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Speciālās tehnikas visu risku
apdrošināšanas noteikumi Nr. 5.7/3
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1.17.

1.18.

Apdrošinātājs — ADB „Gjensidige” Latvijas filiāle, kas darbojas
saskaņā ar statūtiem.
Apdrošinājuma ņēmējs — juridiska vai fiziska persona, kura
noslēgusi Apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.
Apdrošinātais — apdrošināšanas polisē norādītā juridiskā vai fiziskā
persona, kurai ir apdrošināmā interese un kuras labā ir noslēgts
Apdrošināšanas līgums.
Tiesīgais lietotājs — persona, kura lieto specializēto sauszemes
tehniku vai stacionāro iekārtu ar īpašnieka atļauju uz pilnvaras,
nomas, līzinga līguma vai citas vienošanās pamata. Uz tiesīgo
lietotāju attiecas tie paši pienākumi un saistības, kas uzlikti
Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam.
Apdrošināšanas līgums — Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja
vienošanās par konkrētās speciālās tehnikas apdrošināšanu saskaņā
ar šiem apdrošināšanas noteikumiem, ar kuru Apdrošinājuma
ņēmējs un Apdrošinātājs apņemas pildīt savas apdrošināšanas
noteikumos un apdrošināšanu regulējošos Latvijas Republikas
tiesību aktos noteiktās saistības. Apdrošināšanas līgums sastāv no
apdrošināšanas pieteikuma, polises, apdrošināšanas noteikumiem
un īpašiem nosacījumiem, ja tas ir nepieciešams.
Apdrošināšanas polise — dokuments, kas apliecina Apdrošināšanas
līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas noteikumus, kā arī visus
Apdrošināšanas līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs ir rakstveidā vienojušies
Apdrošināšanas līguma darbības laikā.
Apdrošināšanas objekts — apdrošināšanas polisē un tās pielikumā
norādītā stacionārā vai mobilā tehnika vai iekārta (turpmāk tekstā
— „tehnika”), kas tiek izmantota celtniecībā, lauksaimniecībā, mežu
izstrādē, apkalpojošā sfērā u.tml., kā arī aprīkojums vai mehānismi
(turpmāk tekstā — „aprīkojums”), kas tai ir vai var tikt uzmontēti.
Apdrošinājuma summa — polisē noteikta naudas summa, par kuru
tehnika ir apdrošināta.
Faktiskā vērtība — naudas summa, par kādu var iegādāties
attiecīgās markas, modeļa, izlaides gada, tehniskā stāvokļa un
komplektācijas tehniku vai papildus aprīkojumu, saskaņā ar ekspertu
novērtējumu.
Nolietojums — tehnikas vai aprīkojuma vērtības samazināšanās
tās lietošanas, vecuma, samazināto izmantošanas iespēju vai citu
līdzīgu apstākļu dēļ.
Apdrošināšanas prēmija — polisē noteiktais maksājums par
apdrošināšanu.
Apdrošināmā interese — interese neciest zaudējumus, iestājoties
apdrošinātajam riskam.
Apdrošinātais risks — apdrošināšanas polisē norādītais no
apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama
nākotnē.
Apdrošināšanas gadījums — ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi
saistīts pēkšņs un neparedzēts notikums, kam iestājoties, paredzēta
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši Apdrošināšanas
līgumam.
Apdrošināšanas atlīdzība — par apdrošināšanas gadījumu
izmaksājamā naudas summa vai nodrošināmo pakalpojumu
izmaksas atbilstoši Apdrošināšanas līgumam.
Atlīdzināmie zaudējumi — par apdrošināšanas gadījumu
izmaksājamā naudas summa vai nodrošināmo pakalpojumu
izmaksas atbilstoši apdrošināšanas līgumam pirms paša riska
atskaitīšanas.
Paša risks — polisē uzrādītā, naudas izteiksmē vai procentos izteikta
daļa no apdrošinājuma summas vai zaudējuma, ko atskaita no
atlīdzināmiem zaudējumiem par katru apdrošināšanas gadījumu.
Apdrošināšanas pieteikums — Apdrošinātāja noteikts dokuments,
ko Apdrošinājuma ņēmējs iesniedz Apdrošinātājam, lai informētu
to par apdrošināšanas objektu, faktiem un apstākļiem, kas
nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai.

1.20.
1.21.

Apdrošināšanas vieta — ēkas, būves, telpas un/vai teritorija, kur
atrodas apdrošinātais īpašums, un tā ir norādīta apdrošināšanas
polisē.
Zemapdrošināšana ir, ja apdrošinājuma summa ir mazāka par
apdrošinātā objekta faktisko vērtību.
Virsapdrošināšana ir, ja apdrošinājuma summa ir lielāka par
apdrošinātā objekta faktisko vērtību.

