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(Apstiprināts Compensa Vienna Insurance Group UADB 2015. gada 28. 1.13. APDROŠINĀJUMA SUMMA – naudas summa, par kādu ir
decembra valdē)
apdrošināts apdrošinātais objekts.
1.14. APDROŠINĀTĀ TERITORIJA – teritorija, kurā ir spēkā
1. TERMINU SKAIDROJUMI
Apdrošināšanas līgums un kura ir norādīta Apdrošināšanas polisē.
1.1. APDROŠINĀTĀJS – Compensa Vienna Insurance Group UADB 1.15. PAŠRISKS – Apdrošināšanas polisē norādītā, naudas izteiksmē vai
L atvijas filiāle, reģ. nr. 40103942087, adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, procentos izteiktā zaudējumu daļa, ko atskaita no atlīdzināmajiem
zaudējumiem, aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību par katru
LV-1004.
1.2. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS – juridiska vai fiziska persona, kas apdrošināšanas gadījumu. Neatkarīgi no cietušo objektu skaita un veida,
noslēgusi apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā. Apdrošinātājs piemēro tikai vienu augstāko pašrisku attiecībā uz vienu
Apdrošinājuma ņēmējam tiek pielīdzinātas personas, kuras ir pilnvarotas apdrošināšanas gadījumu.
veikt apdrošināto objektu uzraudzību vai apsaimniekošanu, vai kurām 1.16 .APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMS – ar Apdrošināto risku
apdrošinātais objekts ir nodots lietošanā vai nomā. Šo personu darbība vai cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta
bezdarbība seku ziņā tiek pielīdzināta paša Apdrošinājuma ņēmēja rīcībai. apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši Apdrošināšanas līgumam.
1.3. APDROŠINĀTAIS – apdrošināšanas polisē norādītā persona, kurai 1.17. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA – par Apdrošināšanas
ir īpašuma tiesības uz apdrošināto objektu, kuras labā ir noslēgts gadījumu izmaksājamā naudas summa vai nodrošināmo pakalpojumu
apdrošināšanas līgums un kurai ir apdrošināmā interese.
izmaksas.
1.4. DARBINIEKS – fiziska persona, kura nodarbināta un/vai rīkojas 1.18. ATLĪDZĪBAS LIMITS – Apdrošināšanas līgumā īpaši noteikta
Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā vārdā saskaņā ar darba, Apdrošinājuma summa, kas attiecas uz konkrētu Apdrošināto risku,
uzņēmuma vai jebkādu citu līgumu.
atlīdzināmajiem zaudējumiem vai Apdrošināto objektu. Atlīdzības limita
1.5. ATLĪDZĪBAS SAŅĒMĒJS – apdrošināšanas polisē norādītā noteikšanas gadījumā nepiemēro zemapdrošināšanas nosacījumus.
persona, kurai ir apdrošināmā interese un kurai paredzēta apdrošināšanas 1.19. ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI – atbilstoši šiem noteikumiem
atlīdzības izmaksa, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam. Ja aprēķinātie zaudējumi, kas ir notikušā Apdrošināšanas gadījuma tiešs
apdrošināšanas polisē nav norādīts citādi, tad persona, kurai ir tiesības rezultāts, pirms pašriska atskaitīšanas.
saņemt apdrošināšanas atlīdzību pret zaudējumiem un bojājumiem, ir 1.20. TIRGUS VĒRTĪBA – vismazākā iespējamā naudas summa, kas
nepieciešama tādas pašas vai funkcionāli salīdzināmas tehnikas (marka,
Apdrošinātais.
1.6. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS – šis apdrošināšanas līgums, kā modelis, izlaides gads, komplektācija, motorstundas utt.), vai tāda paša
noslēgšanas apliecinājums ir apdrošināšanas prēmijas apmaksa par polisi, vai salīdzināma apdrošinātā aprīkojuma, kāds tas bija Apdrošināšanas
un tas ietver apdrošināšanas pieteikumu, apdrošināšanas polisi, gadījuma iestāšanās dienā, iegādei.
apdrošināšanas līguma vispārējos un speciālos apdrošināšanas noteikumus, 1.21. FAKTISKĀ VĒRTĪBA – Apdrošinātā objekta atjaunošanas
kā arī visus šī apdrošināšanas līguma grozījumus, par kuriem Apdrošinātājs vērtība, no kuras atskaitīts apdrošinātā objekta faktiskais nolietojums
un Apdrošinājuma ņēmējs rakstiski ir vienojušies.
procentu izteiksmē, kāds tas bija uz Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās
1.7. DISTANCES APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS – apdrošināšanas brīdi. Nolietojums ir Apdrošinātā objekta vērtības samazināšanās tā
līgums, ko Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs noslēdz, pamatojoties lietošanas, vecuma, samazināto izmantošanas iespēju vai citu līdzīgu
uz Apdrošinātāja rakstveida piedāvājumu un rēķinu vai ar kataloga, presē apstākļu dēļ.
publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, interneta, 1.22. PIRMĀ RISKA APDROŠINĀŠANA – apdrošināšanas atlīdzības
elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai izmaksas veids saskaņā ar kuru Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus vai
pārraidīšanas līdzekļu starpniecību. Distances apdrošināšanas līguma bojājumus līdz Apdrošināšanas polisē norādītajai Apdrošinājuma summai,
noslēgšanas apliecinājums ir apdrošināšanas prēmijas samaksa, ko veicis nepiemērojot noteikumus par zemapdrošināšanu vai virsapdrošināšanu.
Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai kāda cita persona Apdrošinājuma 1.23. GLĀBŠANAS IZDEVUMI – izdevumi, kas radušies, lai
ņēmēja vārdā, norādot Apdrošinājuma ņēmēja polises numuru.
ierobežotu jau iestājušos Apdrošināšanas gadījumu vai tā sekas vai lai
1.8. APDROŠINĀŠANAS POLISE VAI POLISE – rakstveida novērstu iespējamos turpmākos zaudējumus.
dokuments vai elektroniskā izdruka, kas apliecina Apdrošināšanas līguma 1.24. TREŠĀ PERSONA – persona, kura nav ne Apdrošinājuma
noslēgšanu. Viena apdrošināšanas polise var apliecināt vairāku ņēmējs, ne Apdrošinātais, ne arī to darbinieki, kā arī nav personas, kuras
Apdrošināšanas līgumu noslēgšanu. Viena Apdrošināšanas līguma darbības lieto Apdrošināto objektu ar Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā
izbeigšana vai tā atzīšana par spēkā neesošu neietekmē citu atļauju uz līguma vai citu tiesisku attiecību pamata.
Apdrošināšanas līgumu, kā noslēgšanas apliecinājums ir attiecīgā 1.25. VIRSAPDROŠINĀŠANA – gadījums, kad Apdrošinājuma
apdrošināšanas polise, spēkā esamību.
summa pārsniedz Apdrošinātā objekta vērtību.
1.9. APDROŠINĀTAIS RISKS – Adrošināšanas līgumā norādītais no 1.26. ZEMAPDROŠINĀŠANA – gadījums, kad Apdrošinājuma
Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē. summa ir mazāka par Apdrošinātā objekta vērtību.
1.10. APDROŠINĀMĀ INTERESE – interese neciest zaudējumus, 1.27. TERORA AKTS – politisku, ekonomisku, reliģisku, ideoloģisku,
iestājoties Apdrošinātajam riskam.
etnisku vai nacionālu mērķu dēļ sarīkota vardarbības pielietošana vai
1.11. APDROŠINĀŠANAS PERIODS – laika periods, uz kuru noslēgts piedraudējums to pielietot vispārbīstamā veidā, ko veic persona vai
Apdrošināšanas līgums.
personu grupa, kas rīkojas savā vārdā vai kādas organizācijas vai valdības
1.12. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA – Apdrošināšanas līgumā uzdevumā, vai ar tām sadarbojoties, ar nolūku ietekmēt vai iebiedēt
noteiktais maksājums par apdrošināšanu.
valsts pārvaldes institūcijas, sabiedrību vai kādu tās daļu.

