ERGO Speciālās tehnikas apdrošināšanas
noteikumi CPM 05-2018
SATURS
I nodaļa. Terminu skaidrojumi
1. Terminu skaidrojumi.

II nodaļa. Tehnikas apdrošināšana

III nodaļa. Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā
un tiesīgā lietotāja pienākumi
5. Pienākumi apdrošināšanas līguma darbības laikā.
6. Pienākumi pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

IV nodaļa. Apdrošināšanas atlīdzības
aprēķināšanas un izmaksas kārtība

7. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas un izmaksas
kārtība.
8. Lēmums par apdrošināšanas atlīdzību vai tās atteikumu.

V nodaļa. Izņēmumi
9. Izņēmumi.

VI nodaļa. Vispārīgie noteikumi

10. Apdrošināšanas saistības.
11. Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās kārtība un tā spēkā
esamība.
12. Vispārīgie izņēmumi.
13. Līguma izbeigšana un apdrošināšanas prēmijas atlikuma
izmaksāšana.
14. Personas datu apstrāde un cita konfidenciāla informācija.
15. Distances līguma noslēgšana.
Izlasiet uzmanīgi visu apdrošināšanas līgumu, lai noskaidrotu
tiesības, pienākumus un to, kam nav apdrošināšanas seguma.
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1. pants. Noteikumos lietotie termini.
Apdrošināšanas noteikumos izmantoto terminu tulkojums ir
vienāds ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē
apdrošināšanu, ietverto terminu skaidrojumu.
Apdrošinātājs – ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas
Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 10017013,
juridiskā adrese: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316,
Igaunijā, kuru Latvijas Republikā pārstāv ERGO Insurance SE
Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103599913, juridiskā adrese:
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013.
Apdrošinātāja komercdarbības veids ir apdrošināšanas
pakalpojumu sniegšana.
Apdrošinātāja darbības uzraudzību Latvijā veic Finanšu un
kapitāla tirgus komisija, adrese Kungu iela 1, Rīga, LV-1050.
Apdrošinājuma ņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas
noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.
Saistības, kas atbilstoši šiem apdrošināšanas noteikumiem
attiecināmas uz Apdrošinājuma ņēmēju, attiecināmas arī uz
Apdrošināto, Apdrošinātā tehnikas lietotāju, kā arī pārējām
personām, kuras var prasīt apdrošināšanas atlīdzību,
pamatojoties uz noslēgto apdrošināšanas līgumu.
Apdrošinātais – apdrošināšanas polisē norādītā juridiskā vai
fiziskā persona, kam ir apdrošināmā interese un kam paredzēta
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, ja iestājies apdrošināšanas
gadījums.
Apdrošināšanas atlīdzība – apdrošinājuma summa, tās daļa
vai cita par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā summa
atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
Apdrošināšanas līguma darbības periods – apdrošināšanas
polisē norādītais apdrošināšanas līguma darbības laiks, kurā ir
spēkā apdrošināšanas līgums.
Apdrošināšanas pieteikums – informācija, ko Apdrošinātājam
iesniedz Apdrošinājuma ņēmējs, par apdrošināšanas objektu,
faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska
novērtēšanai.
Apdrošinātais risks – apdrošināšanas polisē paredzētais no
Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās
iespējama nākotnē.
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2. Apdrošināšanas objekts, apdrošinājuma summa.
3. Apdrošinātie riski.
4. Apdrošināšanas līguma darbības teritorija.

I nodaļa. Terminu skaidrojumi

II nodaļa. Tehnikas apdrošināšana

2. pants. Apdrošināšanas objekts, apdrošinājuma summa.
2.1. 			 Apdrošināšanas objekts ir apdrošināšanas līgumā
norādītā tehnika un tai paredzētais aprīkojums, kas bija

