā.
Priekšsēdētājs sasauc padomes sapulces ar rakstveida paziņojuma palīdzību, 
paziņojot par sapulces mērķi un vietu. Viņš šo funkciju var uzticēt arī valdei.
§ 14 Vadība, pienākumi
Padome uzrauga valdes darbu un pilda tai ar likumu un statūtos noteiktos 
pienākumus. Tā sev izveido darbības nolikumu.
Tās kompetencē jo īpaši ietilpst sekojošas funkcijas:
a) valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja iecelšana un atsaukšana, kā 

arī
b) gada pārskata, gada ziņojuma un valdes priekšlikuma par bilances 

peļņas izmantošanu pārbaudīšana,
c) gada pārskata apstiprināšana,
d) revidenta iecelšana,
e) biedru pārstāvju sapulces noteiktā atlīdzības apmēra, kuru padomes 

locekļi saņem par padarīto darbu, precīza sadalīšana,
f) dienas naudas un transporta izdevumu atlīdzināšanas apmēra noteik-

šana tiem padomes locekļiem, kuri pārstāv padomi biedru pārstāvju 
sapulcē, kā arī vērtētājiem,

g) divu padomes locekļu un viena vietnieka nozīmēšana līdzdalībai re-
vīzijas veikšanā,

h) piekrišanas došana steidzamu statūtu grozījumu veikšanai, kurus 
pieprasa uzraudzības iestāde; šādi grozījumi pēc tam ir jāiesniedz 
apstiprināšanai biedru pārstāvju sapulcei tās nākamās sēdes laikā,

i) piekrišanas izteikšana § 9 minētajos gadījumos.
BI EDRU PĀRSTĀVJ U SAPU LCE
§ 15 Sastāvs
Biedru pārstāvju sapulce sastāv no biedrības biedriem, kurus kā delegātus 
ir izvirzījušas reģionālās biedrības, kā arī no padomes locekļiem, ja tie ir 
biedrības biedri.
Biedru pārstāvju sapulce kā biedrības augstākā institūcija pārstāv visu 
biedru kopumu.
§ 16 Priekšsēdētājs, dalība
Biedru pārstāvju sapulces priekšsēdētāja funkciju veic padomes priekšsē-
dētājs, tā vietnieks vai kāds padomes izvēlēts biedrs.
Valdei un padomei ir jāpiedalās biedru pārstāvju sapulcē. Biedrības bied-
riem ir tiesības piedalīties sapulcē. Reģionālie direktori un citas valdes 
uzaicinātās personas drīkst piedalīties biedru pārstāvju sapulcē, taču šo 
dalību viņiem var arī atsaukt.
§ 17 Balsstiesības
Balsstiesīgi ir reģionālo biedrību delegāti vai to izvēlētie pārstāvji, kā arī 
padomes locekļi, ja tie ir biedrības biedri. Balsstiesīgo pārstāvība nav atļauta.
Katram balsstiesīgajam ir viena balss.
Balsstiesīgais nedrīkst izlietot savu balsi, ja ar attiecīgo lēmumu viņš tiks 
atbrīvots no atbildības, kā arī gadījumā, ja tiek lemts par attiecībām šī 

balsstiesīgā un biedrības starpā.
§ 18 Kārtējā biedru pārstāvju sapulce
Kārtējā biedru pārstāvju sapulce notiek reizi gadā saimnieciskās darbības 
gada pirmo astoņu mēnešu laikā.
§ 19 Ārkārtas biedru pārstāvju sapulce
Ārkārtas biedru pārstāvju sapulce ir sasaucama, ja
a) to prasa biedrības intereses,
b) to pieprasa padome vai uzraudzības iestāde,
c) vismaz divpadsmit biedru pārstāvju sapulces balsstiesīgo iesniedz 

attiecīgu rakstveida pieprasījumu valdei, norādot sasaucamās sapulces 
mērķi un iemeslus.