2. Apdrošināmie riski
2.1.

Apdrošināšanas objekts ir apdrošināts pēkšņa un neparedzēta
fiziska bojājuma, bojāejas vai zuduma gadījumiem, polisē norādītā
apdrošināšanas perioda laikā, kā rezultātā ir jāveic apdrošināšanas
objekta remonts vai aizvietošana, izņemot VI sadaļā minētos
izņēmumus.

2. sadaļa. Apdrošināšanas objekts
3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.2.

Apdrošināšanas objekts ir apdrošināšanas polisē un tās pielikumā
norādītā tehnika un aprīkojums.
Objektu apdrošināšanai un prēmiju aprēķinu veikšanai speciālā
tehnika tiek iedalīta šādās grupās:
Speciālā būvniecības tehnika — celtņi (kabeļu celtņi, slīdošie celtņi,
tilta celtņi, celtņauto, portālceltņi, torņa celtņi, u.c.), buldozeri,
ekskavatori (kāpurķēžu, bagari, pašgājēji ekskavatori, u.c.), greideri,
skrēperi, pāļu dzīšanas agregāti, mašīnas un mehānismi augsnes
blietēšanai, drupinātāji, betonēšanas un betona sūknēšanas
iekārtas, būvlaukuma dzelzceļa līnijas, pārvietojamie urbšanas
agregāti, cauruļu licējmašīnas, asfalta klāšanas iekārtas.
Mežizstrādes tehnika — speciālā meža izstrādes tehnika,
forvarderi, harvesteri vai cita veida tehnika.
Lauksaimniecības tehnika — lauksaimniecības pacēlāj- un
iekrāvējtehnika, traktori, kombaini, lopbarības sagatavošanas
un ražas novākšanas pašgājējtehnika, kā arī darba procesa
laikā traktoriem, vilcējiem piekabināmā vai uzkarināmā augsnes
sagatavošanas, ražas novākšanas vai cita veida tehnika;
Noliktavu apkalpes tehnika — pacēlāji un dažādu modifikāciju
iekrāvējtehnika.
Apdrošināšanas objekts ir apdrošināts polisē norādītajā
apdrošināšanas vietā. Apdrošināšanas aizsardzība attiecas uz tādu
apdrošināšanas objektu, kas ir nodots ekspluatācijā pēc sekmīgi
veiktiem apdrošināšanas objekta ekspluatācijas izmēģinājumiem,
kas strādā vai atrodas dīkstāvē, tiek attīrīts, noregulēts vai tiek veikti
tekošie remontdarbi.

3. sadaļa. Apdrošināšanas līgums
4. Apdrošinājuma summa
4.1.
4.2.

4.3.

Apdrošinājuma summa nedrīkst būt zemāka par tehnikas faktisko
vērtību.
Apdrošinājuma summu nosaka Apdrošinājuma ņēmējs un
ir atbildīgs par uzrādītās apdrošinājuma summas atbilstību
apdrošināšanas objekta — faktiskajai vērtībai.
Ja apdrošinājuma summa neatbilst tehnikas faktiskajai vērtībai,
tad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tiek piemēroti
zemapdrošināšanas vai virsapdrošināšanas nosacījumi.
Zemapdrošināšanas vai virsapdrošināšanas noteikumi tiek piemēroti
attiecībā uz katru apdrošināto vienību atsevišķi.

5. Apdrošināšanas līguma periods un tā stāšanās spēkā
5.1.
5.2.

Apdrošināšanas līguma periods ir apdrošināšanas polisē uzrādītais
līguma darbības laiks.
Līgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc prēmijas vai prēmijas
pirmās daļas samaksas, ja polisē nav norādīts citādi.
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6. Apdrošināšanas prēmijas samaksa

5. sadaļa. Apdrošināšanas gadījums.

6.1.

10. Apdrošinātā pienākumi pēc apdrošinātā
riska iestāšanās

6.2.

6.3.

Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir samaksāt apdrošināšanas
prēmiju apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos.
Ja apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar pārskaitījumu, par
samaksas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitīta
Apdrošinātāja bankas kontā.
Ja prēmija vai tās pirmā daļa netiek samaksāta polisē norādītajā
termiņā, Apdrošināšanas līgums nav spēkā no tā noslēgšanas brīža.

7. Apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā
savstarpējie pienākumi
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā pienākums pirms
Apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir sniegt visu Apdrošinātāja
pieprasīto informāciju, kas nepieciešama riska izvērtēšanai, kā
arī nodrošināt iespēju veikt apdrošinātā objekta apskati riska
izvērtēšanai, kā līguma noslēgšanas, tā līguma darbības laikā.
Apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātais ir atbildīgi par patiesas
informācijas sniegšanu.
Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir informēt Apdrošināto, ka
viņš tiek apdrošināts, un nodrošināt līguma saistību izpildi no
Apdrošinātā puses.
Apdrošinājuma ņēmējs atbild par neinformētības sekām, sedzot
papildu izdevumus, kas radušies Apdrošinātā neinformētības dēļ.
Apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā pienākums ir nodrošināt,
lai Apdrošināšanas līguma darbības laikā tiktu ievērotas
normatīvajos aktos, kā arī tehnikas ražotāja un pārdevēja noteiktās
ugunsdrošības, tehniskās ekspluatācijas prasības un piesardzības
pasākumi.
Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums ir paziņot par
citiem tam zināmiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas
attiecas uz to pašu objektu.

