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Speciālās tehnikas visu risku apdrošināšanas
noteikumi Nr. 5.7/4
Spēkā no 2022. gada 11. februāra.
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Noteikumos lietotie termini
Noteikumos lietotajiem terminiem, ja tie nav atrunāti šajos
noteikumos, tiek piemērotas ADB “Gjensidige” Latvijas filiāles
vispārējos noteikumos noteiktās definīcijas un skaidrojumi.
Tehnika — stacionāra vai mobila tehnika, kas tiek izmantota
lauksaimniecībā, būvniecībā, mežu izstrādē, apkalpojošā sfērā,
noliktavās, ostās u.tml.
Aprīkojums — piekarināms, uzkarināms vai kā citādi Tehnikai
piestiprināms aprīkojums un mehānismi, kas nav paredzēti
izmantošanai bez Tehnikas.
Papildaprīkojums — aprīkojums, kura uzstādīšanu vai iemontēšanu
nav veicis Tehnikas ražotājs vai attiecīgā modeļa autorizētais dīlera
remonta uzņēmums pirms Tehnikas pirmreizējās reģistrācijas.
Stiklojums — apdrošināšanas objekta priekšējais vējstikls, sānu un
aizmugures stikls, jumta lūka.
Regulāri maināmās detaļas — urbji, laužņi, cirtņi, naži un citas
griezošas virsmas, zāģu asmeņi, vītņu griezēji, formas, šabloni,
smalcinošas vai drupinošas virsmas, sieti un režģi, tauvas, tīkli, virves,
siksnas, ķēdes, elevatora un konveijera lentas, baterijas, riepas,
savienotājvadi un kabeļi, elastīgās caurules, regulāri nomaināmi
savienojumi un hermetizējoši materiāli.
Tiesīgais lietotājs — persona, kura lieto apdrošināšanas objektu ar
īpašnieka atļauju uz pilnvarojuma, nomas, patapinājuma, līzinga
līguma vai cita tiesiska pamata.
Pašaizdegšanās — neparedzēta un nekontrolējama degšana ar
atklātu liesmu, kas radusies apdrošināšanas objektam iekšēju
mehānisku vai elektrisku bojājumu dēļ.
Noma — Tehnikas nodošana lietošanā kādai personai par samaksu
(izņemot līzinga gadījumus).
Vandālisms - fiziskas personas darbība, kuras mērķis ir
apdrošināšanas objekta tīša bojāšana vai iznīcināšana.
Zādzība - apdrošināšanas objekta slepena vai atklāta nolaupīšana
(zādzība).
Laupīšana - apdrošināšanas objekta nolaupīšana, ja tā saistīta ar
vardarbību vai vardarbības piedraudējumu.
Pilnīga bojāeja - apdrošināšanas objekts uzskatāms par pilnībā
gājušu bojā, ja apdrošinātājs vai tā pieaicinātie eksperti ir atzinuši
tā remontu par tehniski neiespējamu vai paredzamās bojājumu
novēršanas izmaksas pārsniedz 70% (septiņdesmit procentus) no
apdrošināšanas objekta Tirgus vērtības tieši pirms apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās.
Tirgus vērtība - saskaņā ar ekspertu novērtējumu mazākā
nepieciešamā naudas summa (t.sk. PVN), par kādu var iegādāties
attiecīgās markas, modeļa, izlaides gada, nolietojuma pakāpes un
komplektācijas Tehniku, Aprīkojumu vai Papildaprīkojumu.
Zemapdrošināšana – apdrošināšanas līgumā norādītā
apdrošinājuma summa ir mazāka par apdrošināšanas objekta
vērtību vairāk kā par 10% (desmit procentiem).
Virsapdrošināšana – apdrošināšanas līgumā norādītā
apdrošinājuma summa pārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību.

2.

Apdrošināšanas objekts

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Apdrošināšanas objekts ir:
apdrošināšanas līgumā norādītā Tehnika;
apdrošināšanas līgumā norādītais Aprīkojums;
apdrošināšanas līgumā norādītais Papildaprīkojums;
apdrošināšanas līgumā nenorādītais Papildaprīkojums.

3.

