
Speciālās tehnikas apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Īpašuma apdrošināšana uguns, dabas stihiju postījumiem un citiem zaudējumiem. 

Kad un kā man jāveic samaksa?

Prēmija maksājama līgumā noteiktajā termiņā un apmērā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu.

Kur es esmu apdrošināts?

 Latvijā vai līgumā norādītajā teritorijā vai adresē.

Apdrošināšanas līguma periods un tā stāšanās spēkā:

• ar līgumā norādīto datumu un laiku, ja prēmija ir samaksāta līgumā 
noteiktajā termiņā un apmērā.

Apdrošināšanas līguma darbība beidzas:

• ar līgumā norādīto datumu un laiku;
• ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa;
• īpašnieka maiņas gadījumā;
• apdrošināšanas objekta bojāejas gadījumā;
• ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā izmaksāta 

apdrošināšanas atlīdzība pilnas apdrošinājuma summas apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?

• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama 
apdrošinātājam līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas 
gadījuma izskatīšanai

• Informēt apdrošināto par to, ka viņš tiek apdrošināts
• Veikt savlaicīgu prēmijas vai tās daļas samaksu 
• Ievērot noteiktās prasības, veikt visus iespējamos pasākumus, lai 

novērstu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos

• Informēt par izmaiņām līguma darbības laikā
• Pēc negadījuma nekavējoties ziņot atbildīgajiem dienestiem un veikt 

visus saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus
• Pēc negadījuma pieteikt apdrošināšanas gadījumu, iesniedzot 

rakstisku pieteikumu
• Paziņot apdrošinātājam, ja zaudējumus pilnā apmērā vai daļēji 

atlīdzinājusi cita persona

Kādas ir manas saistības?

• Savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju;
• Rakstiski paziņojot apdrošinātājam 15 dienas pirms līguma 

izbeigšanas;
• Iesniedzot pieteikumu un pierādījumus apdrošinātājam, ja ir radies 

kāds no šādiem apstākļiem:
- apdrošināmā interese beigusi pastāvēt;
- mainījies apdrošinātā objekta īpašnieks.

• Ja noslēgts distances apdrošināšanas līgums ar periodu ne mazāku par 
1 (vienu) mēnesi, tiesības izmantot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā 
pēc līguma noslēgšanas dienas, vienpusēji atkāpties no līguma, 
rakstveidā paziņojot par to apdrošinātājam.

Kā es varu atcelt līgumu?
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Kas netiek apdrošināts?

 Iekārtas, kas tiek izmantotas ražošanā un nav mobilas
 Iekšēji mehāniski vai elektriski bojājumi
 Bojājumi ilgstošas darbības vai bezdarbības rezultātā
 Bojājumi regulāri nomaināmām detaļām bez ārēja spēka 

iedarbības

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

! Bojājumi garantijas perioda laikā
! Cēloņsakarīgi bojājumi, ja nav veikta tehniskā apskate
! Bojājumi, objektam atrodoties uz ūdens
! Tehnikas zādzība, ja tā nav novietota nožogotā vai uzraudzītā 

teritorijā
! Bojājumi ekpluatācijas noteikumu, ugunsdrošības pārkāpumu 

rezultātā 
! Karš, terorisms

Kas tiek apdrošināts?

 Tehnika, kuru izmanto būvniecībā, lauksaimniecībā, mežu 
izstrādē, noliktavās, ostās, un tās papildaprīkojums limita 
ietvaros

 Tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies sekojošu risku rezultātā:
 - Uguns
 - Dabas stihijas
 - Trešo personu prettiesiska rīcība
 - Dalība ceļu satiksmē
 - Tehniku pārvadājot
 - Ārēja spēka iedarbības rezultātā regulāri maināmām detaļām
 - Citi riski, kā rezultātā nepieciešams tehnikas remonts vai 

aizvietošana

 Ja ir izvēlēts - tiek atlīdzināti zaudējumi: 
- Pašaizdegšanās rezultātā
- Līgumā norādītājam papildaprīkojumam