§ 20 Sasaukšana
Konkrēto sapulces vietu un laiku nosaka valde, to saskaņojot ar padomi. 
Biedru pārstāvju sapulce notiek biedrības juridiskajā adresē vai arī pārmai-
ņus citās Vācijas Federatīvās Republikas vietās; turklāt, vērā tiek ņemti arī 
dažādās reģionālo biedrību atrašanās vietas. Sasaucot biedru pārstāvju 
sapulci, tiek paziņoti sapulces norises vieta, diena, laiks un darba kārtība, 
jo īpaši tie jautājumi, par kuriem ir jāpieņem lēmumi. Katra reģionālā sa-
pulce un katrs biedru pārstāvju sapulces balsstiesīgais var, norādot mērķi 
un iemeslus, rakstveidā pieprasīt valdei, lai tā biedru pārstāvju sapulces 
darba kārtībā iekļauj un izziņo jautājumus, par kuriem ir jāpieņem lēmums. 
Par jautājumiem, kuri iepriekš nav izziņoti, lēmumus pieņemt nedrīkst.
§ 21 Lemttiesīgums
Biedru pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no balss-
tiesīgajiem. Ja biedru pārstāvju sapulce nav lemttiesīga, tad divu mēnešu 
laikā ir sasaucama jauna sapulce, kura pieņem lēmumus, neraugoties uz 
klātesošo skaitu. Sasaucot sapulci, uz to ir noteikti jānorāda.
§ 22 Lēmumi, nepieciešamais balsu skaits
Ja vien likums vai statūti nepieprasa lielāku balsu skaitu, biedru pārstāvju 
sapulce pieņem lēmumus ar nodoto balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita 
gadījumā tiek uzskatīts, ka attiecīgais iesniegums ir noraidīts. Lēmumi, 
kuri saistīti ar statūtu un apdrošināšanas noteikumu grozījumiem, tiek 
pieņemti ar biedru pārstāvju sapulcē klātesošo balsstiesīgo divu trešdaļu 
balsu vairākumu.
Ja, notiekot vēlēšanām, pirmajā vēlēšanu kārtā netiek sasniegts nepiecie-
šamais balsu vairākums, nākamajā vēlēšanu kārtā tiek balsots par tām 
divām personām, kuras ir saņēmušas lielāko balsu skaitu. Ja arī otrajā 
vēlēšanu kārtā tiek nodots vienāds balsu skaits, tad uzvarētāju nosaka ar 
izlozes palīdzību.
Balsu nodošanas veidu biedru pārstāvju sapulcē nosaka priekšsēdētājs. 
Lēmumi var tikt pieņemti arī ar mutisku piekrišanas izteikšanu, ja pret to 
neiebilst vairāk par pieciem balsstiesīgajiem.
§ 23 Sarunu priekšmets
Valdei ir jāsniedz biedru pārstāvju sapulcei ziņojumu par saimnieciskās 
darbības rādītājiem un iepriekšējā saimnieciskās darbības gada pārskatu, 
savukārt padome sniedz sapulcei ziņojumu par saimnieciskās darbības 
gada pārskata pārbaudi.
Kārtējā biedru pārstāvju sapulce lemj par likumā un statūtos skaidri no-
teiktajiem jautājumiem, un tai ir jo īpaši šādi uzdevumi:
a) lēmumu pieņemšana par padomes locekļu iecelšanu,
b) lēmumu pieņemšana par triju biedrības locekļu un to vietnieku, kuri 

piedalīsies revīzijas veikšanā, ievēlēšanu,
c) lēmumu pieņemšana par statūtu grozījumiem,
d) lēmumu pieņemšana par darbības izbeigšanu atsevišķās apdrošinā-