uzstādīts tehnikai Apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās brīdī.
2.2. 			 Ja apdrošināšanas līgumā nav norādīts citādi,
apdrošināšana ir spēkā neatkarīgi no tā, vai tehnika
tiek darbināta vai nē, kā arī tīrīšanas, remonta,
apkopes, pārvietošanās, iekraušanas un izkraušanas
laikā, pārvadājot to ar autotransportu, ar
ūdenstransportu un dzelzceļu.
2.3. 			 Apdrošinājuma summu norāda Apdrošinājuma
ņēmējs, nepieciešamības gadījumā uzrādot tehnikas
vērtību apliecinošu dokumentu.
2.4. 			 Tehnikas apdrošinājuma summai ir jābūt vienādai ar
tirgus vērtību. Ja apdrošinājuma summa neatbilst
tirgus vērtībai, tad apdrošināšanas gadījumā tiek
piemērots zemapdrošināšanas vai virsapdrošināšanas
princips saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, kas regulē apdrošināšanu.
3. pants. Apdrošinātie riski.
3.1. 			 Programma “M” (definētie riski).
				 Ja apdrošināšanas polisē nav noteikts citādi, tehnika ir
apdrošināta šādiem riskiem:
3.1.1. 			 uguns riska apdrošināšana atlīdzina apdrošinātajam
objektam nodarītus pēkšņus un neparedzētus
zaudējumus vai bojājumus, kurus izraisījis:
3.1.1.1. ugunsgrēks – uguns, kas izcēlusies ugunij neparedzētā
vietā, vai uguns, kas izcēlusies no ugunij paredzētas
vietas un spēj pati izplatīties tālāk;
3.1.1.2. eksplozija – tādu spēku pēkšņa izpausme, kas balstās
uz gāzu vai tvaiku izplešanās tieksmi. Trauka (katla,
cauruļvadu u. c.) eksplozija ir tikai tad, ja tā sienas tiek
sabojātas tādā mērā, ka notiek spiediena atšķirību
izlīdzināšanās starp trauka iekšieni un apkārtējo vidi. Ja
trauka iekšpusē eksploziju izraisa tur notiekošie
ķīmiskie procesi, tad šādi radušos zaudējumus traukā
atlīdzina arī tad, ja tā sienas nav bojātas;
3.1.1.3. dažādu priekšmetu un vielu uzkrišana;
3.1.2.			 dabas spēku iedarbība – vētra (vēja ātrums vairāk nekā
18 m/s), zibens spēriens, krusa, plūdi, zemestrīce;
3.1.3.			 trešo personu prettiesiska darbība – apdrošinātā
objekta bojāšana vai iznīcināšana;
3.1.4. 			 zādzība – apdrošinātā objekta slepena vai atklāta
nolaupīšana, kas nav saistīta ar tā izkrāpšanu,
piesavināšanos vai izspiešanu;
3.1.5. 			 apzagšana – tehnikas daļu, apdrošinātā aprīkojuma
zādzība/zādzības mēģinājums un/vai citi bojājumi
tehnikai, kas nodarīti, veicot apdrošinātās tehnikas
daļu, apdrošinātā aprīkojuma zādzību/zādzības
mēģinājumu vai tehnikā atrodošos mantu zādzības
nolūkā;
3.1.6. 			 bojājumu nodarīšana pēc tehnikas zādzības vai
laupīšanas – tehnikas daļu un/vai apdrošinātā
aprīkojuma bojājumi, kas radušies, prettiesiski lietojot
tehniku pēc zādzības vai laupīšanas;
3.1.7. 			 laupīšana – tehnikas nolaupīšana, pielietojot vai
draudot pielietot vardarbību.
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Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi
saistīts notikums, kam iestājoties atbilstoši apdrošināšanas
līgumam paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.
Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas līgumā noteikta
naudas summa, par kuru apdrošināšanā pret zaudējumiem un
bojājumiem ir apdrošināta tehnika.
Apdrošinātie zaudējumi – par apdrošināšanas gadījumu
izmaksājamā naudas summa atbilstoši apdrošināšanas
līgumam, pirms pašriska atskaitīšanas.
Distances apdrošināšanas līgums – apdrošināšanas līgums,
kas noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekļu starpniecību
(internetu, elektronisko pastu, tālruni vai citus informācijas
apmaiņas līdzekļus).
Drošības sistēmas – jebkuras elektroniskas un/vai mehāniskas
ierīces, iekārtas, kuru uzdevums ir brīdināt par tehnikas, tā
sastāvdaļu, papildaprīkojuma zādzību vai bojājumu nodarīšanu,
vai mēģinājumu un novērst tos.
Pasta adrese – apdrošināšanas līgumā norādītā adrese, t. sk.
e-pasta adrese, kur tiek sūtīta visa ar minēto apdrošināšanas
līgumu saistītā korespondence.
Papildu izdevumi – zaudējumi, kas radušies saistībā ar
apdrošināšanas gadījumu, par apdrošināšanas objekta
transportēšanu uz remonta vai glabāšanas vietu, apsardzes
izdevumiem, atlieku novākšanu un utilizēšanu, zaudējumu
samazināšanu, glābšanas darbiem, t. sk. izvilkšanu pēc
nogrimšanas ūdenī un pēc nogruvumiem.
Pašrisks – naudas izteiksmē vai procentos izteikts zaudējuma
apmērs, kādu katrā apdrošināšanas gadījumā uzņemas
Apdrošinājuma ņēmējs. Procentos izteikts pašrisks tiek rēķināts
no apdrošināšanas atlīdzības. Ja viena apdrošināšanas
gadījuma rezultātā ir cietis arī apdrošinātais papildaprīkojums
un tas ir uzstādīts uz apdrošinātas tehnikas, tiek piemērots
viens pašrisks.
Tehnika – apdrošināšanas līgumā norādītā tehnika un
aprīkojums.
Tehnikas atlieku vērtība – Apdrošinātāja noteikta naudas
summa par apdrošināšanas objektu pēc apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās.
Tehnikas lietotājs – persona, kura uz tiesiska pamata lieto
tehniku.
Tehnikas pilnīga bojāeja – gadījums, kad pēc apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās tehnikas remonts nav tehniski iespējams
vai to nepieļauj rūpnīcas izgatavotājas tehnoloģija, vai
gadījums, kad remonts nav ekonomiski pamatots, t. i., faktiskās
remonta izmaksas pārsniedz 70% no tirgus vērtības vai
apdrošinājuma summas.
Tirgus vērtība – naudas summa, kas nepieciešama tādas pašas
vai funkcionāli salīdzināmas tehnikas (marka, modelis, izlaides
gads, komplektācija, motorstundas utt.) vai tāda paša vai
salīdzināma Apdrošinātā aprīkojuma, kāds tas bija
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā, iegādei.