4. sadaļa. Apdrošinātā riska izmaiņas
8. Izmaiņas sākotnējā informācijā
8.1.

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.

Apdrošinātajam vai Apdrošinājuma ņēmējam līguma darbības laikā
ir pienākums rakstveidā paziņot Apdrošinātājam par visiem tam
zināmajiem apstākļiem, kas var ievērojami palielināt Apdrošinātā
riska iestāšanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu apjomu, tajā
skaitā, bet neaprobežojoties ar turpmāko uzskaitījumu par:
izmaiņām apdrošinātā īpašuma drošības sistēmās;
apdrošinātā īpašuma funkciju izmaiņām, rekonstrukcijām,
pārbūvēm pirms to uzsākšanas;
apdrošinātā objekta apkalpojošā servisa centra vai tehniskās
apkopes veicēja maiņu;
apdrošinātā īpašuma iznomāšanu, ieķīlāšanu;
apdrošinātā īpašuma pārvietošanu uz citu vietu nekā norādīts polisē;
apdrošinātā īpašuma ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas
perioda izbeigšanos.

9. Apdrošinātā riska palielināšanās
9.1.

Ja apdrošinātā riska iestāšanās iespējamība ir palielinājusies līguma
darbības laikā, Apdrošinātājs var rakstveidā piedāvāt Apdrošinājuma
ņēmējam izdarīt noteikumu grozījumus un norādīt to spēkā stāšanās
dienu vai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības,
pieņemt lēmumu par apdrošināšanas līguma pārtraukšanu.

10.1.

Apdrošinātājam ir pienākums veikt visus iespējamos un saprātīgos
pasākumus, lai samazinātu zaudējumus un, tiklīdz tas kļūst
iespējams, par notikušo notikumu jāziņo Apdrošinātājam.
10.2. Zaudējuma pieteikums — ja radušies zaudējumi, Apdrošinātajam
par to nekavējoties jāziņo:
10.2.1. ugunsgrēka gadījumā — ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
10.2.2. eksplozijas gadījumā — ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai
attiecīgajam avārijas dienestam;
10.2.3. inženierkomunikāciju avārijas gadījumā — attiecīgajam avārijas
dienestam vai/un ēkas apsaimniekotājam (īpašniekam);
10.2.4. trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā — policijai.
10.2.5. sadursmes ar transporta līdzekli gadījumā — ceļu policijai.
10.3. Apdrošinātajam 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad kļuvis
zināms par notikumu, jāiesniedz Apdrošinātājam noteikta parauga
formas rakstisks pieteikums un jāsaskaņo ar Apdrošinātāju notikuma
vietas apskates laiks. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams
personīgi iesniegt rakstisku pieteikumu, tad to veic Apdrošinātā vai
Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvis vai pilnvarota persona.
10.4. Ja Apdrošinātais piesaka prasību, zinot, ka tā ir nepatiesa vai
krāpnieciska, Apdrošināšanas līgums tiek atzīts par spēkā neesošu
un jebkura prasība šī līguma sakarā tiek noraidīta.
10.5. Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību,
ja 10.2.1. — 10.2.5.punktos minētās iestādes neapstiprina attiecīgo
risku iestāšanās faktu.
10.6. Zaudējuma pierādījums
10.6.1. Pēc notikušā notikuma, kamēr Apdrošinātājs nav veicis bojātā vai
iznīcinātā objekta apskati, bez Apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas
nav pieļaujama nekāda bojājumu novēršana vai objekta vai tā
daļu pārvietošana, novākšana vai atjaunošana. Atļauts veikt
tikai neatliekamus pasākumus, lai novērstu tālākus zudumus un
nepieļautu nelaimes gadījumus.
10.6.2. Pēc pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātajam jānodrošina
Apdrošinātāja pārstāvim iespēja veikt notikuma vietas un bojātā
īpašuma apskati, kā arī jādod iespēja veikt izmeklēšanu jebkuru
zaudējuma rašanās cēloņu un apjoma noteikšanai.
10.6.3. Pēc notikuma vietas apskates Apdrošinātāja pārstāvis sastāda
noteiktas formas apskates protokolu par konstatētajiem
zaudējumiem, kā arī sniedz norādījumus, kuru izpilde
Apdrošinātajam ir obligāta. Bez Apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas
nav atļauta objekta atjaunošana, tā daļu pārvietošana vai
novākšana.
10.6.4. Apdrošinātājs veic notikuma vietas apskati tiklīdz tas iespējams,
vienojoties ar Apdrošināto. Ja Apdrošinātājs neveic apskati dienā,
par kuru puses ir vienojušās, Apdrošinātajam pēc 3 (trīs) darba
dienām ir tiesības uzsākt sakārtošanas un remonta darbus.
10.6.5. Apdrošinātā pienākums ir pierādīt zaudējuma iestāšanās faktu un
apmēru, kā arī iesniegt visu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju un
dokumentus, kas to apstiprina.
10.7. Apdrošinātā pienākumu nepildīšanas sekas
10.7.1. Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību,
ja Apdrošinātais:
10.7.1.1. ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no
šajos noteikumos noteiktajiem pienākumiem;
10.7.1.2. neuzrāda bojāto apdrošināto objektu atliekas, izņemot gadījumus,
kad tās pilnībā ir iznīcinātas;
10.7.1.3. nav iesniedzis policijai konkrētu nozagto vai nolaupīto apdrošināto
objektu, vai to daļu sarakstu, vai arī policija neapstiprina atsevišķu
lietu nozagšanu vai nolaupīšanu;
10.7.2. Apdrošinātājs var samazināt apdrošināšanas atlīdzību līdz 50%, ja
Apdrošinātais vieglas neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no šajos
noteikumos noteiktajiem pienākumiem.
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10.7.3. Ja, slēdzot Apdrošināšanas līgumu, tā darbības laikā vai pēc
zaudējuma iestāšanas Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais,
apdrošināšanas objekta īpašnieks vai lietotājs sniedz nepatiesu
informāciju vai atsakās iesniegt Apdrošinātāja pieprasīto
informāciju, Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt
apdrošināšanas atlīdzību un izbeigt Apdrošināšanas līgumu.