Tāpat par Terora aktu uzskatāmas tādas darbības, kuras kā Terora aktu
klasificējušas attiecīgās oficiālās izmeklēšanas iestādes saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kas piemērojami šīs darbības veikšanas vietā.
1.28. NOLIETOJUMS – Apdrošinātā objekta vērtības samazināšanās tā
lietošanas gaitā.
1.29. EROZIJA – metāla virsmas mehāniskās degradācijas process, kas
rodas berzes vai sitienu rezultātā.
1.30. KAVITĀCIJA – tukšumu, kas pildīti ar gāzi vai tvaiku, rašanās
šķidrumā ar zemāku spiedienu, kad šķidrums tiek pakļauts straujām
spiediena izmaiņām, un kas rada nodilumu vietās, kur metāla virsmas ir
pakļautas slodzei.
1.31. KOROZIJA – metāla vai to sakausējumu sairšanas process
ķīmisku vai elektroķīmisku reakciju rezultātā, saskaroties ar gāzveida vai
šķidrām vielām.
1.32. ĶĪMISKA EKS PLOZIJA – ļoti strauja ķīmisku savienojumu vai
maisījumu ķīmiskā reakcija, kuras laikā tiek atbrīvots liels daudzums
gāzveida vielu, eksplozija, augstas temperatūras un spiediena rašanās,
materiālu iznīcināšana un pēkšņa apkārt esošo materiālu sadalīšanās.
1.33. FIZIKĀLA EKSPLOZIJA – hermetizēta konteinera vai tvertnes
pārsprāgšana, ko rada spiediena atšķirības konteinera iekšienē un
apkārtējā vidē nevis ķīmiska reakcija.
1.34. ZĀDZĪBA – Apdrošinātā objekta slepena vai atklāta nolaupīšana,
kas nav saistīta ar tā izkrāpšanu, piesavināšanos vai izspiešanu; tai skaitā
apzagšana – tehnikas daļu, apdrošinātā aprīkojuma zādzība/zādzības
mēģinājums un/vai citi bojājumi tehnikai, kas nodarīti, veicot apdrošinātās
tehnikas daļu, apdrošinātā aprīkojuma zādzību/zādzības mēģinājumu, vai
tehnikā atrodošos mantu zādzības nolūkā.
1.35. LAUPĪŠANA – tehnikas nolaupīšana, pielietojot vai draudot
pielietot vardarbību.
1.36. BOJĀJUMU NODARĪŠANA PĒC TEHNIKAS ZĀDZĪBAS
VAI LAUPĪŠANAS – tehnikas daļu un/vai apdrošinātā aprīkojuma
bojājumi, kas radušies tehniku prettiesiski lietojot pēc zādzības vai
laupīšanas.
1.37. VANDĀLISMS – Apdrošinātā objekta bojāšana vai iznīcināšana.
1.38. TEHNIKAS ATLIEKU VĒRTĪBA – Apdrošinātāja noteikta
naudas summa par Apdrošināto objektu pēc Apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās.
1.39. TEHNIKAS LIETOTĀJS – persona, kura uz tiesiska pamata lieto
tehniku.
1.40. DROŠĪBAS SISTĒMAS – jebkuras elektroniskas un/vai
mehāniskas ierīces, iekārtas, kuru uzdevums ir brīdināt par tehnikas, tās
sastāvdaļu, papildaprīkojuma zādzību vai bojājumu nodarīšanu vai
mēģinājumu un novērst tos.
1.41. OBJEKTA BOJĀEJA – apdrošinātā objekta stāvoklis pēc
apdrošināšanas gadījuma/gadījumiem, kad paredzamā apdrošināšanas
atlīdzība pārsniedz 70 (septiņdesmit) procentus no objekta tirgus
vērtības dienā, kad noticis apdrošināšanas gadījums. Objekta bojāeju
nosaka Apdrošinātājs vai tā pieaicinātie eksperti.
1.42. REGRES A PRASĪBA – prasības tiesības pret personu, kas ir
atbildīga par zaudējumiem vai to nodarīšanu.
2. APDROŠINĀTAIS OBJEKTS
2.1. Apdrošinātais objekts ir Apdrošināšanas polisē norādītā tehnika un
tai paredzētais aprīkojums, kas norādīts polisē un ir uzstādīts tehnikai
Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī.
2.2. Ja Apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās, tad Apdrošinātais
objekts ir apdrošināts tikai Latvijas Republikas teritorijā.
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3. APDROŠINĀTIE RISKI UN ATLĪDZINĀMIE IZDEVUMI
3.1. Saskaņā ar šī Apdrošināšanas līguma noteikumiem Apdrošinātājs
apdrošina Apdrošināto objektu Polisē noteiktajiem pēkšņiem
un neparedzamiem Apdrošinātajiem riskiem, kas iestājušies
Apdrošināšanas līguma darbības laikā, izņemot apdrošināšanas
noteikumos minētos vai Apdrošināšanas polisē norādītos izņēmumus.
3.2. Ja Apdrošināšanas līgumā nav norādīts citādi, apdrošināšanas
aizsardzība tehnikai ir spēkā:
3.2.1. tehnikas ekspluatācijas un pārvietošanās laikā;
3.2.2. veicot tehnikas tīrīšanu, remontu un apkopi;
3.2.3. pārvadājot tehniku ar sauszemes, ūdens un dzelzceļa
transportlīdzekļiem, kā arī veicot tās iekraušanu vai izkraušanu, lai veiktu
tehnikas pārvadāšanu.
3.3. Apdrošinātājs, nepārsniedzot 10% no Apdrošinātā objekta
Apdrošinājuma summas, sedz arī faktiskos, saprātīgos un pierādāmos:
3.3.1. glābšanas izdevumus, kas saistīti ar tiešām neatliekamām
darbībām, lai samazinātu zaudējumu apmēru vai sekas. Gadījumā, ja šie
glābšanas darbi un ar tiem saistītie izdevumi ir izrādījušies neefektīvi, tad
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs par glābšanas izdevumiem ir ierobežots
ar samaksātās Apdrošināšanas prēmijas apmēru;
3.3.2. transportēšanas izdevumus par bojātās tehnikas transportēšanu
uz glabāšanas vai remonta vietu vai arī tehnikas bojāejas gadījumā – tās
aizvākšanu un likvidēšanu.
3.4. Saistībā ar notikušo Apdrošināšanas gadījumu Apdrošinātājs,
papildus Apdrošinājuma summai, sedz jebkura cita veida papildus
izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 3.3. punktā minēto limitu, vai
kuras nav minētas šo noteikumu 3.3. punktā, piemēram, pārvadāšanas
izdevumus, muitas nodevas un citus nodokļus, uzstādīšanas izmaksas,
papildu izmaksas par virsstundu darbu, nakts darbu, darbu svētku dienās
un steidzamas pārvadāšanas izmaksas tajā gadijumā, ja Apdrošinajuma
ņēmējs un Apdrošinātājs ir par to rakstveidā vienojušies, un šie izdevumi
norādīti Apdrošināšanas polisē.
4. APDROŠINĀJUMA SUMMA UN APDROŠINĀŠANAS
VĒRTĪBA
4.1. Apdrošinājuma summu nosaka Apdrošinājuma ņēmējs.
Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Apdrošinājuma
summas atbilstību Apdrošinātā objekta vērtībai.