šanas jomās, kā arī darbības uzsākšanu jaunās apdrošināšanas jomās,
e) lēmumu pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, kā arī apvie-

nošanos ar citām biedrībām un par apdrošināšanas portfeļa nodošanu,
f) lēmuma pieņemšana par vēlēšanu, kurās tika ievēlēts padomes loceklis, 

atcelšanu,
g) valdes un padomes atbrīvošana no atbildības,
h) lēmuma pieņemšana par kopējo atlīdzības apmēru, kuru padoms 

locekļi saņem par padarīto darbu,
i) lēmuma pieņemšana par bilances peļņas izmantošanu.
§ 24 Mazākuma tiesības
Ciktāl likums piešķir mazākumam īpašas tiesības, mazākums tās var izman-
tot saskaņā ar Akciju likuma [AktG] § 122 noteikumiem.

IV.  Reģionālās  biedrības
§ 25 Sastāvs
Biedrības darbības apgabalu valde iedala reģionos, kuru locekļi veido vienu 
reģionālo biedrību. Svarīgu iemeslu dēļ valde ar padomes piekrišanu reģio-
nus var mainīt vai iedalīt no jauna. 
Reģionālās biedrības kalpo sabiedrības interešu veicināšanai un dalībnieku 
vēlmju un ierosinājumu īstenošanai.
§ 26 Balsstiesības un pārstāvība
Reģionālajā sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi reģiona biedrības biedri. Ir pie-
ļaujama pārstāvība uz rakstiskas pilnvaras pamata, taču viens pilnvarotais 
var pārstāvēt augstākais divus biedrus.
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Katram biedram, arī tad, ja tas ir noslēdzis vairākus apdrošināšanas līgumus, 
ir tikai viena balss.
§ 27 Ievēlēšana un amata pilnvaru termiņš
Reģionālās biedrības no savu biedru vidus uz trīs gadiem ievēl vienu priekšsē-
dētāju un vienu vietnieku. Ir pieļaujama atkārtota ievēlēšana. Tie kandidāti, 
kuri attiecīgajā brīdī ir sasnieguši 65 gadu vecumu, nedrīkst tikt pārvēlēti.
Priekšsēdētāji veic savus pienākumus kā goda amatu un saskaņā ar re-
ģionālo biedrību un to priekšsēdētāju darba kārtības noteikumiem un 
darbības norādījumiem.
§ 28 Reģionālās kopsapulces
Katru gadu, ja iespējams - laika posmā no 1.novembra līdz 31.decembrim, 
ir jāorganizē kārtējā reģionālā kopsapulce. 
Ārkārtas reģionālā kopsapulce ir jāsasauc, tiklīdz to pieprasa 50 vai piecas 
tūkstošdaļas biedrības apdrošināšanas summas pārstāvoši biedri, vai ja to 
par nepieciešamu uzskata valde.
§ 29 Lēmumi, nepieciešamais balsu skaits
Reģionālā kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz pieci balss-
tiesīgi biedri.
Balsošana un ievēlēšana notiek saskaņā ar spēkā esošajiem biedru pārstāvju 
sapulces noteikumiem.
Lai iesniegtu biedru pārstāvju sapulcei pieteikumus par statūtu un apdro-
šināšanas noteikumu maiņu, ir nepieciešama vismaz 50 vai piecas tūk-
stošdaļas biedrības apdrošināšanas summas pārstāvošu biedru piekrišana.
§ 30 Reģionālo biedrību uzdevumi
Reģionālo biedrību uzdevumos ietilpst:
a) kandidātu ieteikšana padomei, turklāt nedrīkst ieteikt kandidātu, 

kuram attiecīgās biedru pārstāvju sapulces vēlēšanu laikā ir apritējuši 
pilni 65 gadi, 

b) biedru pārstāvju sapulces delegāta, kā arī divu vietnieku ievēlēšana,
c) speciālistu (ekspertu) ievēlēšana.
Tās ir arī atbildīgas par biedru konsultēšanu un pieteikumu par statūtu un 
apdrošināšanas noteikumu izmaiņām iesniegšanu.
§ 31 Izmaksas, izdevumi
Izmaksas, kas rodas delegātiem vai to pārstāvjiem, piedaloties biedru pār-
stāvju sapulcē, sedz biedrība. Biedrība sedz arī pasta, drukāšanas un lokālās 
izmaksas, kas rodas, rīkojot reģionālās kopsapulces.