Apdrošinātie riski

3.1.

Apdrošinātajam, ņemot vērā šajos noteikumos minētos
ierobežojumus, limitus un izņēmumus, tiek atlīdzināti zaudējumi
par jebkādu apdrošināšanas objekta fizisku bojājumu vai zudumu
pēkšņa un neparedzēta notikuma rezultātā apdrošināšanas polisē
norādītā apdrošināšanas perioda laikā, tai skaitā:
zaudējumi apdrošināšanas objektam, kas radušies tam piedaloties
ceļu satiksmē;

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

zaudējumi apdrošināšanas objektam, kas radušies iekraušanas,
izkraušanas, transportēšanas vai pārvadāšanas laikā, kamēr tas tiek
pārvadāts uz piekabes vai treilera u.tml., vai arī vilkts cietā sakabē;
zaudējumi, kas radušies Regulāri maināmām detaļām ārēja spēka
iedarbības rezultātā.

4.

Apdrošinātie glābšanas izdevumi

4.1.

Papildus apdrošinātajiem riskiem, apdrošinātas ir arī šādas ar
apdrošināšanas gadījumu saistītās izmaksas un izdevumi:
apdrošinātājam pieteikti un pierādāmi apdrošinātā saprātīgi
izdevumi neatliekamai bojājumu novēršanai un zaudējumu
samazināšanai, kā arī glābšanas pasākumiem;
ugunsdzēsības izdevumi, kas pamatoti radušies un nepieciešami,
lai novērstu apdrošināšanas objekta bojāeju vai samazinātu
zaudējumus, izņemot darba samaksu un tamlīdzīgus maksājumus;
izmaksas par attīrīšanas darbiem (t.sk. par vides sakopšanas
darbiem), kā arī bojātā apdrošināšanas objekta aizvākšanu
un iznīcināšanu, par iekārtu demontēšanu, ēku daļu izlaušanu,
nojaukšanu vai atvērumu paplašināšanu un bojātā apdrošināšanas
objekta transportēšanu uz tuvāko tā uzglabāšanas vai remonta
vietu.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

5.

Apdrošinājuma summa

5.1.

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par apdrošināšanas līgumā
uzrādītās apdrošinājuma summas atbilstību apdrošināšanas objekta
Tirgus vērtībai. Ja apdrošinājuma summa ir mazāka vai lielāka par
apdrošināšanas objekta Tirgus vērtību tieši pirms apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās, tad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam,
tiek piemēroti Zemapdrošināšanas vai Virsapdrošināšanas
nosacījumi.
5.2.
Atlīdzināmo zaudējumu un izdevumu (tai skaitā apdrošināto
glābšanas izdevumu) kopējā summa nevar pārsniegt
apdrošināšanas līgumā noteikto apdrošināšanas objekta
apdrošinājuma summu.
5.3.
Šo noteikumu 2.1.4. apakšpunktā minētā Papildaprīkojuma
atlīdzības limits nevar pārsniegt 5% (pieci procenti) no konkrētās
Tehnikas apdrošinājuma summas, bet ne vairāk kā 3 000 EUR.
5.4.
Šo noteikumu 4.1.3. apakšpunktā minēto izmaksu kopējais atlīdzības
limits nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no apdrošinājuma
summas, bet ne vairāk kā 5 000 EUR.
5.5.
Pēc atlīdzības izmaksas apdrošinājuma summa mainās šādi:
5.5.1. ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nepārsniedz 10% no konkrētā
apdrošināšanas objekta apdrošinājuma summas, sākotnējās
apdrošinājuma summas apmērs nesamazinās;
5.5.2. ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz 10% no
apdrošināšanas līgumā norādītās apdrošinājuma summas
konkrētajam apdrošināšanas objektam, apdrošināšanas līgums
paliek spēkā starpības apmērā starp līgumā noteikto apdrošinājuma
summu konkrētajam apdrošināšanas objektam un izmaksāto
apdrošināšanas atlīdzību;
5.5.3. ja par kādu apdrošināšanas objektu atlīdzība ir izmaksāta pilnas
konkrētā apdrošināšanas objekta apdrošinājuma summas apmērā,
tad attiecībā uz šo apdrošināšanas objektu līguma darbība
izbeidzas.

