Speciālās tehnikas apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informatīvais dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Seesam Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
Produkts: Speciālās tehnikas apdrošināšana

Pilnīga informācija par produktu ir sniegta Tehnikas (CPM) polisē, Speciālās tehnikas apdrošināšanas noteikumos Nr. CPM 15/1
un Seesam mājaslapā https://www.seesam.lv/juridiskas-personas/specialas-tehnikas-apdrosinasana/

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Speciālās tehnikas apdrošināšana (CPM).

Kas tiek apdrošināts?
 Ar speciālās tehnikas apdrošināšanas polisi var apdro-

Kas netiek apdrošināts?
 Operatīvais transports;

šināt praktiski jebkuru tehnikas vienību no sekojošam
tehnikas grupām:

 Sauszemes transporta līdzekļi (t.sk. vieglās automašīnas), kuriem paredzēta kasko apdrošināšana;

•

Ceļu būves tehnika

 Ūdens transporta līdzekļi

•

Ekskavatori u.tml. zemes pārvietotāji

•

Iekrāvēji

 Nekustamais un kustamais īpašums, kuram paredzēta
īpašuma apdrošināšana;

•

Mini zemes pārvietotāji (Bobcat tipa)

 Smagās automašīnas (t.sk. kokvedēji, vilcēji);

•

Mobilie cementa/asfalta vedēji

•

Sastatnes, celtnieku vagoniņi

 Ceļu tīrītāji, uzturētāji, kas tiek izmantoti vispārējā ceļu
satiksmē;

•

Kompresori, dīzeļģeneratori

•

Piekabes

•

Pacēlājtehnika

•

Lauksaimniecības tehnika

•

Mežizstrādes tehnika

•

Slēpošanas trašu tehnika

•

Teritorijas labiekārtošanas tehnika

 Apdrošinot speciālo tehniku ir iespējams izvēlēties
“Nosaukto risku” vai “Visu risku” segumu standartprogrammas
Nosauktie riski.
Nosaukto risku apdrošināšanas gadījumā būs apdrošināti tikai tie riski, kuri ir norādīti apdrošināšanas polisē.
Apdrošinātie riski: Uguns, Zibens, Eksplozija, Lidaparātu uzkrišana, Vētra, Krusa, Trešo personu prettiesiska
rīcība, Ceļu satiksmes negadījums, Transportlīdzekļu
trieciens
Visi riski.
“Visu risku” apdrošināšana sedz iepriekš neparedzamus un pēkšņus ārējus bojājumus vai zaudējumus (tai
skaitā, bet ne tikai: stiklojuma saplīšana, iegrimšana,
riepu bojājumi, apgāšanās u. c.) apdrošinātajam objektam, neatkarīgi no apdrošināšanas gadījuma cēloņa, izņemot tos, kas noteikumos nav minēti kā izņēmuma cēloņi.

 Papildus “Nosaukto risku” vai “Visu risku” segumu
standartprogrammai iespējams piedrošināt riskus –
Aizvietošana, Produkcijas apdrošināšana pārvadājuma laikā, Nelaimes gadījumu apdrošināšana vadītājam, Polises darbības teritoriju Baltijas valstis vai Eiropa, Iekārtu salūšanas apdrošināšanu.

