Kravu pārvadātāju un ekspeditoru
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība:
ADB „Gjensidige” Latvijas filiāle

Produkts:
Kravu pārvadātāju un ekspeditoru
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pilnīga informācija, lai noslēgtu līgumu vai iegūtu informāciju par produktu ir pieejama Kravu pārvadātāju un ekspeditoru
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr. 7.5/3 (apstiprināti valdes sēdē 06.09.2017., spēkā no 06.09.2017.),
apdrošināšanas līgumā un tā pielikumos vai mājaslapā www.gjensidige.lv.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Pamata riski:

 Atbildība par kravu, kas ir Apdrošinātā īpašums
 Gadījumi, kad Apdrošinātā atbildība ierobežota saskaņā ar
starptautiski tiesisku līgumu, konvenciju vai Latvijas
normatīvajiem aktiem
 Atbildība par tādām kravām, kā dārgmetāli vai izstrādājumi,
dārgakmeņi, juvelierizstrādājumi, banknotes vai jebkādi citi
maksājuma līdzekļi, vērtspapīri, mākslas izstrādājumi,
antikvariāts, dzīvi dzīvnieki, mirušas personas mirstīgās
atliekas, mēbeles un mājas sadzīves priekšmeti mainot
dzīvesvietu, kontrabanda, kara darbībai paredzētas preces
 Atbildība par atsevisķi apdrošināšanas polisē norādītajām
precēm
 Atbildība par kravām ar palielinātu vērtību vai īpašu interesi
 Kravas, kas tiek pārvadātas saskaņā ar starptautiskām pasta
konvencijām
 Kravas, kas izņemtas no civilās aprites
 Kravas vai aprīkojuma neizskaidrojama pazušana
 Atbildība par soda sankcijām
 Kabatāžas pārvadājumi ārpus Latvijas teritorijas

 Atbildība par kravu
 Izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu
Ja izvēlēts:
 Atbildība par finansiālajiem zaudējumiem
 Atbildība pret trešām personām
 Atbildība pret aprīkojuma īpašniekiem

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
! Kravas pārvadājumiem izmantota automašīna, kas nav
aprīkota ar kontroles un izsekošanas sistēmu (BASSTRADE; GPS;
Eurowatch un līdzīgām)
! Nav nodrošināta kravas sagatavošana transportēšanai drošā
un neskartā veidā (piemēram, neatbilstošs iepakojums, kravas
izvietojums vai stiprinājums)
! Refrižeratora puspiekabe vai konteiners nav aprīkots ar
temperatūru ierakstošo ierīci
! Apdrošinātā persona nav pārliecinājusies, ka loģistikas
operatori, kas iesaistīti loģistikas ķēdē (ekspeditori,
pārvadātāji, noliktavu operatori, stividori utt.) un tiek aicināti
kravu pārvadājumam vai citam nolūkam, ir profesionāli un
tiem ir spēkā esoša atbilstoša profesionālas civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana
! Apdrošinātā persona nav nodrošinājusi, ka autovadītājs ievēro
ceļu satiksmi un autopārvadājumus reglamentējošās prasības,
nodrošinot kravas saglabāšanu transportējot
! Apdrošinātā persona nav nodrošinājusi, ka autovadītājs ievēro
starptautisko konvenciju un atrašanās vietas normatīvo aktu
prasības
! Zaudējumi, kas radušies ārpus polises darbības termiņa vai
teritorijas
! Apdrošinātā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība.
! Karš, dumpis, terorisms, streiki, nemieri
! Zaudējumi, kas radušies kodolsprādziena, radiācijas vai
radioaktīvā piesārņojuma iedarbības rezultātā

Kur es esmu apdrošināts?
 Latvija vai visa pasaule

Kādas ir manas saistības?
• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama apdrošinātājam līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma
izskatīšanai
• Veikt savlaicīgu prēmijas vai tās daļas samaksu
• Ievērot noteiktās prasības, veikt visus iespējamos pasākumus, lai
novērstu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos
• Informēt par izmaiņām līgumā, tā darbības laikā

• Pēc negadījuma nekavējoties ziņot atbildīgajiem dienestiem un veikt
visus saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus
• Paziņot apdrošinātājam, ja zaudējumus pilnā apmērā vai daļēji
atlīdzinājusi cita persona
• Iepazīstināt autovadītājus ar apdrošināšanas noteikumiem
• Rūpīgi izvēlēties autovadītājus, ekspeditorus, pārvadātājus, noliktavu
operatorus, stividorus u.c. un regulāri kontrolēt to darbu vai sniegto
pakalpojumu

Kad un kā man jāveic samaksa?
Prēmija maksājama līgumā noteiktajā termiņā un apmērā uz norādīto bankas kontu

Kad sākas un beidzas segums?
Sākas:
• ar līgumā norādīto datumu un laiku, ja prēmija ir samaksāta līgumā
noteiktajā termiņā un apmērā

Beidzas:
• ar līgumā norādīto datumu un laiku
• ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa
• ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā izmaksāta
apdrošināšanas atlīdzība pilnas apdrošinājuma summas apmērā

Kā es varu atcelt līgumu?
• Savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju
• Rakstiski paziņojot apdrošinātājam 15 dienas pirms līguma izbeigšanas
• Iesniedzot pieteikumu un pierādījumus apdrošinātājam, ja
apdrošināmā interese beigusi pastāvēt

• 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.