11. Apdrošinātāja pienākums izmaksāt
apdrošināšanas atlīdzību
11.1.

11.2.

11.3.

Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai
atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pieņem 7 (septiņu)
dienu laikā pēc visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu
saņemšanas dienas.
Ja par objektu bojājumu vai iznīcināšanu pret apdrošinājuma
ņēmēju vai apdrošināto ir ierosināta administratīvā vai krimināllieta,
lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu Apdrošinātājs
pieņem tikai pēc likumīgā spēkā stājušos tiesas sprieduma vai
lēmuma par krimināllietas izbeigšanu saņemšanas.
Pēc pušu vienošanās Apdrošinātājs, pirms veikta pilnīga zaudējumu
aprēķināšana, var izmaksāt atlīdzības daļu tādā apmērā, kādu
neapstrīd neviena no pusēm.

6. sadaļa.
12.Izņēmumi
12.1.
Apdrošināšana neatlīdzina zaudējumus, kas radušies:
12.1.1. tehnikai iekšēju mehānisku vai elektrisku bojājumu vai pārtraukumu
dēļ (t.sk. īssavienojums, pārspriegums), dzesēšanas vai citu
šķidrumu sasalšanas dēļ, nekvalitatīvas ieeļļošanas vai degvielas
dēļ, kā arī eļļas vai dzesinātājvielas nepietiekama daudzuma dēļ,
nekvalitatīvi veikta remonta dēļ, izņemot gadījumus, ja šādu
bojājumu rezultātā notiek nobraukšana no ceļa, apgāšanās,
sadursme, tad Apdrošinātājs atbild par šādiem ārējiem bojājumiem;
12.1.2. nomaināmām detaļām un papildu aprīkojumiem, tādiem kā:
urbjiem, laužņiem, cirtņiem, nažiem un citām griezošām virsmām,
zāģu asmeņiem, vītņu griezējiem, formām, šabloniem, smalcinošām
vai drupinošām virsmām, sietiem un režģiem, tauvām, tīkliem,
virvēm, siksnām, ķēdēm, elevatora un konveijera lentām, baterijām,
riepām, savienotājvadiem un kabeļiem, elastīgām caurulēm, regulāri
nomaināmiem savienojumiem un hermetizējošiem materiāliem.
Tomēr šie zaudējumi vai bojājumi tiek atlīdzināti, ja tie radušies
ārēja spēka iedarbības rezultātā;
12.1.3. sakarā ar iekšdedzes dzinēja, tvaika katla vai augstspiediena katla
eksploziju;
12.1.4. apdrošinātajiem objektiem atrodoties uz ūdens transporta
līdzekļiem vai kuģiem, gaisa transporta līdzekļiem;
12.1.5. ilgstošas iedarbības rezultātā no nolietošanās, korozijas, oksidācijas,
objekta stāvokļa pasliktināšanās nelietošanas dēļ un normālu
atmosfēras nokrišņu un temperatūras svārstību iedarbības;
12.1.6. apdrošinātos objektus testējot vai tos izmantojot jebkurā citā
veidā, vai citu darbu veikšanai, kā tie paredzēti atbilstoši ražotāja
prasībām;
12.1.7. mašīnām un mehānismiem, kas tiek izmantoti apakšzemes darbiem,
ja polisē nav norādīts citādi;
12.1.8. un par kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā spēkā
esošajiem publiskajiem tiesību aktiem vai līgumsaistībām garantijas
perioda laikā atbild ražotājs, piegādātājs, pārdevējs, uzstādītājs vai
remontu veicējs;
12.1.9. kļūdas vai defekta dēļ, kas pastāvējis jau Apdrošināšanas līguma
noslēgšanas laikā, un Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pārstāvji ir
zinājuši par to, ja vien Apdrošinātājs nav bijis rakstiski informēts par
šādu kļūdu vai defektu pirms Apdrošināšanas līguma noslēgšanas;