6.

Apdrošinātā riska izmaiņas

6.1.

Apdrošinātajam, Tiesīgajam lietotājam 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:
apdrošināšanas objekta funkciju izmaiņām, rekonstrukcijām,
pārbūvēm pirms to uzsākšanas;
apdrošināšanas objekta iznomāšanu, ieķīlāšanu;

6.1.1.
6.1.2.
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6.1.3.

apdrošināšanas objekta pārvietošanu uz citu apdrošināšanas
teritoriju nekā norādīts apdrošināšanas līgumā.

7.

Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana un izmaksa

7.1.

Apdrošināšanas objekta daļēja bojājuma gadījumā apdrošināšanas
atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā šādus nosacījumus:
7.1.1. apdrošinātājs atlīdzina mazākos nepieciešamos izdevumus, lai
veiktu apdrošināšanas objekta atjaunošanu līdzvērtīgā apjomā
(tāda paša veida un līdzvērtīgas kvalitātes, t.sk. izmantojot jaunas
vai lietotas detaļas), kādā tas bija tieši pirms apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās;
7.1.2. aprēķinot atlīdzību apdrošināšanas objektiem, kuru vecums
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī nav sasniedzis 8 gadus,
apdrošinātājs apstiprina remonta izdevumu apmaksu, kuros iekļauta
jaunu nomaināmo detaļu vērtība;
7.1.3. veicot par 8 gadiem vecāka apdrošināšanas objekta remontu,
izmantojot jaunas detaļas, apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību
par nomaināmajām detaļām samazina (remonta darbiem,
Stiklojumam un riepām atlīdzības samazinājums netiek piemērots):
7.1.3.1. par 25%, ja apdrošināšanas objekta vecums apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās brīdī ir no 8 līdz 10 gadiem;
7.1.3.2. par 50%, ja apdrošināšanas objekta vecums apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās brīdī ir no 11 līdz 14 gadiem;
7.1.3.3. par 70%, ja apdrošināšanas objekta vecums apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās brīdī ir pārsniedzis 14 gadus;
7.1.4. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa var tikt veikta šādos veidos:
7.1.4.1. apdrošināšanas objekta remonta vai atjaunošanas izdevumu tieša
apmaksa remonta darbu veicējam, pamatojoties uz apdrošinātāja
akceptētu rēķinu, tāmi vai eksperta aprēķinu;
7.1.4.2. apdrošināšanas atlīdzība var tikt izmaksāta naudā. Šādā gadījumā
izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība tiek samazināta par
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu.
7.2.
Apdrošināšanas objekta Pilnīgas bojāejas, tai skaitā Zādzības vai
Laupīšanas gadījumā:
7.2.1. apdrošinātājs atlīdzina mazākos nepieciešamos izdevumus, lai
aizvietotu apdrošināšanas objektu ar līdzvērtīgu (tāda paša
veida un līdzvērtīgas kvalitātes) objektu, kāds tas bija tieši pirms
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
7.2.2. atlīdzības izmaksa var tikt veikta šādos veidos:
7.2.2.1. apdrošināšanas objekts var tikt aizvietots, veicot tiešu apmaksu
pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz apdrošinātāja akceptētu
rēķinu, tāmi vai eksperta atzinumu;
7.2.2.2. apdrošināšanas atlīdzība var tikt izmaksāta naudā. Šādā gadījumā
izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība tiek samazināta par
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu.
7.2.3. pirms apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par bojā gājušu atzītais
apdrošināšanas objekts tiek nodots apdrošinātāja īpašumā pēc tā
pieprasījuma. Ja apdrošināšanas objekta īpašnieks tam nepiekrīt
vai atsakās veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas
ar apdrošināšanas objekta nodošanu apdrošinātāja īpašumā,
vai apdrošinātājs nav pieprasījis nodot apdrošināšanas objektu
īpašumā, apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, atskaitot no
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķinātās atlīdzības bojā
gājušā apdrošināšanas objekta atlieku Tirgus vērtību.
7.3.
Pirms atlīdzības izmaksas apdrošinātājs atskaita apdrošināšanas
līgumā norādīto pašrisku.
7.4.
Zemapdrošināšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība tiek
samazināta atbilstoši proporcijai, kādu sastāda apdrošināšanas
līgumā noteiktā apdrošinājuma summa pret apdrošināšanas
objekta Tirgus vērtību.
7.5.
Virsapdrošināšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība tiek
aprēķināta, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumā noteikto
kārtību, nepārsniedzot konkrētā apdrošināšanas objekta Tirgus
vērtību.
7.6.
Ja starp apdrošinātāju un apdrošināto nav panākta vienošanās par
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas veidu, to nosaka apdrošinātājs.