V.  Uzkrājumi un rezer ves,  iemaksu atmaksāšana
§ 32 Svārstību izlīdzināšanas rezerves
Svārstību izlīdzināšanas rezerves tiek izveidotas, lai izlīdzinātu gada va-
jadzības.
§ 33  Rezerves iemaksu atmaksāšanai
Saimnieciskā darbības gada pārpalikums, ja vien to nepārnes uz jauno 
saimniecisko gadu, ir jānovirza rezervēm, kuras drīkst izmantot vienīgi 
iemaksu atmaksāšanai. Pārpalikums tiek noskaidrots, ievērojot normatīvo 
aktu prasības attiecībā uz uzņēmuma ienākuma nodokli. 
Iemaksu atmaksāšana ir atkarīga no apdrošināšanas gadījumiem un ap-
drošināšanas līguma darbības laika. 
Biedri ir tiesīgi iesniegt pieteikumu par iemaksu atmaksu proporcionāli 
iemaksātajai gada maksai. Iemaksu atmaksa neattiecas uz apdrošināšanas 
līgumiem, kuri pirms izmaksas vai norēķina tiek izbeigti vai paši izbeidzas.
Lai veiktu iemaksu atmaksu, kā arī attiecībā uz šīs atmaksas formu ir ne-
pieciešama padomes piekrišana. Iemaksa ir jāatmaksā, tiklīdz rezerves 
pārsniedz 20 simtdaļas no biedru naudas ieņēmumiem.
§ 34 Ar likumu un statūtos noteiktie uzkrājumi
Lai varētu segt uzņēmējdarbības ārkārtas zaudējumus, ir jāizveido attiecīgi 
uzkrājumi zaudējumu gadījumiem līdz 5 tūkstošdaļām no tekošā gada 
iemaksu summas.
Līdz brīdim, kad tiek sasniegts maksimālais uzkrājuma lielums, uzkrājumus 
zaudējumu gadījumiem papildina ar maksājumiem 15 simtdaļu no gada 
pārpalikuma pirms nodokļiem apmērā, taču vismaz ar 50.000,- €. Tālāka pa-
pildināšana, kā arī uzkrājumu izlietošana var notikt ar padomes piekrišanu.
Zaudējumu gadījumiem paredzētos uzkrājumus var izmantot, lai segtu 
saimnieciskā darbības gada zaudējumus, taču augstākais vienas trešdaļas 
apmērā no šo uzkrājumu kopējās vērtības. Jebkurā gadījumā zaudējumu 
gadījumiem paredzēto uzkrājumu kopējā vērtība nedrīkst nokristies zem 
divām tūkstošdaļām no tekošā gada apdrošināšanas summas.
Var izveidot brīvos uzkrājumus.
§ 35 Biedrības manta
Manta ir jāiegulda saskaņā ar tiesību aktu un uzraudzības iestādes no-
teikumiem. 
Biedri, kuri izstājas no biedrības, nevar pretendēt uz biedrības mantu.

VI.  Statūtu un Vispārējo apdrošināšanas noteikumu  
 grozī jumi 
§ 36 Priekšnosacījumi, spēkā esamība
Statūtus var mainīt arī bez apdrošināšanas ņēmēja skaidri izteiktas pie-
krišanas, ja vien tajos tiek norādīti apdrošināšanas biedrības nosaukums, 