4.2. Tehnikas Apdrošinājuma summai ir jābūt vienādai ar tehnikas tirgus
vērtību.
4.3. Ja Apdrošinātā objekta vērtība tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās neatbilst Apdrošināšanas polisē norādītajai Apdrošinājuma
summai, tad, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinātājs
piemēro zemapdrošināšanas vai attiecīgi, virsapdrošināšanas nosacījumus,
izņemot Pirmā riska apdrošināšanas gadījumu.
4.4. Par zemapdrošināšanu Apdrošinātājs neuzskata gadījumu, ja
tehnikas Apdrošinājuma summa ir mazāka par ne vairāk kā 15% no
tehnikas tirgus vērtības Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī.
4.5. Ja Apdrošināšanas polisē Apdrošinājuma summa ir noteikta kā
Apdrošināšanas atlīdzības limits, tad Apdrošinātājs zemapdrošināšanas
nosacījumus nepiemēro.
4.6. Ja Apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās, tad Apdrošinājuma
summā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
5. IZŅĒMUMI:
5.1. Apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā bojājumiem vai zaudējumiem:
5.1.1. kas radušies nomaināmām vai dilstošām detaļām un palīgierīcēm,
piemēram, spiednēm, šabloniem, štancēm, darba galdu rīkiem, urbjiem,

drupinātāju āmuriem, asmeņiem, cilindriem, apšuvumam, ugunsdrošiem
vai pretkorozijas pārklājumiem, degļu sprauslām, stikla, porcelāna,
keramikas vai gumijas detaļām, lentām, vadiem, ķēdēm, sukām, sietiem,
elastīgām caurulēm, apriepojumam, akumulatoriem un lampām, regulāri
nomaināmiem savienojumiem un hermetizējošiem materiāliem, ja tas ir
vienīgais tehnikas bojājums;
5.1.2. kas radušies šķidrām vielām, kas nepieciešamas tehnikas
uzturēšanai, piemēram, degvielai, eļļai, dzesēšanas līdzekļiem,
ķimikālijām. Apdrošinātājs neatlīdzina arī to uzpildīšanas izdevumus;
5.1.3. kas radušies elektrisku vai mehānisku avāriju, bojājumu,
dzesēšanas šķidrumu sasalšanas, nepietiekamas ieeļļošanas, eļļas vai
dzesēšanas šķidruma nepietiekamības vai neatbilstības atbilstoši
ekspluatācijas noteikumiem un tehniskajām prasībām, rezultātā. Ja
iepriekš minēto bojājumu dēļ cēloņsakarīgi rodas zaudējumi Apdrošinātā
objekta ārējām daļām, šādi izrietošie zaudējumi vai bojājumi
ir apdrošināti (piemēram, nobraukšana no ceļa, apgāšanās vai sadursme).
5.1.4. kas neietekmē apdrošināšanas objekta funkcionalitāti un nepasliktina
apdrošināšanas objekta normālu ekspluatāciju (piemēram, skrāpējumi,
buktes u.c.), tomēr šādi zaudējumi tiek atlīdzināti, ja viena un tā paša
apdrošināšanas gadījuma ietvaros radušies arī citi bojājumi un/vai
zaudējumi, kas saskaņā ar šiem noteikumiem tiek atlīdzināti;kas radušies
boilera vai citas tvaika vai šķidruma spiedienam pakļautas iekārtas, kā arī
iekšdedzes dzinēja sprādziena rezultātā;
5.1.5. kas radušies tehnikas detaļu nodiluma, nolietojuma, korozijas,
kavitācijas, plaisāšanas, apkaļķošanās, nosēdumu un nogulšņu, objekta
nelietošanas, laika apstākļu un ilgstošu procesu rezultātā. Kas radušies
putnu un un dzīvnieku iedarbības radīti bojājumi, ja vien šādi bojājumi nav
radušies sadursmes rezultātā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.
5.1.6. kas konstatēti inventarizācijas vai regulārās apkopes laikā;
5.1.7. kas radušies apdrošinātajai tehnikai, kas tiek izmantota zem
zemes vai ūdens;
5.1.8. kas radušies pilnīgi vai daļēji pakļūstot zem paisuma ūdens;
5.1.9. par kuriem uz līguma vai normatīvo aktu pamata atbild tehnikas
ražotājs, piegādātājs, pārdevējs, uzstādītājs vai remontdarbu veicējs;
5.1.10. kas radušies jebkura veida gaisa un ūdens transportam vai
tehnikai, t.sk. tehnikai strādājot uz peldošiem objektiem (pontoni,baržas,
kuģi, prāmji u.c.);
5.1.11. kas radušies ražotāja norādīto apkopes un remonta darbu
neveikšanas rezultātā;
5.1.12. kas radušies Apdrošinātā objekta pirmreizējās montažas vai
izmēģinājumu laikā;
5.1.13. kas radušies, Apdrošinājuma ņēmējam vai Tehnikas lietotājam
apzināti lietojot Apdrošināto objektu neatbilstoši ražotāja vai normatīvo
aktu noteiktajiem ekspluatācijas noteikumiem;
5.1.14. ja tehnikai, kurai nodarīti bojājumi, netiek pienācīgi un bez
kavēšanās veikts remonts un tā tiek tālāk ekspluatēta, pārkāpjot
tehniskās prasības;
5.1.15. kas radušies kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības
(neatkarīgi no tā, vai karš pieteikts vai nē), masu nekārtību, iekšējo
nemieru, streiku vai pilsoņu kara, normatīvo aktu, valsts vai pašvaldību
lēmumu pieņemšanas rezultātā, tai skaitā, bet ne tikai, konfiskācijas,
atsavināšanas valsts vajadzībām, kā arī tehnikas iznīcināšanas vai
bojāšanas rezultātā, ja to ir sankcionēšanas valsts varas iestādes;
5.1.16. kas radušies terora aktu rezultātā;
5.1.17. kas radušies kodolsprādziena, atomenerģijas, radiācijas,
radioaktīvā piesārņojuma, jonizējošā starojuma rezultātā;
5.1.18. jebkādus no apdrošināšanas gadījuma netieši izrietošos finansiālos
zaudējumus, piemēram, negūtos ienākumus, peļņu, soda naudu);

5.1.19. kas radušies jebkura veida noziedzīga nodarījuma, kas nav
zādzība, laupīšana, bojājumu nodarīšana pēc tehnikas zādzības vai
vandālisma šo apdrošināšanas noteikumu izpratnē, rezultātā;
5.1.20. kas radušies zādzības, laupīšanas vai vandālisma rezultātā,
ja Apdrošinātais objekts ārpus darba laika atstāts neaizslēgts, nav
ieslēgtas uzstādītās drošības sistēmas vai netiek uzraudzīts;
5.1.21. kas radušies Apdrošinajuma ņēmēja, Apdrošinātā, to darbinieku
vai personu, kuras lieto Apdrošināto objektu ar Apdrošinājuma ņēmēja
vai Apdrošinātā atļauju uz līguma vai citu tiesisku attiecību pamata,
pretlikumīgas darbības, ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā;
5.1.22. ja tie cēloņsakarīgi ir radušies, izmantojot tehniku, kurai saskaņā
ar normatīvajiem aktiem jāveic, bet nav veikta ikgadējā tehniskā apskate;
5.1.23. izdevumus par Apdrošinātā objekta apsaimniekošanu
un apkalpošanu, kā arī tehniskās apkopes veikšanas un servisa izdevumi,
ieskaitot jebkādu izmaiņu, papildinājumu, uzlabojumu izmaksas;
5.1.24. ierīces un aprīkojuma vērtību, no kuras izcēlusies uguns;
5.1.25. tehnikai vai tās atliekām pēc Apdrošināšanas gadījuma nodarītos
bojājumus, izņemot bojājumus, kas radušies glābšanas darbu rezultātā.
Apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt atlīdzību par naudas summu, kāda
nepieciešama pēc Apdrošināšanas gadījuma nodarīto bojājumu
novēršanai;
5.1.26. ja pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdrošinātais
objekts nodots nomā vai lietošanā trešajai personai, par to rakstiski
neinformējot Apdrošinātāju, un nav izdarīta attiecīga atzīme
Apdrošināšanas līgumā, un zaudējumi nodarīti laikā, kad tehnika
atradusies šīs personas valdījumā;
5.1.27. tehnikai ir izgatavotas aizdedzes atslēgu kopijas/dublikāti,
tehnikai ir bojāts vai viltots tās identifikācijas numurs (šasijas, virsbūves,
rāmja vai tehnikas dzinēja numurs), ir viltoti reģistrācijas, īpašuma tiesību
apliecinošie vai iegādes (tajā skaitā arī muitas), drošības iekārtu
uzstādīšanas dokumenti, Apdrošinājuma ņēmējs pa to ir bijis informēts
un nav paziņojis Apdrošinātājam;
5.1.28. iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tehnikas lietotājam nav
atbilstošas transportlīdzekļa vadītāja tiesības vai kvalifikācijas lietot
attiecīgo tehniku vai tas ir pametis notikuma vietu;
5.1.29. iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tehnikas lietotājs atradies
alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai arī
izvairījies no minēto vielu ietekmes pārbaudes, vai šīs vielas lietojis pēc
negadījuma līdz šādas pārbaudes veikšanai, vai ir atzīta viņa ierobežota
rīcībspēja;
5.1.30. Apdrošinātā riska iestāšanās saistīta ar šādu ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumu: atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana vairāk
kā par 30 km/h, atļautā braukšanas virziena neievērošana vai agresīva
braukšana;
5.1.31. pēc ceļu satiksmes negadījuma riska iestāšanās tehnikas vadītājs
pārkāpis Ceļu satiksmes noteikumu prasības par vadītāja rīcību pēc ceļu
satiksmes negadījuma;
5.1.32. zaudējums saistīts ar tehnikas agregātu un mezglu iekšēju
salūšanu, ko nav izraisījusi ārēja mehāniska iedarbība uz Apdrošināto
objektu, piemēram, tehnikas vai aprīkojuma izmantošanas laikā
to mehānismos iekļūstot objektiem (tai skaitā akmeņiem un zariem),
kuru apstrādeiattiecīgā tehnika vai aprīkojums saskaņā ar ražotāja vai
tehnikas pārdevēja noteiktajiem ekspluatācijas nosacījumiem
6. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA
6.1. Pirms zaudējumu aprēķināšanas Apdrošinātājs nosaka Apdrošinātā
objekta vērtību tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
6.2. Apdrošinātā objekta daļēju bojājumu gadījumā:

3/8

izdevumus, nodot īpašuma tiesības uz tehniku bez apgrūtinājumiem
un ierobežojumiem, t.sk. segt nenomaksātos nodokļus un nodevas.
Ja apgrūtinājumi nav noņemti, Apdrošinātājs ir tiesīgs nepārņemt savā
īpašumā Apdrošinātā objekta vai tā daļu derīgās atliekas un ieturēt atlieku
vērtību no Apdrošināšanas atlīdzības.
6.8. Apdrošinātājs neatlīdzina nekādus izdevumus, kas saistīti ar bojātā
Apdrošinātā objekta pārveidošanu, papildināšanu vai uzlabošanu.
6.9. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Apdrošinātājam
ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību pilnā apmērā no Latvijas
transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja vai no Latvijas Republikā
reģistrēta apdrošinātāja, kas apdrošinājusi ceļu satiksmes negadījumā
zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka obligāto civiltiesisko
atbildību, tad Apdrošinātājs, veicot apdrošināšanas atlīdzības izmaksu,
neietur Polisē norādīto pašrisku.
6.10. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Polisē norādītā
Apdrošinājuma summa samazinās par izmaksātās apdrošināšanas
atlīdzības apmēru, bet zemapdrošināšana uz nākamajiem gadījumiem
netiek piemērota, izņemot gadījumu, kad Apdrošinātais objekts ir gājis
bojā.
6.11. Apdrošinātājs pieņem lēmumu par to, vai notikušais negadījums
kvalificējams kā apdrošināšanas gadījums un par pilnīgu vai daļēju
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas
atlīdzību 20 dienu laikā pēc visu apdrošināšanas atlīdzības prasības
izskatīšanai nepieciešamo dokumentu (rakstiska apdrošināšanas
atlīdzības pieteikuma, attiecīgo valsts institūciju apstiprinājumu,
zaudējumu apmēru apstiprinošu dokumentu, izziņu, pilnvaru u.c.)
saņemšanas brīža un nosūta lēmumu Apdrošinājuma ņēmējam vai
Apdrošinātajam, vai Atlīdzības saņēmējam. Apdrošināšanas atlīdzības
izmaksu Apdrošinātājs veic 5 darba dienu laikā pēc pieņemtā lēmuma
paziņošanas.
6.12. Apdrošinātāja veiktā pārbaude, eksperta novērtējums, remonta
veicēja nozīmēšana vai citas darbības nav uzskatāmas par apstiprinājumu, ka
Apdrošinātājs ir pieņēmis lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.
6.13. Gadījumā, ja Apdrošinātajam apdrošinātā riska iestāšanas rezultātā
radušos zaudējumus pilnā apmērā vai daļēji atlīdzinājusi cita persona,
Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties
paziņot par to Apdrošinātājam. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību
neizmaksā, ja Apdrošinātajam zaudējumi atlīdzināti pilnā apmērā. Ja
zaudējumi atlīdzināti daļēji, Apdrošinātājs izmaksā starpību starp
aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības summu un naudas summu vai lietas
vērtību, ko atlīdzinājusi cita persona.
6.14. Ja pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Apdrošinātais atgūst
Apdrošināto objektu vai saņem Apdrošinātā riska iestāšanas rezultātā
nodarīto zaudējumu kompensāciju no citas personas, Apdrošinājuma
ņēmēja vai Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties paziņot par to
Apdrošinātājam. 30 dienu laikā no Apdrošinātā objekta atgūšanas vai
zaudējumu kompensācijas saņemšanas dienas Apdrošinātais atmaksā
Apdrošinātājam no tā saņemto apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu, ja
Apdrošinātā objekta atgūšanas vai no citas personas saņemtās zaudējumu
kompensācijas rezultātā netiek segti visi apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās rezultātā radušies zaudējumi.
6.15. Ja Apdrošinātāja saistību izpilde vai tās apjoms ir atkarīgs no
tādiem apstākļiem, kuri konstatējami civilas, kriminālas vai administratīvas
lietas tiesvedībā, Apdrošinātājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par
apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt
apdrošināšanas atlīdzību pēc tiesas vai citas valsts, vai pašvaldības iestādes
amatpersonas lēmuma, ar kuru tiek galīgi izlemta vai izbeigta attiecīgā
lieta, stāšanās likumīgā spēkā.