7.7.

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, nepārsniedzot
apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošinājuma summu un
atlīdzības limitus.

8.

Apdrošinātā un Tiesīgā lietotāja tiesības un
pienākumi pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās

8.1.

Iestājoties gadījumam, apdrošinātajam vai Tiesīgajam lietotājam
nekavējoties jāziņo:
ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā — Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam;
inženierkomunikāciju avārijas gadījumā — attiecīgajam avārijas
dienestam un ēkas apsaimniekotājam (īpašniekam) vai pašvaldības
policijai;
trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā — policijai;
par ceļu satiksmes negadījumu — policijai, ja spēkā esošie
normatīvie akti uzliek to par pienākumu.
Apdrošinātajam nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, par gadījumu
jāpaziņo apdrošinātājam un jāveic visus iespējamos saprātīgos
pasākumus, lai samazinātu zaudējumus, un jāievēro apdrošinātāja
norādījumi, ja tādi ir sniegti.
Apdrošinātajam 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad kļuvis zināms
par gadījumu, jāiesniedz apdrošinātājam rakstisks pieteikums
(piem., aizpildot pieteikumu apdrošinātāja mājaslapā) un jāsaskaņo
ar apdrošinātāju gadījuma vietas vai objekta apskates laiks, dodot
iespēju apdrošinātājam veikt izmeklēšanu jebkuru gadījuma rašanās
cēloņu un zaudējumu apjoma noteikšanai.
Pēc gadījuma vietas apskates, apdrošinātāja pārstāvis aizpilda
apskates protokolu par konstatētajiem bojājumiem, kā arī sniedz
norādījumus, kuru izpilde apdrošinātajam un Tiesīgajam lietotājam
ir obligāta. Bez apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas nav atļauta
bojājumu novēršana vai apdrošināšanas objekta atjaunošana, tā
daļu pārvietošana vai novākšana.
Ja apdrošinātājs neveic apskati 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
pieteikuma iesniegšanas, apdrošinātajam ir tiesības uzsākt
sakārtošanas un atjaunošanas darbus.

8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.
8.1.4.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.

Izņēmumi

9.1.
9.1.1.

Apdrošināšana neatlīdzina zaudējumus, kas radušies:
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. Tomēr, ja
šādu bojājumu dēļ notiek negadījums, kas rada ārējus bojājumus
apdrošināšanas objektam (piemēram, nobraukšana no ceļa,
apgāšanās, sadursme u.tml.), tad šādi ārēju bojājumu radīti
zaudējumi tiek atlīdzināti;
regulāri maināmām detaļām (izņemot riepām), ja tie nav radušies
ārēja spēka iedarbības rezultātā;
saistībā ar tvaika vai augstspiediena katla eksploziju, vai iekšdedzes
dzinēja eksploziju;
nolietošanās, korozijas, oksidācijas, objekta stāvokļa pasliktināšanās
tā nelietošanas dēļ un normālu atmosfēras nokrišņu un
temperatūras svārstību iedarbības rezultātā, kā arī netiek atlīdzināti
zaudējumi, kas neietekmē apdrošināšanas objekta normālu
ekspluatāciju (skrāpējumi, buktes u.tml.);
apdrošināšanas objektus testējot vai tos izmantojot citādi, kā tas
paredzēts atbilstoši ražotāja prasībām;
un par kuriem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai
līgumsaistībām garantijas perioda laikā atbild ražotājs, piegādātājs,
pārdevējs, uzstādītājs vai remontu veicējs;
nekvalitatīvi veikta remonta dēļ;
bojājuma vai defekta dēļ, kas pastāvējuši pirms apdrošināšanas
līguma noslēgšanas, un apdrošinājuma ņēmējs ir zinājis par to, ja
vien apdrošinātājs nav bijis rakstiski informēts par šādu bojājumu
vai defektu pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas;

9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.