4. pants. Apdrošināšanas līguma darbības teritorija.
Ja apdrošināšanas līgumā nav norādīts citādi, apdrošināšana ir
spēkā Latvijas Republikā.

III nodaļa. Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā
un tiesīgā lietotāja pienākumi

5. pants. Pienākumi apdrošināšanas līguma darbības laikā.
5.1. 			 Nodrošināt tehnikas ekspluatāciju atbilstoši rūpnīcas
izgatavotājas prasībām.
5.2. 			 Nodrošināt drošības sistēmu ekspluatāciju un lietošanu
atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas un/vai drošības
sistēmu uzstādītāja prasībām un/vai savstarpēji
noslēgtam līgumam.

5.3. 			 Nodrošināt tehnikas un tā aprīkojuma tehniskā
stāvokļa atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, ceļu satiksmes un šo apdrošināšanas
noteikumu prasībām.
5.4. 			 Nodrošināt tehnikas reģistrācijas dokumentu, atslēgu
un drošības sistēmu vadības ierīces(-ču) (tālvadības
pultis, atslēgas u. tml.) glabāšanu trešajām personām
nepieejamā vietā.
5.5. 			 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. Tas
attiecināms uz šādiem apstākļiem:
5.5.1. 			 tehnikas reģistrācijas dokumentu, valsts reģistrācijas
numura maiņa, zādzība vai nozaudēšana;
5.5.2. 			 mainās tehnikas izmantošanas mērķis, t. i., to izmanto
citam mērķim, nekā norādīts apdrošināšanas
pieteikumā;
5.5.3. 			 ir nozagta vai nozaudēta kaut viena tehnikas atslēga,
drošības sistēmu vadības ierīces(-ču) tālvadības pults
vai konstatēti drošības sistēmu darbības traucējumi;
5.5.4. 			 tehnikas īpašumtiesību apgrūtinājumu rašanās (ķīla,
liegums u. tml.);
5.5.5. 			 tehnikai ir citi spēkā esoši brīvprātīgie apdrošināšanas
līgumi;
5.5.6. 			 tehnika tiek iznomāta.
5.6. 			 Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā netiek izpildīti
5.5. punktā minētie pienākumi un ir iestājies
apdrošinātais risks, apdrošināšanas atlīdzība tiek
samazināta par 50%.
5.7. 			 Nodrošināt tehnikas uzrādīšanu Apdrošinātāja
pārstāvim 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Apdrošinātāja
rakstiska paziņojuma saņemšanas. Gadījumā, ja šo
termiņu nav iespējams ievērot, Apdrošinājuma
ņēmējam ir pienākums ar Apdrošinātāju saskaņot
pārbaudes laiku. Ja netiek panākta vienošanās par
pārbaudes laiku 15 (piecpadsmit) dienu laikā no
Apdrošinātāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas
dienas, Apdrošinātājs ir tiesīgs izbeigt apdrošināšanas
līgumu.
5.8. 			 Tehnikas lietotājam atstājot tehniku, aizvērt visus
logus, aizslēgt tehniku un aktivizēt visas tehnikai
uzstādītās drošības sistēmas.
5.9. 			 Nodrošināt tehnikas glabāšanu ārpus darbu veikšanas
laika apsargātā teritorijā, kurā tiek nodrošināta
tehnikas uzraudzība, īstenojot vismaz vienu no tālāk
minētajiem uzraudzības veidiem:
5.9.1.			 fiziska apsardze, ko nodrošina licencēts apsardzes
uzņēmums vai speciāli apmācīta persona, ar kuru ir
noslēgta rakstiska vienošanās par šāda pakalpojuma
sniegšanu;
5.9.2. 			 nožogojums vai telpas, kas nodrošina nepiederošu
personu nepiekļūšanu apdrošinātajai tehnikai un ir
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3.2. 			 Programma “L” (visi riski).
				 Ja apdrošināšanas polisē nav noteikts citādi, tehnika ir
apdrošināta šādiem riskiem:
3.2.1. 			 šo noteikumu 3.1. punktā minētajos gadījumos;
3.2.2. 			 ceļu satiksmes negadījums – sadursme ar citu tehniku
vai transporta līdzekli, vilcienu; uzbraukšana šķērslim,
nobraukšana no brauktuves, apgāšanās, nogrimšana
vai ielūšana ledū, ja tas noticis cēloņsakarībā ar ceļu
satiksmes negadījumu;
3.2.3. 			 jebkādi citi negadījumi, kas nav minēti kā izņēmumi šo
noteikumu 9. pantā.
3.2.4 			 Papildu izdevumi:
3.2.4.1. transportēšana uz remonta vai glabāšanas vietu,
nepārsniedzot 10% no apdrošinājuma summas, bet ne
vairāk kā 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) par
apdrošināšanas gadījumu katrai tehnikas vienībai;
3.2.4.2. citi šajos noteikumos minētie papildu izdevumi,
nepārsniedzot 10% no apdrošinājuma summas, bet ne
vairāk kā 1000 EUR (viens tūkstotis eiro) par
apdrošināšanas gadījumu katrai tehnikas vienībai.
3.3. 			 Programma “L+” (visi riski, stiklojums, papildu
izdevumi).
				 Ja apdrošināšanas polisē nav noteikts citādi, tehnika ir
apdrošināta šādiem riskiem:
3.3.1. 			 šo noteikumu 3.1. un 3.2. punktā minētajos gadījumos;
3.3.2. 			 stiklojuma apdrošināšana – tehnikas stiklojums
(vadības kabīnes stikli operatora darba un tehnikas
pārvietošanās redzamības nodrošināšanai) ir
apdrošināts bez pašriska piemērošanas bojājumiem
vienu reizi līguma darbības laikā katrai apdrošinātajai
tehnikas vienībai un ja tas ir vienīgais tehnikas
bojājums;
3.3.3 			 apriepojuma apdrošināšana – riepas un diski ir
apdrošināti vienu reizi līguma darbības laikā, nosakot
apdrošināšanas atlīdzības limitu 10 000 EUR (desmit
tūkstoši eiro) par apdrošināšanas gadījumu katrai
tehnikas vienībai. Tiek atlīdzināta arī cita uz tās pašas
ass izvietotā apriepojuma nomaiņa, ja tas ir
cēloņsakarīgi saistīts ar apdrošināšanas gadījumu un
tādas ir tehnikas izgatavotājas rūpnīcas pārstāvja
prasības.