6.2.1. ja Apdrošinātā objekta bojājumus ir iespējams novērst,
Apdrošinātājs sedz mazākos nepieciešamos izdevumus, lai veiktu
Apdrošinātā objekta atjaunošanu tā līdzvērtīgā lietošanas vērtībā;
6.2.2. tehnikai, kas nav vecāka par 5 gadiem, remontdarbu izmaksas
atlīdzina, iekļaujot jaunu rezerves daļu izmantošanu, neatņemot tehnikas
nolietojumu;
6.2.3. tehnikai, kas ir vecāka par 5 gadiem, remontdarbu izmaksas
atlīdzina, atņemot no atjaunošanā izmantotajām jaunajām rezerves daļām
50% no to vērtības vai arī piemērojot līdzvērtīga nolietojuma lietotas
rezerves detaļas, ja tādas ir pieejamas;
6.2.4. Apdrošinātājam ir tiesības izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību par
Apdrošinātā objekta atjaunošanu, remontu vai aizvietošanu tieši
atjaunošanas, remontu vai aizvietošanas darbu veicējam, pamatojoties uz
ar Apdrošinātāju saskaņotu rēķinu, tāmi vai ekspertīzes slēdzienu, ja
Apdrošinātājs ir piekritis tam, ka šādus darbus veiks tieši šī persona. Šajā
gadījumā no atlīdzināmajiem zaudējumiem tiek ieturēts Apdrošināšanas
polisē norādītais pašrisks.
6.3. Apdrošinātā objekta bojāejas gadījumā Apdrošinātājs atlīdzina
izdevumus par Apdrošinātā objekta aizstāšanu atbilstoši salīdzināmās
tehnikas tirgus vērtībai, taču nepārsniedzot Apdrošinājuma summu.
6.4. Ja Polisē ir papildus vienošanās, tad attiecībā uz apdrošināšanas
atlīdzības izmaksu var tikt attiecinātas sekojošas pierādāmas un saprātīgas
ar Apdrošinātāju saskaņotas papildus izmaksas par:
6.4.1. aviotransportu – tiek atlīdzināti izdevumi, kas nepieciešami
tehnikas vai aprīkojuma, vai to detaļu paātrinātai piegādei ar
Aviotransportu;
6.4.2. paaugstinātas darba izmaksas – tiek atlīdzināti izdevumi par
papildus darba izmaksām sakarā ar remonta veikšanu nakts laikā,
brīvdienās, darba laika virsstundu apmaksu.
6.5. Apdrošinātājs, pēc iespējas vienojoties ar Apdrošināto vai
Apdrošinājuma ņēmēju, ir tiesīgs noteikt apdrošināšanas atlīdzības veidu:
6.5.1. atjaunošanas, remonta vai aizvietošanas izdevumu tiešu apmaksu
Apdrošinātāja apstiprinātajam remotdarbu veicējam vai citam
komersantam. Šajā gadījumā pirms atlīdzināmo zaudējumu atlīdzināšana
Apdrošinātajam jāsamaksā Apdrošinātājam Apdrošināšanas polisē
norādītais Pašrisks. Ja Apdrošinātais nevēlas šo summu samaksāt, tad
Apdrošinātājs samazina atjaunošanas, remonta vai aizvietošanas
izdevumus par Pašriska apmēru;
6.5.2. apdrošināšanas atlīdzības izmaksu Apdrošinātajam naudā – šajā
gadījumā, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību neatlīdzina nodokļus,
nodevas vai iemaksas valsts un pašvaldību budžetā, ar kuriem aplikta
remonta vai atjaunošanas darbu veikšana, kā arī materiālu iegāde.
6.6. No izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības Apdrošinātājs ir tiesīgs
ieturēt:
6.6.1. nesamaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu par visu Apdrošināšanas
līguma darbības periodu, neatkarīgi no tā, vai ir iestājies apdrošināšanas
prēmijas samaksas termiņš;
6.6.2. Apdrošinātā objekta vai tā daļu derīgo atlieku vērtību, ja
Apdrošinātājs tās nepārņem savā īpašumā;
6.6.3. pašrisku par katru Apdrošināšanas gadījumu;
6.6.4. pievienotās vērtības nodokļa summu, ko apdrošināšanas atlīdzības
saņēmējam ir tiesības no valsts budžeta maksājamā nodokļa atskaitīt kā
priekšnodokli.
6.7. Ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu par Apdrošinātā objekta vai tā daļu
derīgo atlieku pārņemšanu savā īpašumā, Apdrošinājuma ņēmējam
ir jānodod tehnika Apdrošinātājam tādā stāvoklī, komplektācijā un ar
aprīkojumu, kādā tā bija Apdrošināšanas gadījuma brīdī. Apdrošinājuma
ņēmēja pienākums ir segt visus ar īpašuma tiesību pāreju sasitītos
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6.16. Ja pastāv strīds par apdrošināšanas atlīdzības apmēru,
Apdrošinātājs izmaksā to apdrošināšanas atlīdzības daļu, kuru
Apdrošinātājs uzskata par pamatotu un pierādītu saskaņā ar saņemtajiem
dokumentiem.
6.17. Ja Apdrošinātājs tikai pēc Apdrošinātā riska iestāšanās uzzina par
riska iestāšanās iespējamību palielinošiem apstākļiem, par kuriem
Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajam bija jāpaziņo, un
nepaziņošanas iemesls ir Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā viegla
neuzmanība, Apdrošinātājs var samazināt apdrošināšanas atlīdzības
apmēru tādā attiecībā, kāda ir starp iemaksāto apdrošināšanas prēmiju
un apdrošināšanas prēmiju, kāda Apdrošinājuma ņēmējam būtu jāmaksā,
ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais būtu paziņojis par
faktiskajiem apstākļiem.
6.18. Apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt apdrošināšanas atlīdzību līdz
50%, ja apdrošināšanas gadījums ir cēloniskā sakarā ar Apdrošinājuma
ņēmēja, Apdrošinātā vieglu neuzmanību un viņš nav izpildījis noteikumos
minētos drošības noteikumus vai Polisē norādītās papildus vienošanās.
6.19. Apdrošinātājs var atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību:
6.19.1. ja Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, to darbinieks vai
persona, kura lieto Apdrošināto objektu ar Apdrošinājuma ņēmēja vai
Apdrošinātā atļauju uz līguma vai cita tiesisku attiecību pamata:
6.19.1.1. ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ pārkāpj
no apdrošināšanas līguma izrietošus pienākumus un ja šis pārkāpums
ir cēloņsakarīgi veicinājis zaudējumu iestāšanos vai palielinājis to apmēru;
6.19.1.2. ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju saistībā
ar apdrošināšanas gadījuma apstākļiem vai zaudējuma apmēru;
6.19.1.3. rīkojoties ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ,
neiesniedz Apdrošinātāja rakstiski pieprasīto tā rīcībā esošo informāciju,
kas ļautu pārliecināties par Apdrošinātā riska iestāšanos un zaudējumu
apmēru, tai skaitā neuzrāda bojāto priekšmetu atliekas, izņemot
gadījumus, kad tās ir pilnībā iznīcinātas, vai jebkādā citā veidā kavē
Apdrošinātāja iespējas konstatēt un novērtēt zaudējumu apmēru;
6.19.1.4. Apdrošinātājam ir tiesības atteikties izmaksāt apdrošināšanas
atlīdzību, ja šo noteikumu 8.3. punktā minētās iestādes neapstiprina
attiecīgo apdrošināto risku iestāšanās faktu vai Apdrošinātais nav
iesniedzis policijai konkrētu nozagto vai nolaupīto lietu sarakstu, vai arī
policija neapstiprina atsevišķu lietu zādzības vai laupīšanas faktu.
6.19.2. ja Apdrošinātājs tikai pēc Apdrošinātā riska iestāšanās uzzina par
riska iestāšanās iespējamību palielinošiem apstākļiem, par kuriem
Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajam bija jāpaziņo,
un nepaziņošanas iemesls ir Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā ļauns
nolūks vai rupja neuzmanība.