12.1.10. Apdrošinātā vai Apdrošinājuma ņēmēja, to darbinieku vai personu,
kuras lieto (izmanto, remontē, uzglabā) apdrošināto tehniku uz
līguma vai citu tiesisko attiecību pamata, ļauna nolūka, rupjas
neuzmanības vai noziedzīgas darbības dēļ. Par darbiniekiem
uzskatāmas visas fiziskas personas, kurām ir darba tiesiskās
attiecības ar Apdrošināto, Apdrošinājuma ņēmēju vai tiesisko
lietotāju.
12.1.11. ja apdrošināto objektu izmanto vai apkalpo personāls bez
nepieciešamās kvalifikācijas, bez tai Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām, nepieciešamajām tiesībām,
licencēm, atļaujām, sertifikātiem, u.tml. vai, atrodoties alkohola vai
narkotisko vielu, vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
12.1.12. ja apdrošinātais objekts ārpus darba laika atstāts neaizslēgts, nav
ieslēgtas tajā uzstādītās drošības sistēmas, nav novietots nožogotā
uzraudzītā vai apsargātā teritorijā; Attiecībā uz lauksaimniecības,
mežizstrādes un ceļu būves tehniku, ar šiem noteikumiem akceptētā
tehnikas novietošanas teritorija ir pastāvīgi apdzīvots (kur cilvēki
dzīvo pastāvīgi, ne sezonāli) zemnieku saimniecības vai privātmājas
piemājas pagalms, kā arī, ja tehnika pēc darba laika ir uzticēta
apsargāt sargam, tam ir jāatrodas ne tālāk kā 100m no uzticētās
tehnikas, un, tehnikai ir jābūt labi pārskatāmai no sarga atrašanās
vietas.
12.1.13. izmantojot tehniku, kurai saskaņā ar normatīviem aktiem jāveic, bet
nav veikta ikgadējā tehniskā apskate un tam ir cēlonisks sakars ar
apdrošināšanas gadījuma iestāšanos;
12.1.14. un ir atklāti tikai inventarizācijas vai regulāras apskates, kārtējās
apkopes laikā;
12.1.15. sakarā ar datu un informācijas zudumu un ar to atjaunošanu
saistītos izdevumus;
12.1.16. kara, invāzijas, ārvalstu ienaidnieku darbības, dumpja, revolūcijas,
sacelšanās, militāras vai uzurpētas varas, terorisma un jebkura
LR valsts institūcijas veiktā īpašuma aresta, administratīvo un
likumdošanas tiesību aktu izmaiņu dēļ;
12.1.17. valsts institūciju, pašvaldību sankcionētu vai Apdrošinātā veikto
spridzināšanas darbu dēļ;
12.1.18. kodolsprādziena, radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma dēļ, kā arī
vides piesārņošanas un saindēšanas dēļ;
12.1.19. saistībā ar civiltiesisko atbildību, negūto peļņu, nesavlaicīgām
piegādēm, soda sankcijām, pārtraukumiem uzņēmējdarbībā,
līgumsaistību neizpildi, līgumsodiem un citiem finansiāla rakstura
vai netiešiem zaudējumiem, kaut arī tam par iemeslu bija
apdrošināšanas gadījums;
12.1.20. tehnikas izgatavotāja (pārdevēja) noteikto tehnikas ekspluatācijas
noteikumu, ugunsdrošības un piesardzības pasākumu un prasību
neievērošanas rezultātā, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteikto ugunsdrošības prasību un normu neievērošanas
rezultātā.
12.1.21. jebkura veida noziedzīga nodarījuma rezultātā, izņemot zādzību,
laupīšanu vai vandālismu. Par zādzību netiek uzskatīta apdrošinātās
tehnikas izkrāpšana, piesavināšanās, neatdošana, izspiešana un tml.
12.2. Apdrošināšana neatlīdzina zaudējumus, izņemot, ja līguma puses
par to vienojušās un tas ir īpaši norādīts apdrošināšanas polisē, kas
radušies:
12.2.1. iekraušanas, izkraušanas, transportēšanas vai pārvadāšanas laikā
kamēr apdrošināšanas objekts tiek pārvadāts uz piekabes vai
treilera u.tml., vai arī vilkts cietā sakabē;
12.2.2. apdrošināšanas objektam piedaloties ceļu satiksmē (sadursme ar
citu transporta līdzekli vai šķērsli, nobraukšana no ceļa, apgāšanās,
ceļa nogruvuma u.tml.);
12.2.3. laikā, kad apdrošināšanas objekts bijis iznomāts;
12.2.4. pašaizdegšanās rezultātā — neparedzētu un nekontrolējamu
degšanu ar atklātu liesmu, kas radusies tehnikai iekšēju mehānisku
vai elektrisku bojājumu dēļ.
12.3. Noslēdzot konkrētu Apdrošināšanas līgumu, puses var vienoties
izņemt no noteikumiem vienu vai dažus 12.1. un/vai 12.2. punktos
norādītos izņēmumus.
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7. sadaļa. Apdrošināšanas atlīdzība
13. Zaudējumu un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana
13.1.
13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.2.
13.2.1.