aprīkotas ar apsardzes signalizāciju ar pieslēgumu
licencēta apsardzes uzņēmuma pultij vai
videonovērošanu ar operatoru;
5.9.3. 			 lauku apvidū lauksaimniecības tehniku var atstāt
pārskatāmā teritorijā, ne tālāk par 100 (simts) metriem
no dzīvojamās mājas, kas ir zemnieku saimniecības
īpašnieka vai lauksaimniecības uzņēmuma dalībnieka
dzīves vieta.
5.10. 			 Ja netiek nodrošināta tehnikas glabāšana ārpus darba
laika 5.9. punktā minētajā veidā, šo noteikumu 3.1., 3.2.
un 3.3. punktā minēto risku iestāšanās rezultātā un
pilnīgas bojāejas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība
tiek samazināta par 30%.
5.11. 			 Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir informēt
nomnieku tehnikas iznomāšanas gadījumā par šiem
apdrošināšanas noteikumiem un tajos noteiktajām
prasībām.

7.3.3.			

7.3.4.			
7.4.

7.4.1.			

7.4.2.			
				

7.4.3.			

7.4.4. 			

IV nodaļa. Apdrošināšanas atlīdzības
aprēķināšanas un izmaksas kārtība

7. pants. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas un
izmaksas kārtība.
7.1. 			 Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, kas
veidojas no apdrošinātiem zaudējumiem, no kuriem
tiek atņemts polisē noteiktais pašrisks.
7.2. 			 Apdrošinātie zaudējumi tiek aprēķināti atbilstoši šajos
noteikumos noteiktajiem principiem un metodēm.
7.3. 			 Apdrošināto zaudējumu aprēķins šajā pantā noteiktajā
kārtībā tiek uzsākts tikai pēc šādu dokumentu
saņemšanas:
7.3.1.			 Apdrošinājuma ņēmēja rakstisks iesniegums par
apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, t. sk.
paskaidrojumi par apdrošinātā riska iestāšanās

7.4.5.			

7.4.6.			

7.4.7.			
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6. pants. Pienākumi pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
6.1. 			 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.
6.2. 			 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.
6.3. 			 Pēc Apdrošinātāja pieprasījuma jāiesniedz tam visa ar
apdrošināšanas gadījumu saistītā informācija.
6.4. 			 Ja to nosaka normatīvie vai citi tiesību akti, par
apdrošināšanas gadījuma iestāšanos nekavējoties,
tiklīdz tas ir iespējams, jāpaziņo atbilstošai valsts vai
pašvaldības institūcijai.