izpildei, Apdrošinātājs nekavējoties par to informē Apdrošinājuma
ņēmēju, publicējot šo informāciju savā interneta mājas lapā vai masu
informācijas līdzekļos.
8. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN APDROŠINĀTĀ
PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
8.1. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi ir sekojoši:
8.1.1. pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniegt Apdrošinātājam
visu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju, kas nepieciešama riska
izvērtēšanai, kā arī nodrošināt Apdrošinātājam vai tā noteiktajam
ekspertam iespēju veikt Apdrošinātā objekta apskati;
8.1.2. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums informēt Apdrošināto par
to, ka viņš tiek apdrošināts un par to, kādi ir šī Apdrošināšanas līguma
nosacījumi;
8.1.3. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir arī citi pienākumi
saistībā ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu, kas noteikti šī Apdrošināšanas
līguma noteikumos, Apdrošināšanas līguma pielikumos un Latvijas
Republikas teritorijā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
8.2. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi līguma darbības
laikā:
8.2.1. ievērot Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošos normatīvos
aktus, ceļu satiksmes, šajos apdrošināšanas noteikumos minētos drošības
nosacījumus un papildus speciālās atrunas, ja tādas ir norādītas
Apdrošināšanas polisē;
8.2.2. Nodrošināt tehnikas ekspluatāciju atbilstoši rūpnīcas –
izgatavotājas prasībām.
8.2.3. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konstatācijas
brīža, rakstveidā informēt Apdrošinātāju par visiem zināmajiem
apstākļiem, kas varētu palielināt Apdrošinātā riska iestāšanās varbūtību
vai citiem apstākļiem, kā rezultātā var mainīties apdrošīnāto risku
ietekmējošie faktori, un izpildīt Apdrošinātāja norādījumus saistībā ar
tiem. Par palielināta riska apstākļiem uzskatāmas sekojošas darbības:
8.2.3.1. mainās tehnikas izmantošanas mērķis, to izmantojot citam
mērķim, nekā norādīts apdrošināšanas pieteikumā;
8.2.3.2. tehniku iznomā vai nodod lietošanā trešajām personām;
8.2.3.3. ir mainīti tehnikas reģistrācijas dokumenti, valsts reģistrācijas
numurs, tie ir nozagti vai nozaudēti;
8.2.3.4. ir nozagta(-s) vai nozaudēta(-s) tehnikas atslēga(-s), drošības
sistēmu vadības ierīces(-ču) tālvadības pults vai konstatēti drošības
sistēmu darbības traucējumi;
8.2.3.5. tehnikas īpašumtiesības ir apgrūtinātas, objekts ieķīlāts, citāds
apgrūtinājums ar lietu un/vai saistību tiesībām un/vai parādiem,
Apdrošinātajam objektam ir uzlikts atsavināšanas vai cits aizliegums, kā
arī īpašuma un/vai lietošanas tiesības uz Apdrošināto objektu
aprobežotas;
8.2.3.6. tehnikai ir citi spēkā esoši brīvprātīgie apdrošināšanas līgumi.
8.2.4. ievērot drošības nosacījumus:
8.2.4.1. Nodrošināt tehnikas uzrādīšanu Apdrošinātāja pārstāvim
3 darba dienu laikā pēc Apdrošinātāja rakstiska paziņojuma saņemšanas.
Gadījumā, ja šo termiņu nav iespējams ievērot, Apdrošinājuma ņēmējam
ir pienākums ar Apdrošinātāju saskaņot pārbaudes laiku un vietu.
8.2.4.2. Nodrošināt drošības sistēmu ekspluatāciju un lietošanu atbilstoši
rūpnīcas–izgatavotājas un/vai drošības sistēmu uzstādītāja prasībām
un/vai savstarpēji noslēgtam līgumam.
8.2.4.3. Nodrošināt tehnikas reģistrācijas dokumentu, atslēgu
un drošības sistēmu vadības ierīces(-ču) (tālvadības pultis, atslēgas u.tml.)
glabāšanu ārpus apdrošinātā objekta ar pieeju tikai iepriekš noteiktiem
lietotājiem. Ēkām, telpām, kur tiek uzglabāta tehnika, ir jābūt slēgtām.

7. APDROŠINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI LĪGUMA
DARBĪBAS LAIKĀ
7.1. Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt, nodot, saņemt un apstrādāt
personas datus saistībā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, tai skaitā, bet
ne tikai, nodot Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā personu datus, tai
skaitā sensitīvos, finanšu institūcijai, kas Apdrošināšanas polisē ir norādīta
kā Atlīdzības saņēmējs.
7.2. Paziņojumus, Apdrošināšanas polisi un citus ar apdrošināšanas
līgumu saistītus dokumentus Apdrošinātājs nosūta uz Apdrošinājuma
ņēmēja vai Apdrošinātā adresi, kas norādīta apdrošināšanas pieteikumā,
Apdrošināšanas polisē, vai saņemtajā paziņojumā par adreses maiņu.
7.3. Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājs maina savu
juridisko formu, nosaukumu, kontakttelefonu, kontaktadresi
un kontaktpersonu norādes un citu līdzīgu informāciju, kas ir
nepieciešama Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā līgumisko saistību
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8.2.4.4. Tehnikas lietotājam atstājot tehniku - aizvērt visus logus, aizslēgt
tehniku un aktivizēt visas tehnikai uzstādītās drošības sistēmas.
8.2.4.5. Nodrošināt tehnikas glabāšanu ārpus darbu veikšanas laika
apsargātā teritorijā, kur nodrošina tehnikas uzraudzību, īstenojot vismaz
vienu no zemāk minētajiem uzraudzības veidiem:
a) fiziska apsardze, ko nodrošina licencēts apsardzes pakalpojuma
sniedzējs vai speciāli apmācīta persona, ar kuru ir noslēgta rakstiska
vienošanās par šāda pakalpojuma sniegšanu;
b) nožogojums vai telpas, kas nodrošina nepiederošu personu
nepiekļūšanu apdrošinātajai tehnikai un ir aprīkotas ar apsardzes
signalizāciju ar pieslēgumu licencēta apsardzes pakalpojuma sneidzēja
pultij, vai diennakts tumšajā laikā izgaismota teritorija ar videonovērošanu
ar operatoru;
c) lauku apvidū lauksaimniecības tehniku var atstāt pārskatāmā teritorijā
ne tālāk par 100 metriem no dzīvojamās mājas, kas ir zemnieku
saimniecības īpašnieka vai lauksaimniecības uzņēmuma dalībnieka, kam
pieder Apdrošinātais objekts, dzīves vieta;
8.2.5. rakstveidā paziņot Apdrošinātājam par apdrošinātās intereses
neesamību ne vēlāk kā 1 kalendārā mēneša laikā pēc apdrošināmās
intereses pastāvēšanas izbeigšanās.
8.2.6. rakstveidā paziņot Apdrošinātājam par pasta (korespondences)
adreses maiņu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā;
8.2.7. rakstveidā paziņot Apdrošinātājam par cesijas līguma noslēgšanu
5 darba dienu laikā pēc cesijas līguma noslēgšanas attiecībā uz noslēgto
apdrošināšanas līgumu.
8.2.8. ja nenodrošina tehnikas glabāšanu ārpus darba laika šo noteikumu
8.2.4.5. punktā minētajā veidā, tad iestājoties apdrošināšanas gadījumam
apdrošināšanas atlīdzību samazina par 30%;
8.2.9. Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā nav izpildīti 8.3 punktā
minētie pienākumi un ir iestājies Apdrošinātais risks, apdrošināšanas
atlīdzība tiek samazināta par 50%.