Apdrošinātā objekta pilnīgas bojāejas, zādzības vai laupīšanas
gadījumā:
Apdrošinātais objekts var tikt aizvietots, ņemot vērā mazākos
nepieciešamos izdevumus, lai veiktu objekta aizvietošanu līdzvērtīgā
lietošanas vērtībā, tehniskā stāvoklī un apjomā, kādā tas bija tieši
pirms apdrošināšanas gadījuma, nepārsniedzot apdrošinājuma
summu. Pirms objekta aizvietošanas Apdrošinātajam jāsamaksā
apdrošināšanas polisē norādītais paša risks;
Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību var izmaksāt naudā.
Atlīdzināmie zaudējumi tiek noteikti apdrošinātā objekta faktiskās
vērtības apmērā, tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās,
bet nepārsiedzot apdrošinājuma summu.
Apdrošināšanas objekts uzskatāms par bojā gājušu, ja
Apdrošinātājs vai tā pieaicinātie eksperti ir atzinuši, ka tā bojājumu
novēršanas izmaksas pārsniedz 70% (septiņdesmit procentus) no
apdrošinātā objekta faktiskās vērtības tieši pirms apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās.
Apdrošinātā objekta daļēja bojājuma gadījumā:
Ja objekta apdrošinājuma summa atbilst tā faktiskajai vērtībai un
objekta bojājumus iespējams novērst, Apdrošinātāja atlīdzināmie
zaudējumi sedz mazākos nepieciešamos izdevumus, lai veiktu
apdrošinātā objekta atjaunošanu līdzvērtīgā lietošanas vērtībā
un apjomā, kādā tas bija tieši pirms apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās.
Apdrošināšanas objektiem, kuru vecums apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās brīdī nepārsniedz 5 (piecus) gadus un kuru
apdrošinājuma summa atbilst tā faktiskajai vērtībai, aprēķinot
atjaunošanas izdevumus, tiek izmantota nomaināmo jaunu detaļu
vērtība, nerēķinot nolietojumu.
Ja apdrošinātā objekta vecums apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās brīdī ir virs 5 gadiem, bet nesasniedz 8 gadus,
Apdrošinātājs atlīdzināmos zaudējumus par nomaināmajām
detaļām samazina par 25%. Remonta darbiem atlīdzības
samazinājums netiek piemērots.
Ja apdrošinātā objekta vecums apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās brīdī ir virs 8 gadiem, bet nepārsniedz 12 gadus,
Apdrošinātājs atlīdzināmos zaudējumus par nomaināmajām
detaļām samazina par 50%. Remonta darbiem atlīdzības
samazinājums netiek piemērots.
Ja apdrošinātā objekta vecums apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās brīdī pārsniedz 12 gadus, apdrošināšanas atlīdzība tiek
skatīta pēc punktā 13.1. aprakstītā principa, kas atbilst „Pilnīgajam
zaudējuma gadījumam”.

13.3.