 Treileri un piekabes, kas aprīkoti kā mobilās virtuves,
t.sk. dzīvojamie treileri.
 Kvadracikli
 Elektrisku bojājumu, darbības traucējumu, darbības
atteikumu, dzesēšanas vai citu šķidrumu sasalšanas,
nepietiekamas eļļošanas, eļļas vai dzesēšanas šķidruma nepietiekama daudzuma izraisīti zaudējumi, taču,
ja minēto bojājumu rezultātā notiek nelaimes gadījums, kas rada ārējus bojājumus, tad šādi ārējie bojājumi tiek segti;
 Nomaināmās un nodilumam pakļautās detaļas, piemēram., siksnas, bukses, konveijeru lentas, urbji, ķēdes, riepas, akumulatori u.tml., izņemot gadījumus, ja
šādi zaudējumi vai bojājumi ir kā sekas, iestājoties apdrošinātajam riskam;
 Tehnika tās testēšanas laikā;
 Pakārtoti [finansiāli] zaudējumi, soda naudas, sankcijas;
 Defekti un trūkumi, par kuriem atbildīgs ir tehnikas piegādātājs, izgatavotājs vai ražotājs (garantijas ietvaros
kompensējami zaudējumi);
 Inventarizācijas vai apkopes laikā atklāti bojājumi,
zaudējumi;
 Nodilums, nolietojums, korozija, rūsa, vērtības samazināšanās.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
qq Kara vai karam līdzīgas darbības, jebkura veida civilie nemieri, streiki, sacelšanās, terorisms;
qq Radioaktīvais starojums, radioaktīvais saindējums, kodolreakcija,
qq Apdrošinājuma ņēmēja vai pārstāvju rupja neuzmanība, tīša nolaidība;
qq Tehnikas lietošana alkohola vai psihotropo vielu iespaidā;
qq Tehnikas lietošana bez attiecīgā apdrošināšanas objekta vadīšanas/lietošanas tiesībām vai nepieciešamās kvalifikācijas, ja šāda
kvalifikācija vai vadīšanas/lietošanas tiesības ir nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem
qq Tehnika tiek izmantota ne pēc pielietojuma ko nosaka vai paredz tehnikas ražotājs
qq Tehnika tiek lietota ārpus Baltijas.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšana ir spēkā polisē norādītajā adresē un/vai jebkurā vietā visā Latvijas Republikas teritorijā. Papildus iespēja
izvēlēties teritoriālo segumu Baltijas valstu teritorijā.

Kādas ir manas saistības?
•

Pirms apdrošināšanas līguma un līguma darbības laikā Jums jāsniedz apdrošinātājam pilnīga un patiesa informācija par apdrošināšanas objekta stāvokli un cita apdrošinātāja pieprasītā informācija.

•

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Jums jāpaziņo apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas
attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu.

•

Līguma darbības laikā Jums jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru.

•

Jāievēro arī apdrošinātāja noteiktās drošības prasības, ja tādas noteiktas līgumā.

•

Iestājoties apdrošinātajam riskam, Jums:
- Jāziņo atbildīgajam glābšanas dienestam, citai atbildīgai institūcijai par negadījumu;
- Jāfiksē negadījuma apstākļi, tai skaitā jāsaglabā attiecīga dokumentācija, kas pamato radīto zaudējumu apmēru;
- Jāpaziņo apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos un jāievēro tā norādījumi;
- Ja iespējams, jāveic darbi, lai samazinātu zaudējumus;

•

Jāsniedz apdrošinātājam tā pieprasītā informācija.

•

Saistības, piesakot apdrošināšanas atlīdzību:
- Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā, jāsazinās ar apdrošinātāju un jāpaziņo par apdrošinātā
riska iestāšanos;
- Jāaizpilda atlīdzības pieteikums;

•

Jāiesniedz apdrošinātāja pieprasītā informācija un dokumenti;

•

Bez apdrošinātāja piekrišanas un zaudējumu apmēra saskaņošanas aizliegts uzsākt bojātā īpašuma remontu vai atjaunošanas
darbus, izņemot tādus, kas nepieciešami, lai nekavējoties novērstu zaudējuma vai bojājuma cēloni un tālākus zaudējumus.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu Jums ir jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos, kārtībā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
•

 pdrošināšanas segums (aizsardzība) ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināšanas periodā. Tā sākas perioda pirmajā
A
dienā, bet ne ātrāk kā ar apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksu, izņemot, ja līgumā noteikts citādi.

•

Segums beidzas Apdrošināšanas līguma (polises) norādītajā apdrošināšanas perioda pēdējā dienā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu atcelt (izbeigt) var 15 dienas iepriekš par to paziņojot apdrošinātājam rakstveidā.