7.3.2.			

faktiskajiem apstākļiem un tā izraisītajiem
zaudējumiem;
kompetentu iestāžu, kuru pienākumos ietilpst attiecīgo
negadījumu izmeklēšana, izziņa, ar kuru apstiprina
apdrošinātā riska iestāšanos, ja apdrošināšanas polisē
nav noteikts citādi;
nepieciešamības gadījumā attiecīgo nozaru ekspertu
slēdziens vai atzinums par apdrošināto risku
iestāšanos un to izraisītajiem zaudējumiem;
nepieciešamības gadījumā pieprasītie, ar
apdrošināšanas gadījumu saistītie papildu dokumenti.
Daļējo zaudējumu gadījumā par apdrošinātiem
zaudējumiem uzskatāma summa, kas tiek aprēķināta
atbilstoši šādiem principiem:
ja apdrošinātās tehnikas ekspluatācijas ilgums
nepārsniedz 7 (septiņus) gadus un izstrāde
nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstošus) motorstundu,
apdrošināto zaudējumu apmērā ietilpst atjaunošanai
nepieciešamās remonta izmaksas, atlīdzinot jaunu
rezerves daļu izmantošanu, neatņemot tehnikas
nolietojumu;
ja apdrošinātās tehnikas ekspluatācijas ilgums
pārsniedz 7 (septiņus) gadus vai izstrāde pārsniedz
10 000 (desmit tūkstošus) motorstundu, apdrošināto
zaudējumu apmērā ietilpst atjaunošanai
nepieciešamās remonta izmaksas, atņemot
atjaunošanā izmantotajām jaunajām rezerves daļām
50% no to vērtības vai piemērojot atbilstoši lietotu
rezerves daļu vērtību;
ja ir apdrošināts tehnikas apriepojums un riepu
(protektora) nolietojums nepārsniedz 50%, apdrošināto
zaudējumu apmērs tiek aprēķināts, atlīdzinot jaunu
riepu uzstādīšanas izmaksas; ja riepu (protektora)
nolietojums pārsniedz 50%, apdrošināto zaudējumu
apmērs tiek aprēķināts, no jaunu riepu uzstādīšanas
izmaksām atņemot 50%;
gadījumā, ja apdrošinājuma summa ir mazāka par
tehnikas tirgus vērtību (zemapdrošināšana), 7.4.1.,
7.4.2. un 7.4.3. punktā minētais apdrošinātais
zaudējums tiek aprēķināts tādā proporcijā, kas ir starp
apdrošinājuma summu un tehnikas tirgus vērtību uz
negadījuma brīdi. Šis punkts netiek piemērots
noteikumos minētajiem papildu izdevumiem;
apdrošinātajos zaudējumos ieskaitāmi šajos
noteikumos minētie papildu izdevumi, nepārsniedzot
apdrošināšanas līgumā noteiktos limitus;
atkārtota zaudējuma gadījumā Apdrošinātājs atkārtoti
atlīdzina zaudējumus par bojātajām un/vai
nozagtajām rezerves daļām, ja Apdrošinājuma ņēmējs
ar iegādes dokumentiem vai remonta uzņēmuma
apmaksātu rēķinu var pierādīt, ka iepriekšējie
zaudējumi tikuši novērsti;
Apdrošinātājs ir tiesīgs atņemt no apdrošināto
zaudējumu apmēra apdrošināšanas līgumā norādīto
un piemērojamo pašrisku un Apdrošinājuma ņēmēja

7.4.8. 			

7.4.9.			

7.4.10.

7.4.11.

7.5.1.			

7.5.2.			

7.5.3.			

7.5.4.			
7.5.4.1.
7.5.4.2.
7.5.4.3.

7.5.4.4.

7.6. 			 Tehnikas apstrādājamo vielu un materiālu uztveršanas
un/vai padošanas agregātiem (heders, drupinātāja
žoklis, smalcināšanas telpa u. c.) tiek noteikts pašrisks
3000 (trīs tūkstoši) EUR, ja apdrošināšanas līgumā nav
noteikts citādi.
8. pants. Lēmums par apdrošināšanas atlīdzību vai tās
atteikumu.
8.1. 			 Lēmums par apdrošināšanas atlīdzību vai tās
atteikumu tiek pieņemts 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc pilna zaudējumu apjoma noteikšanas un visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Ja
Apdrošinātājam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams
ievērot šo termiņu, to var pagarināt, nosūtot motivētu
rakstveida paziņojumu Apdrošinātajam vai
Apdrošinājuma ņēmējam.