9.1.5.
9.1.6.

9.1.7.
9.1.8.
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9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.
9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.
9.1.20.
9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.
9.1.24.
9.1.25.
9.1.26.

9.1.27.
9.1.28.

apdrošinātajai Tehnikai piedaloties ceļu satiksmē, ja Tehnikas
vadītājs, ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā, nav
ievērojis Ceļu satiksmes noteikumus;
apdrošinātā, apdrošinājuma ņēmēja, Tiesīgā lietotāja, vai personu,
kuras lieto (izmanto, remontē, uzglabā) apdrošināšanas objektu
uz līguma vai citu tiesisko attiecību pamata, ļauna nolūka, rupjas
neuzmanības vai noziedzīgas darbības dēļ.
ja apdrošināšanas objektu lieto vai apkalpo personas bez
nepieciešamās kvalifikācijas, bez normatīvajos aktos noteiktajām,
nepieciešamajām tiesībām, licencēm, atļaujām, sertifikātiem,
u.tml., vai atrodoties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu
ietekmē;
ja apdrošināšanas objekts, kamēr tas netiek lietots, atstāts
neaizslēgts, nav ieslēgtas tajā uzstādītās drošības sistēmas, nav
novietots uzraudzītā nožogotā teritorijā vai apsargātās telpās/
teritorijā. Attiecībā uz lauksaimniecības, mežizstrādes un ceļu būves
tehniku, šajā punktā minētais izņēmums netiek piemērots, ja tā ir
novietota pastāvīgi apdzīvotā teritorijā, zemnieku saimniecības vai
privātmājas piemājas pagalmā, vai, ja apdrošināšanas objekts pēc
darba laika ir fiziski uzraudzīts (uzraugam ir jāatrodas ne tālāk kā
100m no apdrošināšanas objekta un tam ir jābūt labi pārskatāmam
no uzrauga atrašanās vietas);
lietojot Tehniku, kurai saskaņā ar normatīviem aktiem jāveic, bet
nav veikta ikgadējā tehniskā apskate un tam ir cēlonisks sakars ar
apdrošināšanas gadījuma iestāšanos;
apdrošināšanas objekta ražotāja vai piegādātāja noteikto
ekspluatācijas noteikumu, ugunsdrošības prasību neievērošanas
rezultātā, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto
ugunsdrošības prasību un normu neievērošanas rezultātā;
un ir atklāti tikai inventarizācijas vai regulāras apskates, kārtējās
apkopes laikā;
un ir saistīti ar bojātā apdrošināšanas objekta pārveidošanu,
papildināšanu, uzlabošanu vai tā remontu, tehnisko apkopi, kas nav
saistīta ar apdrošināšanas gadījuma rezultātā radušos zaudējumu
vai bojājumu novēršanu.
šķidrām vielām, kas nepieciešamas apdrošināšanas objekta
uzturēšanai (degvielai, eļļai, dzesēšanas līdzekļiem, ķimikālijām).
Netiek atlīdzināti šo vielu uzpildīšanas izdevumi;
apdrošināšanas objektiem, tos pārvadājot ar ūdens transporta
līdzekļiem vai kuģiem (t.sk. platformām, baržām, pontoniem vai
citiem peldošiem objektiem);
apdrošināšanas objektiem atrodoties uz gaisa transporta līdzekļiem;
saistībā ar civiltiesisko atbildību;
saistībā ar negūto peļņu, nesavlaicīgām piegādēm, soda
sankcijām, pārtraukumiem uzņēmējdarbībā, līgumsaistību
neizpildi, līgumsodiem un citiem finansiāla rakstura vai netiešiem
zaudējumiem, lai arī tam par iemeslu bija apdrošināšanas gadījums;
jebkura veida noziedzīga nodarījuma rezultātā, izņemot Zādzību,
Laupīšanu vai Vandālismu. Par zādzību netiek uzskatīta apdrošinātās
tehnikas izkrāpšana, piesavināšanās, neatdošana, izspiešana u.tml.;
apdrošināšanas objektam, kamēr tas bijis nodots Nomā,
nenoslēdzot rakstveida nomas līgumu.
saistībā ar datu un informācijas zudumu un ar to atjaunošanu
saistītos izdevumus;
kiberuzbrukuma rezultātā;
kara, invāzijas, ārvalstu ienaidnieku darbības, dumpja, revolūcijas,
sacelšanās, militāras vai uzurpētas varas, terorisma un jebkuras
valsts institūcijas veiktā īpašuma aresta, administratīvo un
normatīvo tiesību aktu izmaiņu dēļ;
valsts institūciju, pašvaldību sankcionētu vai apdrošinātā veikto
spridzināšanas darbu dēļ;
kodolsprādziena, radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma dēļ, kā arī
vides piesārņošanas un saindēšanas dēļ.