Pirms apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par bojā gājušu atzītais
apdrošināšanas objekts tiek nodots Apdrošinātāja īpašumā pēc
tā pieprasījuma. Ja apdrošinātā objekta īpašnieks tam nepiekrīt
vai atsakās veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas
ar apdrošinātā objekta nodošanu Apdrošinātāja īpašumā, vai
Apdrošinātājs nav pieprasījis nodot apdrošināto objektu īpašumā,
apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, atskaitot no 13.1. punktā
noteiktajā kārtībā aprēķinātās atlīdzināmo zaudējumu summas
bojā gājušā apdrošinātā objekta atlieku vērtību un polisē norādīto
pašrisku.
13.4. Apdrošinātājs neatlīdzina nekādus izdevumus, kas saistīti ar
bojātā apdrošināšanas objekta pārveidošanu, papildināšanu,
uzlabošanu vai tā tekošo remontu, tehnisko apkopi, kas nav saistīta
ar apdrošināšanas gadījuma rezultātā radušos zaudējumu un /vai
bojājumu novēršanu.
13.5. Apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošināšanas atlīdzība tiek
izmaksāta ne vairāk kā viena vējstikla bojājuma gadījumā, ja polisē
īpašajos nosacījumos nav noteikts citādi.
13.6. Pēc apdrošinātāja un apdrošinātā vienošanās apdrošināšanas
atlīdzība var būt kā:
13.6.1. Naudas izmaksa,
13.6.2. Apdrošinātā objekta remonta, atjaunošanas vai aizvietošanas
izdevumu tieša apmaksa remonta vai aizvietošanas darbu
veicējam, pamatojoties uz Apdrošinātāja akceptētu rēķinu, tāmi vai
ekspertīzes slēdzienu. Šajā gadījumā pirms atlīdzināmo zaudējumu
apmaksas Apdrošinātajam jāsamaksā apdrošināšanas polisē
norādītais paša risks.
Ja starp Apdrošinātāju un Apdrošināto nav panākta vienošanās par
13.7.
apdrošināšanas atlīdzības formu, to nosaka Apdrošinātājs.
13.8. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, nepārsniedzot polisē
norādīto apdrošinājuma summu ar nosacījumu, ka tiek ievēroti
apdrošināšanas noteikumi.
13.9. No izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības Apdrošinātājs ir tiesīgs
ieturēt nesamaksāto apdrošināšanas prēmiju.

14. Apdrošinātie izdevumi
14.1.

14.1.1

14.1.2.

14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.

13.2.2. Ja objekta apdrošinājuma summa ir mazāka par objekta faktisko
vērtību, Apdrošinātājs atlīdzināmos zaudējumus aprēķina tādā
proporcijā no 13.2.1. punktā paredzētajiem objekta atjaunošanas
izdevumiem, kādu sastāda polisē uzrādītā apdrošinājuma
summa attiecībā pret apdrošinātā objekta faktisko vērtību, ja
Apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.
13.2.3. Ja apdrošināšanas atlīdzība tiek maksāta naudā, tad saskaņā ar
13.2.1. un 13.2.2. punktu nosacījumiem aprēķinātie atlīdzināmie
zaudējumi tiek samazināti par pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
summu.

14.2.

Saistībā ar notikušo apdrošināšanas gadījumu Apdrošinātājs,
papildus apdrošinātā objekta atjaunošanas vai aizvietošanas
izdevumiem, bet ne vairāk kā 10% no apdrošinātā objekta
apdrošinājuma summas, un, nepārsniedzot 5 000 EUR, atlīdzināmos
zaudējumos iekļauj :
. visus pieteiktos un pierādāmos apdrošinātā saprātīgos izdevumus
neatliekamai bojājumu novēršanai un zaudējumu samazināšanai,
kā arī glābšanas pasākumiem;
ugunsdzēsības izdevumus, kas pamatoti radušies un nepieciešami,
lai novērstu apdrošinātā īpašuma bojāeju vai samazinātu
zaudējumus, izņemot darba samaksu un tamlīdzīgus maksājumus;
izmaksas par bojātā īpašuma aizvākšanu un iznīcināšanu.
bojātā apdrošinātā objekta transportēšanas izdevumus uz tuvāko
tā uzglabāšanas vai remonta vietu.
papildu izdevumus par vides sakopšanas darbiem pēc
Apdrošināšanas gadījuma.
Papildu izmaksas, kas pārsniedz punktā 14.1. minēto limitu,
vai kuras nav minētas punktā 14.1. un tā apakšpunktos, tādas
kā pārvadāšanas izdevumi, muitas nodevas un citi nodokļi,
uzstādīšanas izmaksas, ekspertu, komandējuma, viesnīcu izdevumi,
papildu izmaksas par virsstundu darbu, nakts darbu, darbu
svētku dienās un steidzamās pārvadāšanas izmaksas u. tml.,
tiek atlīdzinātas tikai tajā gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs
un Apdrošinātājs ir par to rakstveidā vienojušies, un šie izdevumi
norādīti Apdrošināšanas līgumā, kā arī par šo papildu izdevumu
apdrošināšanu ir aprēķināta un samaksāta papildu prēmija.
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8. sadaļa. Apdrošināšanas līguma izbeigšana
15. Apdrošinājuma summa pēc atlīdzības izmaksas
15.1.

15.2.