V nodaļa. Izņēmumi

9. pants. Izņēmumi.
Ar šī apdrošināšanas līguma parakstīšanu puses ir vienojušās,
ka šādi zaudējumu rašanās gadījumi netiek atzīti par
apdrošināšanas gadījumiem, ja riska iestāšanos un/vai
zaudējumu rašanos, vai Apdrošinājuma ņēmēja darbību vai
bezdarbību pirms apdrošinātā riska iestāšanās vai pēc tā
raksturo šādi faktiskie apstākļi:
9.1. 			 zaudējums nav radies apdrošināšanas līguma darbības
laikā;
9.2. 			 zaudējumi un bojājumi, kas radušies kļūmju vai
bojājumu rezultātā, kas bija zināmi Apdrošinājuma
ņēmējam pirms polises noslēgšanas;
9.3. 			 jebkādi no apdrošināšanas gadījuma netieši izrietoši
zaudējumi (piem., negūtā peļņa, nesaņemtie ienākumi,
soda naudas);
9.4. 			 zaudējumi un bojājumi, kas konstatēti inventarizācijas
vai regulārās apkopes laikā;
9.5. 			 zaudējumi un bojājumi, par kuriem ir atbildīgs
piegādātājs vai ražotājs;
9.6. 			 zaudējumi ir radušies, Apdrošinājuma ņēmējam vai
tehnikas lietotājam apzināti lietojot apdrošināšanas
objektu neatbilstoši ražotāja noteiktajiem
ekspluatācijas noteikumiem;
9.7. 			 jebkādu pārveidojumu, papildinājumu vai uzlabojumu
radītie zaudējumi tehnikai, kurus Apdrošinājuma
ņēmējs veicis bez Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajām nepieciešamajām licencēm,
atļaujām, sertifikātiem un tamlīdzīgi vai arī
nesaskaņojot darbību atbilstoši normatīvo aktu un
tehnikas ražotāja prasībām;
9.8. 			 jebkādu izmaiņu, papildinājumu, uzlabojumu un
kapitālremonta izmaksas;
9.9. 			 zaudējumi un bojājumi, kas tieši vai netieši radušies
Apdrošinājuma ņēmēja vai tā pārstāvju ļauna nolūka
vai rupjas neuzmanības rezultātā;
9.10. 			 zaudējumi un bojājumi, kas nodarīti citiem
transportlīdzekļiem un tehnikai;
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7.5.			

nesamaksāto apdrošināšanas prēmiju par visu līguma
periodu;
Apdrošinātājs ir tiesīgs atņemt no apdrošināto
zaudējumu apmēra pievienotās vērtības nodokļa
summu, ja Apdrošinājuma ņēmējs ir reģistrēts kā ar
pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;
pēc zaudējumu atlīdzināšanas Apdrošinātājs iegūst
īpašuma tiesības uz nomainītajām bojātajām detaļām.
Pēc Apdrošinātāja pieprasījuma Apdrošinājuma ņēmēja
pienākums ir nodrošināt to nodošanu Apdrošinātāja
īpašumā;
jebkāda veida vienošanās starp Apdrošinājuma ņēmēju
un trešajām personām par remontu Apdrošinātājam
nav saistošas, ja Apdrošinātājs nav devis savu rakstisku
piekrišanu;
ja apdrošināšanas līguma darbības laikā tehnikai ir
nodarīti bojājumi un kopējā aprēķināto zaudējumu
summa par vairākiem pieteiktiem un neatlīdzinātiem
apdrošināšanas gadījumiem, kā arī par nenovērstiem
bojājumiem ir lielāka par 70% no apdrošinātā objekta
tirgus vērtības, Apdrošinātājs ir tiesīgs pieņemt
lēmumu par tehnikas atzīšanu par bojā gājušu.
Tehnikas bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā
Apdrošinātājs atbilstoši tālāk minētajiem principiem
nosaka apdrošināto zaudējumu summu, kas atbilst
salīdzināmas tehnikas tirgus vērtībai, nepārsniedzot
apdrošinājuma summu:
gadījumā, ja apdrošinājuma summa ir mazāka par
tehnikas tirgus vērtību (zemapdrošināšana),
apdrošinātie zaudējumi ir apdrošinājuma summa un
papildu izdevumi;
ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu par atlieku
pārņemšanu savā īpašumā, Apdrošinājuma ņēmējam ir
jānodod tehnika Apdrošinātājam tādā stāvoklī,
komplektācijā un ar aprīkojumu, kāda tā bija
apdrošināšanas gadījuma brīdī. Apdrošinājuma ņēmēja
pienākums ir nodot īpašuma tiesības uz tehniku bez
apgrūtinājumiem un ierobežojumiem, t. sk. segt
nenomaksātos nodokļus un nodevas. Ja apgrūtinājumi
netiek noņemti, Apdrošinātājs ir tiesīgs nepārņemt
savā īpašumā atliekas un ieturēt atlieku vērtību no
apdrošināšanas atlīdzības;
ja Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs vienojas, ka
atliekas Apdrošinātājs nepārņem, no apdrošināto
zaudējumu summas tiek ieturēta atlieku vērtība;
no apdrošinātiem zaudējumiem Apdrošinātājs ir tiesīgs
ieturēt:
polisē norādīto pašrisku;
nesamaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu par visu
polisē norādīto apdrošināšanas periodu;
pievienotās vērtības nodokļa summu, ja Apdrošinājuma
ņēmējs ir reģistrēts kā ar pievienotās vērtības nodokli
apliekama persona;
atlieku (tehnika pēc apdrošinātā riska iedarbības)
vērtību, ja Apdrošinātājs ir pieņēmis lēmumu
nepārņemt atliekas savā īpašumā.

