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Produkts: Speciālās tehnikas apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārējo pārskatu par apdrošināšanas produktu. Informācijas dokuments
neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus.
Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Tā mērķis ir sniegt klientam svarīgāko informāciju par produktu. Pilnīga informācija par
produktu un ar to saistītām izmaksām, sniegta citos dokumentos, kā piemēram, apdrošināšanas noteikumos un līgumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Speciālās tehnikas apdrošināšana

Kas tiek apdrošināts?

Dažādu veidu speciālās nozīmes mašīnas, tehnika,
iekārtas, mehānismi, agregāti, kas:
- ir kustami, bet nepārvietojas patstāvīgi;
- Reģistrēti VTUA vai CSDD dalība ceļu satiksmē
minimāla – ar mērķi pārvietoties no vienas darba
teritorijas uz otru, uz garāžu, uz tehniskās apkopes
vietu;
- Pārvietojas slēgtā teritorijā, nepiedalās ceļu
satiksmē, nav reģistrēti VTUA vai CSDD

Apdrošinājuma summa tiek noteikta speciālas
tehnikas tirgus vērtībā.
! Pilnīga informācija par produktu ir norādīta
apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē).

Kas netiek apdrošināts?

dažādasm stacionāras iekārtas (konveijeru līnijas,
darbagaldi u.c.)
pārnēsājama tehnika un rokas instrumentiem
(pārnēsājamas vibroblietes, sūkņi strāvas
ģeneratori, kompresori, urbji u.tml.);
stacionāra būvniecības tehnika (konteineri, silosi,
sastatnes u.c.)
cita šim apdrošināšanas veidam neatbilstoša
tehnika, piemēram, lidaparāti, peldlīdzekļi,
tehnika, kas pārvietojas pa dzelzceļu, pasažieru
autotransportam, kemperiem, tirdzniecības
vagoniņiem/piekabēm u.c.

Ja polisē nav minēts savādāk, tad apdrošināšana
nettiecas uz :
Tehnikai, kas vecāka par 14 gadiem

Tehnikai, kas tiek iznomāta
Tehnikai vai tās daļām, kas strādā zem zemes
Kravas autotransportam bez specializēta,
vai ar maznozīmīgu aprīkojumu (kokvedēji,
atkritumu savācēji, ūdensvadu un kanalizācijas
augstspiediena skalošanas mašīnas, kravas
furgoni, autocisternas u.tml.), un tiem paredzētās
piekabes
! Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts,
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā
(polisē).

Vai ir kādi seguma
ierobežojumi?

zaudējumi ir radušies Apdrošinājuma ņēmējam
vai tehnikas lietotājam apzināti lietojot
apdrošināšanas objektu neatbilstoši ražotāja
noteiktajiem ekspluatācijas noteikumiem.
dzīvnieku un putnu nodarīti bojājumi
zaudējumi un bojājumi apdrošinātai tehnikai, kas
tiek izmantota zem zemes un/vai ūdens.
tehnikai strādājot uz peldošiem objektiem
(pontoni, baržas, kuģi, prāmji u.c.)
ja tehnikai, kurai nodarīti bojājumi, netiek pienācīgi
un bez kavēšanās veikts remonts, un tā tiek tālāk
ekspluatēta, pārkāpjot tehniskās prasības;
zaudējumu rašanās ir cēloniskā sakarībā ar
tehnikas detaļu nodilumu, koroziju, nolietojumu,
plaisāšanu, iepriekš veiktu nekvalitatīvu remontu,
eļļu un šķidrumu nepietiekamību atbilstoši
ekspluatācijas noteikumiem, termiskiem
spriegumiem, dzesēšanas vai cita šķidruma
sasalšanu;