8.3. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākumi iestājoties
Apdrošinātajam riskam:
8.3.1. nekavējoties jāziņo:
8.3.1.1. ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā – valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestam;
8.3.1.2. trešo personu ļaunprātīgas rīcības vai sadursmes gadījumā –
policijai;
8.3.2. Apdrošinātajam, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba
dienu laikā, ir rakstiski vai telefoniski jāpaziņo Apdrošinātājam par
Apdrošinātā riska vai jebkura notikuma, kas var tikt uzskatīts par
Apdrošināto risku, iestāšanos un jāsaskaņo ar Apdrošinātāju Apdrošinātā
riska iestāšanās vietas apskates laiks. Apdrošinātajam, tiklīdz tas ir
iespējams, jāveic visi iespējamie un saprātīgie pasākumi, lai samazinātu
zaudējumus;
8.3.3. pēc pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātajam ir pienākums
nodrošināt Apdrošinātāja pārstāvim vai tā noteiktajam ekspertam iespēju
veikt Apdrošinātā riska iestāšanās vietas un bojātā Apdrošinātā objekta
apskati pirms tā remonta uzsākšanas, kā arī dot Apdrošinātājam iespēju
veikt izmeklēšanu jebkuru zaudējumu rašanās cēloņu un apjoma
noteikšanai;
8.3.4. pēc Apdrošinātā riska iestāšanās, kamēr Apdrošinātājs nav veicis
bojātā vai iznīcinātā Apdrošinātā objekta apskati, nav pieļaujama nekāda
bojājumu novēršana vai atjaunošana bez Apdrošinātāja rakstiskas
piekrišanas. Pienākums veikt neatliekamus pasākumus, lai novērstu
turpmākus zaudējumus, zaudējumu palielināšanos un nepieļautu
nelaimes gadījumus;

8.3.5. pa Apdrošinātājs neveic apskati 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma
saņemšanas dienas un nepaziņo par apskates aizkavēšanās iemesliem un
ilgumu, Apdrošinātajam ir tiesības uzsākt Apdrošinātā objekta sakārtošanas
un remonta darbus;
8.3.6. pēc Apdrošinātā riska iestāšanās vietas apskates Apdrošinātāja
pārstāvis sastāda noteiktas formas apskates protokolu par konstatētajiem
zaudējumiem, kā arī sniedz norādījumus, kuru izpilde Apdrošinātajam
ir obligāta;
8.3.7. Apdrošinātā pienākums ir pierādīt zaudējuma iestāšanās faktu
un apmēru, kā arī iesniegt visu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju
un dokumentus, kas to apstiprina.
8.4. Apdrošinātājam ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību,
ja Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu nolūku vai rupjas
neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no šajā Apdrošināšanas līgumā
noteiktajiem pienākumiem.
9. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA SASTĀVDAĻAS
9.1. Apdrošināšanas līgums sastāv no apdrošināšanas pieteikuma,
Apdrošināšanas polises, Apdrošināšanas polises pielikumiem, apdrošināšanas
noteikumiem un visiem Apdrošināšanas līguma grozījumiem, par kuriem
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs rakstiski ir vienojušies.
Gadījumā, ja Apdrošināšanas polise papīra formā nav izsniegta, tas
neietekmē Apdrošināšanas līguma spēkā esamību.
9.2. Ja ir konstatēta pretruna starp Apdrošināšanas polises nosacījumiem
un apdrošināšanas noteikumiem, prioritāte ir Apdrošināšanas polises
nosacījumiem.
10. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS PERIODS
UN TERITORIJA
10.1. Apdrošināšanas līguma darbības periods ir viens gads, ja Polisē nav
noteikts citādi. Apdrošināšanas līguma darbības periods, tā sākuma
un beigu datums ir norādīti Polisē.
10.2. Apdrošināšanas līgums ir spēkā Apdrošināšanas polisē norādītajā
Apdrošināšanas līguma darbības periodā.
10.3. Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir norādīta Apdrošināšanas
polisē un/vai speciālajos apdrošināšanas noteikumos.
11. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ
ESAMĪBA
11.1. Apdrošināšanas līgumu slēdz, pamatojoties uz Apdrošinājuma
ņēmēja un Apdrošinātā sniegto informāciju Apdrošinātājam. Apdrošinātājs
apkopo Apdrošinājuma ņēmēja sniegto informāciju un atspoguļo to
Apdrošināšanas polisē.
11.2. Apdrošināšanas līgumu var noslēgt klātienē vai, izmantojot
informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļus (distances
saziņas līdzekļus). Izmantojot distances saziņas līdzekļus, tiek noslēgts
Distances apdrošināšanas līgums.
11.3. Noslēdzot Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinātājs var izsniegt
Apdrošināšanas polisi ar Apdrošinātāja pārstāvja parakstu vai nosūtīt
elektroniski no Apdrošinātāja datu sistēmas sagatavotu Apdrošināšanas
polises izdruku.
11.4. Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina Apdrošināšanas līguma, tai skaitā,
Distances apdrošināšanas līguma, noslēgšanu un tajā norādītās
informācijas patiesumu, veicot Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās
daļas, ja Apdrošināšanas prēmijas samaksa ir noteikta vairākās daļās,
samaksu Apdrošināšanas polisē norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā vai
arī parakstot Apdrošināšanas līgumu elektroniski vai pašrocīgi.
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11.5. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā Apdrošināšanas polisē
norādītājā laikā, ja ir veikta Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas,
ja Apdrošināšanas prēmijas samaksa ir noteikta vairākās daļās, samaksa
Apdrošināšanas polisē norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.
11.6. Apdrošināšanas līgums ir spēkā tikai attiecībā uz Apdrošināšanas
līgumā norādītajiem Apdrošinātajiem riskiem un norādītajā Apdrošināšanas
teritorijā.
11.7. Apdrošināšanas līgumu slēdz latviešu valodā, ja vien Apdrošinātājs
un Apdrošinājuma ņēmējs rakstiski nav vienojušies par Apdrošināšanas
līguma noslēgšanu arī svešvalodā. Ja Apdrošināšanas līgumā ir lietota
latviešu valoda un svešvaloda, tad pretrunu gadījumā priekšroka
ir Apdrošināšanas līguma tekstam latviešu valodā.

valūtā, starpību, kas rodas valūtas konvertācijas vai citu ar bankas
pakalpojumiem saistītu izdevumu rezultātā, sedz maksātājs.
12.8. Ja Apdrošināšanas prēmijas maksājums veikts ar pārskaitījumu, tad
par Apdrošināšanas prēmijas samaksas datumu uzskata datumu, kad
Apdrošinātājs vai apdrošināšanas starpnieks, kurš ir pilnvarots
Apdrošinātāja vārdā iekasēt Apdrošināšanas prēmijas par Apdrošināšanas
līgumiem, ko tas ir noslēdzis, ir saņēmis maksājumu bankas kontā.
13. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA
UN APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJAS ATMAKSĀŠANA
13.1. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs var izbeigt noslēgto
Apdrošināšanas līgumu pirms termiņa likumā „Par apdrošināšanas
līgumu” noteiktos gadījumos un kārtībā.
13.2. Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms Apdrošināšanas līguma
termiņa, Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātājam savstarpēji
vienojoties.
13.3. Izbeidzot Apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, Apdrošinātājs
atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam Apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras
apmēru nosaka, atskaitot no iemaksātās Apdrošināšanas prēmijas daļu
par Apdrošināšanas līguma darbības izmantoto periodu, kā arī
pierādāmos ar Apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos Apdrošinātāja
izdevumus, kas nepārsniedz 25 procentus no Apdrošināšanas prēmijas, ja
Apdrošināšanas līguma darbības laikā nav veikta Apdrošināšanas
atlīdzības izmaksa un/vai pieteikts Apdrošināšanas gadījums.