9.27. 			

9.28. 			

9.29. 			

9.30. 			

9.31. 			

9.32. 			

apdrošināšanas objekts ir nodots lietošanā (izīrēšanas,
iznomāšanas u. c. gadījumos), uzglabāšanai,
remontam u. tml.;
tehnikai ir izgatavotas aizdedzes atslēgu kopijas/
dublikāti, tehnikai ir bojāts vai viltots tā identifikācijas
numurs (šasijas, virsbūves, rāmja vai tehnikas dzinēja
numurs), ir viltoti reģistrācijas, īpašumtiesības
apliecinošie vai iegādes (tajā skaitā arī muitas),
drošības iekārtu uzstādīšanas dokumenti un par to nav
paziņots Apdrošinātājam;
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 nekā 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.

VI nodaļa. Vispārīgie noteikumi

10. pants. Apdrošināšanas saistības.
10.1. 			 Ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu līgumslēdzējas
puses ir vienojušās, ka no apdrošināšanas līguma
izrietošo attiecību regulēšanai tās piemēros šos
noteikumus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas
regulē apdrošināšanu, Latvijas Republikas Civillikumu –
				 iepriekš minētajā kārtībā.
				 Gadījumā, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā tiek
grozīti Latvijas Republikas normatīvie akti, uz kuriem
pamatojoties Apdrošinātājs veic grozījumus šajos
noteikumos, tad šie noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos
neskar jaunie grozījumi. Ja kāds no šo noteikumu
punktiem saistībā ar Latvijas Republikas normatīvo
aktu grozījumiem zaudē spēku, tad Apdrošinātājs to
pielāgo un interpretē atbilstoši spēkā esošo Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.
10.2. 			 Ar šī līguma noslēgšanu puses ir vienojušās, ka
Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā jebkuri
prasījumi, kas var izrietēt no noslēgtā apdrošināšanas
līguma, nevar būt cesijas priekšmets un nevar tikt
nodoti trešajām personām.
10.3. 			 Ar šī līguma noslēgšanu puses ir vienojušās, ka
apdrošināšanas gadījuma rezultātā atlīdzības lietā
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9.11. 			 zaudējumi un bojājumi, kas nodarīti peldošām
iekārtām un ūdens transporta līdzekļiem;
9.12. 			 zaudējumi un bojājumi, kas nodarīti gaisa transportam;
9.13. 			 dzīvnieku un putnu nodarīti bojājumi;
9.14. 			 zaudējumi un bojājumi apdrošinātai tehnikai, kas tiek
izmantota zem zemes un/vai ūdens;
9.15. 			 tehnikai strādājot uz peldošiem objektiem (pontoni,
baržas, kuģi, prāmji u. c.);
9.16. 			 zaudējumi un bojājumi, kas radušies, pilnīgi vai daļēji
pakļūstot zem paisuma ūdens;
9.17. 			 ja tehnikai, kurai nodarīti bojājumi, netiek pienācīgi un
bez kavēšanās veikts remonts un tā tiek tālāk
ekspluatēta, pārkāpjot tehniskās prasības;
9.18. 			 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;
9.19. 			 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, lenšu,
ķēžu, pacēlāju un konveijeru lenšu, akumulatoru,
savienošanas vadu un kabeļu, elastīgo cauruļu, regulāri
maināmo savienošanas un iesaiņojamo materiālu
bojājumiem vai zudumu, ja tas ir vienīgais tehnikas
bojājums;
9.20. 			 apdrošināšanas riska iestāšanās saistīta ar
zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies boilera vai
citas tvaika vai šķidruma spiedienam pakļautas
iekārtas, kā arī iekšdedzes dzinēja sprādziena rezultātā;
9.21. 			 netiek atlīdzināta ierīces un aprīkojuma vērtība, no
kuras izcēlusies uguns;
9.22. 			 netiek atlīdzināti papildu izdevumi, ja tie nav saskaņoti
ar Apdrošinātāju un par tiem nav izdarīta atbilstoša
atzīme apdrošināšanas līgumā;
9.23. 			 Apdrošinātājs neatlīdzina tehnikai vai tās atliekām pēc
apdrošināšanas gadījuma nodarītos bojājumus,
izņemot bojājumus, kas radušies glābšanas darbu
rezultātā. Apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt atlīdzību
par naudas summu, kāda nepieciešama pēc
apdrošināšanas gadījuma nodarīto bojājumu
novēršanai;
9.24. 			 Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus un/vai samazina
izmaksājamo atlīdzību gadījumos, kad netiek izpildīti
noteikumu 5. un 6. pantā noteiktie pienākumi;
9.25. 			 ja pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās
apdrošinātā tehnika nodota nomā trešajai personai,
par to rakstiski neinformējot Apdrošinātāju, un nav
izdarīta attiecīga atzīme apdrošināšanas līgumā, un
zaudējumi nodarīti laikā, kad tehnika atradusies šīs
personas valdījumā;
9.26. 			 ja apdrošināšanas objekta vai tā detaļu (aprīkojuma)
zādzību vai laupīšanu ir izdarījusi persona, kam

10.4. 			