Līgums, pēc kura tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība,
paliek spēkā līdz polisē norādītā termiņa beigām starpības
apmērā starp līgumā noteikto apdrošinājuma summu un
izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību. Pēc apdrošināšanas objekta
atjaunošanas var tikt noslēgts papildlīgums apdrošinājuma summas
paaugstināšanai.
Ja līguma darbības laikā par kādu objekta apdrošināto daļu
(apdrošināšanas objekta pastāvīga vienība vai vienību grupa, kas
atsevišķi norādīta apdrošināšanas polisē vai tās pielikumā) atlīdzība
ir izmaksāta šai daļai polisē uzrādītās apdrošinājuma summas
pilnā apmērā, tad attiecībā uz šo objekta daļu līguma darbība
pārtraucas.

16. Apdrošināšanas līguma izbeigšana
16.1.

16.2.

16.3.

Ja apdrošinātais vai apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu nolūku vai
rupjas neuzmanības dēļ ir veicis darbības vai pieļāvis bezdarbību, kas
palielina apdrošināto risku, apdrošinātājam ir tiesības izbeigt līgumu
un neatmaksāt iemaksāto apdrošināšanas prēmiju.
Ja apdrošinātais risks iestājas Apdrošinājuma ņēmēja vai
Apdrošinātā ļauna nolūka dēļ, līgums uzskatāms par izbeigtu no
minēto faktu konstatācijas brīža. Šajā gadījumā Apdrošinātājam ir
tiesības neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.
Pēc apdrošināšanas gadījuma izraisīto zaudējumu noteikšanas
vai apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, jebkura no līgumslēdzēju
pusēm var izbeigt līgumu. Līgums ir izbeigts pēc 15 (piecpadsmit)
dienām no dienas, kad attiecīgā līgumslēdzēja puse ir nosūtījusi
paziņojumu par līguma izbeigšanu.

17. Prēmijas atmaksāšanas noteikumi
pēc līguma izbeigšanas
17.1.

17.2.

17.3.

Pirms termiņa izbeidzot Apdrošināšanas līgumu, apdrošinājuma
ņēmējam tiek atmaksāta neizmantotā prēmijas daļa, no kuras
Apdrošinātājs var atskaitīt ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu
saistītos Apdrošinātāja izdevumus 25% apmērā no apdrošināšanas
prēmijas.
Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir iesniegt rakstisku iesniegumu
Apdrošinātājam par apdrošināmās intereses neesamību ne vēlāk
kā 1 (vienu) mēnesi pēc apdrošināmās intereses pastāvēšanas
izbeigšanās.
Apdrošināšanas prēmija netiek atmaksāta, ja ir veikta
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa un tā pārsniedz apdrošināšanas
prēmijas summu.

18. Īpašnieka maiņa
Ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošināšanas objekts tiek
atsavināts un nav spēkā citas vienošanās ar Apdrošinātāju, Apdrošināšanas
līgums izbeidzas brīdī, kad tehnika tiek nodota tā jaunajam īpašniekam,
izņemot gadījumus, kad objekts pāriet polisē norādītā tiesīgā lietotāja
īpašumā.

19. Pretenzijas iesniegšanas termiņš
Apdrošinājuma ņēmēja celtās pretenzijas saskaņā ar šo noslēgto
Apdrošināšanas līgumu Apdrošinātājs pieņem izskatīšanai 2 (divu)
gadu laikā, sākot no dienas, kad Apdrošinātājs ir pieņēmis lēmumu
par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt
apdrošināšanas atlīdzību.

20. Regresa prasība
Apdrošinātais ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas brīdi nodod
Apdrošinātājam savas prasības tiesības pret personu, kura ir atbildīga par
zaudējumiem, izmaksātās atlīdzības apmērā.

21. Izmaksātās atlīdzības atgūšana
21.1.

21.2.

Ja Apdrošinātais ir atguvis nozagto vai nolaupīto apdrošināto
objektu, tā pienākums ir nekavējoties paziņot par to Apdrošinātājam
un ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no atgūšanas brīža atmaksāt
Apdrošinātājam saņemto apdrošināšanas atlīdzību.
Gadījumā, ja nav izpildītas 21.1. punktā minētās prasības, tad
ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc iepriekšminētā termiņa
izbeigšanās Apdrošinātā pienākums ir nodot atgūto īpašumu
Apdrošinātājam un pārformēt īpašuma tiesības uz Apdrošinātāja
vārda.

22. Likumi saskaņā ar kuriem tiek regulētas
līgumiskās attiecības.
No Apdrošināšanas līguma izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai tiek
piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.

23. Strīdu izskatīšanas kārtība
23.1.

23.2.

Visi strīdi, kas izriet no šī līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Ja puses
vienošanos nepanāk, strīdus izskata saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem tiesību aktiem tiesā pēc civillietas piekritības.
Pretrunu vai neskaidrību gadījumā starp šo noteikumu tekstu
latviešu valodā un svešvalodā, noteicošais ir teksts latviešu valodā.
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