zaudējumi un bojājumi, kas saistīti ar tādu
nomaināmu detaļu, kā apriepojuma, urbju, nažu
vai citu griezējasmeņu, zāģu, vilkšanas plašu,
veidņu, modeļu, pulverizācijas un drupināšanas
virsmu, trošu, lentu, ķēžu, pacēlēju un konveijeru
lentu, akumulatoru, savienošanas vadu un kabeļu,
elastīgo cauruļu, regulāri maināmo savienošanas
un iesaiņojamo materiālu bojājumiem vai zudumu,
ja tas ir vienīgais tehnikas bojājums;
netiek atlīdzināta ierīces un aprīkojuma vērtība, no
kuras izcēlusies uguns
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus un/vai
samazina izmaksājamo atlīdzību gadījumos, kad
netiek izpildīti noteikumu 5. pantā un 6. pantā
noteiktie pienākumi;
pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās
apdrošinātā tehnika nodota nomā trešajai
personai;
ja apdrošināšanas objekta vai tā detaļu
(aprīkojuma) zādzību vai laupīšanu ir izdarījusi
persona, kurai ir nodots apdrošināšanas objekts
lietošanā
iestājoties negadījumam, tehnikas lietotājs nav
bijis tiesīgs vadīt attiecīgo tehniku vai aizbraucis no
notikuma vietas
iestājoties negadījumam, tehnikas lietotājs
atradies alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu
apreibinošo vielu ietekmē, vai arī izvairījies no
minēto vielu ietekmes pārbaudes, vai šīs vielas
lietojis pēc negadījuma līdz šādas pārbaudes
veikšanai, vai atzīts par rīcības nespējīgu;
apdrošināšanas riska iestāšanās saistīta ar šādu
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu: atļautā
braukšanas ātruma pārsniegšana vairāk kā par 30
km/h, atļautā braukšanas virziena neievērošana un
agresīva braukšana;
pēc ceļu satiksmes negadījuma riska iestāšanās,
tehnikas vadītājs pārkāpis Ceļu satiksmes
noteikumu normas par vadītāja rīcību pēc ceļu
satiksmes negadījuma;
zaudējums saistīts ar tehnikas agregātu un mezglu
iekšēju salūšanu, ko nav izraisījusi ārēja mehāniska
iedarbība uz apdrošināto tehniku.
! Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts,
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā
(polisē).

Kur es esmu apdrošināts?

• Ja apdrošināšanas līgumā nav norādīts citādi, tad
apdrošināšana ir spēkā Latvijas Republikā.

Kādas ir manas saistības?

• Nodrošināt tehnikas ekspluatāciju atbilstoši
rūpnīcas – izgatavotājas prasībām;
• Nodrošināt tehnikas un tā aprīkojuma
tehniskā stāvokļa atbilstību Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, ceļu satiksmes un šo
apdrošināšanas noteikumu prasībām;
• Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā no konstatācijas brīža, rakstiski
informēt Apdrošinātāju par apstākļu rašanos,
kas palielina apdrošinātā riska iestāšanās
iespējamību, vai citiem apstākļiem, kas var
ietekmēt apdrošināšanas līguma norisi un izpildīt
apdrošinātāja norādījumus saistībā ar tiem;
• Nodrošināt tehnikas glabāšanu ārpus darbu
veikšanas laika apsargātā teritorijā, kurā tiek
nodrošināta tehnikas uzraudzība.
Pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās:
• Par katru apdrošināšanas gadījumu,
Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinātajam vai
tiesīgam lietotājam nekavējoties, tiklīdz tas ir
iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no konstatācijas brīža, rakstiski jāpaziņo
Apdrošinātājam un jāveic visi iespējamie
pasākumi, kas nepieciešami apdrošināšanas
gadījuma apstākļu noskaidrošanai un zaudējuma
samazināšanai.
• Pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās un
pirms remontdarbu uzsākšanas, Apdrošinājuma
ņēmējam jāsaņem Apdrošinātāja norādījumi un
jādod tam iespēja apskatīt bojāto tehniku. Bojātās
detaļas un apdrošināšanas objekts jāsaglabā tādā
stāvoklī, kāds tas bija uzreiz pēc apdrošināšanas
gadījuma.
• Pēc Apdrošinātāja pieprasījuma jāiesniedz tam visa
ar apdrošināšanas gadījumu saistītā informācija.
• Ja to nosaka normatīvie vai citi tiesību akti, par
apdrošināšanas gadījuma iestāšanos nekavējoties,
tiklīdz tas ir iespējams, jāpaziņo atbilstošai valsts
vai pašvaldības institūcijai

Kad un kā man jāveic samaksa?
• Samaksa par Apdrošināšanas līgumu jāveic
saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto
apmēru un termiņu.

Kad sākas un beidzas segums?

• Apdrošināšanas segums sākas Apdrošināšanas
līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu,
ka ir samaksāta apdrošināšanas prēmija
apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā
un apmērā.
• Apdrošināšanas segums beidzas pēc
apdrošināšanas perioda termiņa beigām.
• Apdrošināšanas segums var beigties pirms
apdrošināšanas perioda termiņa beigām,
piemēram, apdrošināšanas līgumu pārtraucot.

Kā es varu atcelt līgumu?

• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa,
iesniedzot rakstisku pieteikumu apdrošinātājam.