9.2.

Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus vai izdevumus, izņemot,
ja līguma puses par to vienojušās, un tas ir īpaši norādīts
apdrošināšanas līgumā, kas radušies:
9.2.1. apdrošināšanas objektam Pašaizdegšanās rezultātā;
9.2.2. kamēr apdrošināšanas objekts bijis nodots Nomā saskaņā ar
rakstveidā noslēgtu nomas līgumu;
9.2.3. apdrošināšanas objektam, kas tiek izmantots apakšzemes darbiem;
9.2.4. pārvadāšanas izmaksu, muitas nodevu un citi nodokļu, uzstādīšanas
izmaksu, ekspertu, komandējuma, viesnīcu izdevumu, papildu
izmaksu par virsstundu darbu, nakts darbu, darbu svētku dienās un
steidzamās pārvadāšanas izmaksu u. tml. rezultātā.

10.

Apdrošinātā pienākumu nepildīšanas sekas

10.1.

Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību,
ja apdrošinātais vai Tiesīgais lietotājs:
10.1.1. ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no
apdrošināšanas līgumā noteiktajiem pienākumiem;
10.1.2. neuzrāda bojāto apdrošināšanas objektu atliekas, izņemot
gadījumus, kad tās pilnībā ir iznīcinātas;
10.1.3. nav iesniedzis policijai konkrētu nozagto vai nolaupīto
apdrošināšanas objektu, vai to daļu sarakstu, vai arī policija
neapstiprina atsevišķu lietu nozagšanu vai nolaupīšanu;
10.2. Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību,
ja apdrošinātais vai Tiesīgais lietotājs nav paziņojis par gadījumu
8.1. punktā noteiktā kārtībā vai, pamatojoties uz 8.1. punktā minēto
iestāžu sniegto informāciju, apdrošinātājs konstatē, ka apdrošinātais
risks nav iestājies.
10.3. Apdrošinātājs var samazināt apdrošināšanas atlīdzību līdz 50%, ja
apdrošinātais vieglas neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no šajos
noteikumos noteiktajiem pienākumiem.
10.4. Ja, slēdzot apdrošināšanas līgumu, tā darbības laikā vai pēc
apdrošināšanas gadījuma iestāšanas apdrošinājuma ņēmējs,
apdrošinātais vai Tiesīgais lietotājs sniedz nepatiesu informāciju vai
atsakās sniegt apdrošinātāja pieprasīto informāciju, apdrošinātājs
ir tiesīgs atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību un izbeigt
apdrošināšanas līgumu.

11.

Citi nosacījumi

11.1.

Apdrošinātajam ir jāinformē Tiesīgais lietotājs par pienākumiem, kas
saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu ir uz viņu attiecināmi.
Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošināšanas objekts
tiek atsavināts un nav spēkā citas vienošanās ar apdrošinātāju,
apdrošināšanas līgums izbeidzas brīdī, kad apdrošināšanas objekts
tiek nodots tā jaunajam īpašniekam, izņemot līzinga gadījumus,
kad apdrošināšanas objekts pāriet polisē norādītā Tiesīgā lietotāja
īpašumā.

11.2.
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