juridiskā adrese, priekšmets un mērķis, valdes locekļu iecelšana, struktūra 
un pilnvaras, padomes struktūra, ievēlēšana, amata pilnvaru laiks un kom-
petence, biedru pārstāvju sapulces struktūra, ievēlēšana, amata pilnvaru 
laiks, balsstiesības un sarunu priekšmets, reģionālo biedrību struktūra, 
balsstiesības, ievēlēšana, amata pilnvaru laiks un uzdevumi; uzkrājumi, 
rezerves un iemaksu atmaksāšana, kā arī statūtu nosacījumi attiecībā uz 
statūtu un apdrošināšanas noteikumu maiņu.
Vispārējos apdrošināšanas noteikumus var mainīt attiecībā uz jau noslēg-
tiem apdrošināšanas līgumiem, tam neradot tiesības līguma izbeigšanai:
a) ja tā iemesls ir izmaiņas likumā, uz kuru pamatojas apdrošināšanas 

līguma noteikumi, tieši uz apdrošināšanas līgumu attiecināmas izmai-
ņas jurisdikcijā, Vācijas Finanšu uzraudzības iestādes vai konkurences 
uzraudzības iestāžu administratīvā prakse, apdrošināšanas noteikumu 
spēkā neesamības gadījums, kā arī, lai novērstu konkurences uzrau-
dzības iestādes vai uzraudzības iestādes konstatētās nepilnības,

b) lai novērstu šaubas par teksta interpretāciju attiecībā uz vārdu nozīmi, 
ja attiecīgā saskaņošana saturiski aptver līdzšinējo saistošo tekstu, un 
tiek ievērotas abu Pušu objektīvā griba un intereses,

ja vien tie ietver noteikumus par apdrošināšanas apjomu (apdrošinātie 
riski, apdrošinātas augu sugas un augu veidi, apdrošināšanas priekšmeti, 
apdrošināšanas gadījumi un postījumi, apdrošinātie zaudējumi) un ap-
drošinātāja atbildību, līguma termiņu, deklarāciju (audzējamo kultūraugu 
saraksts un avansa apdrošināšanas segums), apdrošināšanas prēmiju un 
papildus pienākumiem, zaudējumu konstatēšanu, zaudējumu novērtēšanu 
un zaudējumu novērtēšanas izmaksām, kā arī kompensācijas izmaksu.
Ar izmainītajiem apdrošināšanas noteikumiem apdrošināšanas ņēmējs 
tiek iepazīstināts un informēts rakstiski. Ja apdrošināšanas ņēmējs mēneša 
laikā pēc paziņošanas rakstiski neiebilst, tie tiek uzskatīti par akceptētiem. 
Paziņojumā apdrošināšanas ņēmējam tas tiek īpaši norādīts. Lai ievērotu 
termiņu, pietiek ar nosūtīšanu. Ja iebildums tiek izteikts norādītajā termiņā, 
spēkā ir sākotnējie apdrošināšanas līgumu noteikumi. Mainoties citiem 
noteikumiem, esošās apdrošināšanas attiecības tiek ietekmētas tikai tad, 
ja apdrošināšanas ņēmējs tam skaidri piekrīt.

VI I .  Biedrības l ikvidēšana un apvienošanās,  mantas  
 nodošana
§ 37 Nosacījumi
Biedrības likvidēšana, īpašuma nodošana citam uzņēmumam, kā arī apvie-
nošanās ar citu biedrību var notikt ar biedru pārstāvju sapulces lēmumu.
Lēmumi par apvienošanos ar citu biedrību, kā arī īpašuma nodošanu un 
biedrības likvidēšanu ir spēkā, ja par to nobalso vismaz ar trīs ceturtdaļu 
balsu vairākumu.
Biedrības likvidāciju veic valde, kas šādā gadījumā pilda likvidatora funkci-
ju, ja vien ar biedru pārstāvju sapulces lēmumiem netiek nozīmētas citas 
personas.
§ 38 Mantas sadalīšana
Pēc biedrības parādu un saistību segšanas atlikušās mantas sadalīšana 
norit proporcionāli pēdējā gada apdrošināšanas summai.
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