13.4. Ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā ir veikta Apdrošināšanas
atlīdzības izmaksa un izmaksātā Apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka nekā
starpība starp iemaksāto Apdrošināšanas prēmiju un Apdrošināšanas
prēmijas daļu par Apdrošināšanas līguma darbības izmantoto periodu,
Apdrošinātājs atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam Apdrošināšanas
prēmijas daļu, kuras apmēru nosaka, no samaksātās Apdrošināšanas
prēmijas atskaitot Apdrošināšanas atlīdzību, Apdrošināšanas prēmijas
daļu par Apdrošināšanas līguma darbības izmantoto periodu un
pierādāmos ar Apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos Apdrošinātāja
izdevumus, kas nepārsniedz 25 procentus no Apdrošināšanas prēmijas.
13.5. Ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā ir izmaksāta Apdrošināšanas
atlīdzība un izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības summa ir lielāka par
atmaksājamo Apdrošināšanas prēmijas daļu, Apdrošinātājs Apdrošināšanas
prēmiju Apdrošinājuma ņēmējam neatmaksā.
13.6. Šo noteikumu 13.4. un 13.5.punktā minētā kārtība ir attiecināma
arī uz gadījumiem, ja ir pieteikts Apdrošināšanas gadījums un veikts
paredzamās Apdrošināšanas atlīdzības summas aprēķins, bet vēl nav
veikta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.
13.7. Ja saskaņā ar pirmstermiņa izbeidzamo Apdrošināšanas līgumu
ir pieteikts Apdrošināšanas gadījums, Apdrošināšanas polisi var izbeigt
ne ātrāk kā dienā, kad ir veikts Apdrošināšanas atlīdzības summas
aprēķins, ja nav cita vienošanās ar Apdrošinātāju.

12. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA UN TĀS SAMAKSAS
KĀRTĪBA
12.1. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums veikt Apdrošināšanas
prēmijas samaksu Apdrošināšanas polisē norādītā kārtībā, termiņos
un apmērā.
12.2. Ja Apdrošinātājs nav saņēmis Apdrošināšanas prēmijas vai tās
pirmās daļas apmaksu Apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un/vai
termiņā, tad Apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā, un Apdrošinātājam
ir tiesības atmaksāt saņemto Apdrošināšanas prēmiju vai attiecīgi tās
pirmo daļu. Šajā gadījumā Apdrošinātājam 10 darba dienu laikā
no Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksas dienas
ir jāatmaksā Apdrošinājuma ņēmējam iemaksātā Apdrošināšanas prēmija
vai tās pirmā daļa, vai jāiesniedz Apdrošinājuma ņēmējam lūgums paziņot
Apdrošinātājam Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas atmaksas
veidu.
12.3. Ja Apdrošinātājs šo noteikumu 12.2. punktā noteiktajā termiņā
neveic Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas atmaksu vai
neiesniedz Apdrošinājuma ņēmējam šo noteikumu 12.2. punktā minēto
lūgumu, Apdrošināšanas līgums ir spēkā ar Apdrošināšanas polisē
norādīto spēkā stāšanās dienu.
12.4. Ja Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksa veikta pēc
Apdrošināšanas polisē noteiktā termiņa un/vai tā nav veikta pilnā apmērā
un līdz Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksas dienai
ir iestājies Apdrošināšanas gadījums, uzskatāms, ka Apdrošināšanas
līgums nav stājies spēkā un Apdrošinātājam ir pienākums paziņot
Apdrošinājuma ņēmējam par šī līguma spēkā neesamību un atmaksāt
saņemto Apdrošināšanas prēmiju vai tās pirmo daļu 10 darba dienu laikā
no Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksas dienas, vai
iesniegt lūgumu Apdrošinājuma ņēmējam paziņot Apdrošinātājam
Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas atmaksas veidu.
12.5. Ja, slēdzot Aapdrošināšanas līgumu, norādīts, ka Apdrošināšanas
prēmija tiek maksāta daļās, un Apdrošinātājs nav saņēmis kārtējo
Apdrošināšanas prēmijas maksājumu Apdrošināšanas polisē norādītajā
apmērā un/vai termiņā, tad Apdrošinātājs nosūta Apdrošinājuma
ņēmējam rakstveida brīdinājumu par nepilnīgu un/vai kavētu kārtējās
Apdrošināšanas prēmijas daļas samaksu, uzaicinot samaksāt Apdrošināšanas
prēmijas daļu atbilstoši Apdrošināšanas līguma nosacījumiem, un norādot
Apdrošināšanas prēmijas nesamaksātās daļas samaksas apmēru un termiņu
un nesamaksāšanas iespējamās sekas.
12.6. Ja Apdrošinājuma ņēmējs nav veicis Apdrošināšanas prēmijas daļas
samaksu atbilstoši šo noteikumu 12.5. punktā minētajā brīdinājumā
norādītam termiņam un/vai apmēram, Apdrošināšanas līgums ir izbeigts.
12.7. Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic tādā valūtā, kādā
Apdrošināšanas polisē norādīta Apdrošināšanas prēmija, vai citā valūtā,
ja tāda norādīta rēķinā. Veicot Apdrošināšanas prēmijas samaksu citā

14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Apdrošināšanas līgumu var grozīt, Apdrošinājuma ņēmējam
un Apdrošinātājam par to rakstiski vienojoties.
14.2. Apdrošinātājs nevar vērsties ar regresa prasību pret Apdrošinātā
bērniem, vecākiem vai laulāto, izņemot, ja Apdrošināšanas gadījums
izraisīts ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ.
14.3. Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā sūdzības vai pretenzijas,
kas iesniegtas rakstiski, Apdrošinātājs izskata un sniedz rakstisku atbildi
30 dienu laikā no sūdzības vai pretenzijas saņemšanas dienas.
14.4. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka Apdrošinātājs kā sistēmas
pārzinis un personas datu operators apstrādā Apdrošinājuma ņēmēja
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personas datus (tai skaitā sensitīvus datus un personas identifikācijas
(klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt Apdrošināšanas līguma izpildi
vai ar mērķi sniegt Apdrošinājuma ņēmējam informāciju par
Apdrošinātāja un tā sadarbības partneru sniedzamiem pakalpojumiem,
un/vai nodod tos apstrādei trešajai personai ar mērķi nodrošināt
Apdrošināšanas līguma izpildi, vai ar mērķi sniegt Apdrošinājuma
ņēmējam Apdrošinātāja noteikto informāciju par Apdrošinātāja
sniedzamiem pakalpojumiem.
14.5. Apdrošinātājs neizpauž trešajām personām informāciju par
Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto, izņemot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Tomēr Apdrošinātājam tā
komercdarbības efektivitātes nodrošināšanai ir tiesības apmainīties ar

citiem Apdrošinātājiem ar ziņām par Apdrošināto un Apdrošinājuma
ņēmēju.
14.6. Apdrošinātājs Apdrošināšanas līguma darbības laikā sazinās ar
Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju latviešu valodā, kā arī atbild uz
Apdrošinātā un Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījumiem, kas izteikti
latviešu valodā vai jebkurā citā valodā, kas ir saprotama abām pusēm.
14.7. No Apdrošināšanas līguma izrietošo attiecību regulēšanai tiek
piemērots Latvijas Republikas likums ‘’Par apdrošināšanas līgumu’’,
Latvijas Republikas Civillikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
14.8. Visus strīdus, kas izriet no Apdrošināšanas līguma, risina sarunu
ceļā. Ja puses vienošanos nepanāk, strīdu nodod izšķiršanai tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Deividas Raipa,
Valdes priekšsēdētājs
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Tomasz Rowicki,
Valdes loceklis