10.5. 			

10.6. 			

10.8. 			

11. pants. Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās kārtība un
tā spēkā esamība.
11.1. 			 Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz
Apdrošinājuma ņēmēja apdrošināšanas pieteikumu.
11.2. 			 Apdrošināšanas līguma darbības periods ir viens gads,
ja apdrošināšanas polisē nav noteikts citādi.
11.3. 			 Apdrošināšanas polise ir dokuments, kas apliecina
apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver
apdrošināšanas līguma noteikumus, grozījumus un
papildinājumus, par ko Apdrošinātājs un
Apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies apdrošināšanas
līguma darbības laikā.
11.4. 			 Ja apdrošināšanas polise apliecina apdrošināšanas
līguma, kas satur vairākas tehnikas vienības,
noslēgšanu, tad apdrošināšanas līguma izbeigšana vai
atzīšana par spēkā neesošu konkrētā līgumā ietvertai
tehnikai neietekmē līguma darbību un spēkā esamību
pārējām līgumā ietvertajām tehnikām.
11.5. 			 Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas
Apdrošinātājs ir tiesīgs pieprasīt tehnikas uzrādīšanu
Apdrošinātāja pārstāvim.
11.6. 			 Atkarībā no apdrošināmiem riskiem Apdrošinātājs
pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir tiesīgs
pieprasīt papildu drošības sistēmu uzstādīšanu un/vai
veikt drošības sistēmu darbības pārbaudi.
11.7. 			 Apdrošināšanas līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar
apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas

maksājuma saņemšanas brīdi. Ja puses rakstiski
vienojas, ka apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa
tiek samaksāta pēc apdrošināšanas līguma spēkā
stāšanās, tad apdrošināšanas līgums ir spēkā ar
apdrošināšanas polisē norādīto spēkā stāšanās brīdi, ja
apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir
samaksāta apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā.
11.8. Ja apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas
samaksa nav veikta līdz apdrošināšanas polisē (rēķinā)
norādītajam termiņam, ir uzskatāms, ka
apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā.
11.9. 			 Kārtējie apdrošināšanas prēmijas vai tās daļu
maksājumi Apdrošinājuma ņēmējam jāveic regulāri un
saskaņā ar apdrošināšanas polisē paredzētajiem
termiņiem neatkarīgi no tā, ir saņemts rēķins vai nav.
11.10. Pušu parakstu neesamība neietekmē apdrošināšanas
līguma spēkā esību.
11.11. Apdrošinājuma ņēmējs ar apdrošināšanas prēmijas
samaksu apstiprina, ka ar apdrošināšanas
noteikumiem ir iepazinies un piekrīt apdrošināšanas
līguma slēgšanai.
11.12. Līzinga saistību izbeigšanās gadījumā, kad
apdrošināšanas objekts pāriet nomnieka (turētāja)
īpašumā, apdrošināšanas līgums ir spēkā līdz termiņa
beigām un par Apdrošinātā tiesību un pienākumu
pārņēmēju atbilstoši šim līgumam kļūst
apdrošināšanas objekta īpašuma tiesību pārņēmējs.
12. pants. Vispārīgie izņēmumi.
12.1. 			 Riska iestāšanās saistīta ar tiešu vai netiešu
kodolenerģijas iedarbību, sacelšanos, valsts iekšējiem
nemieriem, valsts varas institūciju rīkojumiem, masu
nekārtībām, terorismu, karadarbību, krimināla rakstura
darbību, kas saistīta ar Apdrošinātā tehnikas
izmantošanu Krimināllikumā paredzēta nodarījuma
izdarīšanai.
12.2. 			 Apdrošinājuma ņēmējs sniedzis nepatiesu vai arī
nesniedz informāciju par apdrošinātā riska iestāšanās
apstākļiem vai zaudējumu apjomu.
12.3. 			 Riska iestāšanos vai zaudējumu rašanos izraisījis
Apdrošinājuma ņēmējs ar ļaunu nolūku vai vainas
pakāpi, kas zaudējumu atlīdzināšanas seku ziņā ir
pielīdzināma ļaunam nolūkam vai saistīta ar
apdrošināšanas krāpšanu.
12.4. 			 Ja Apdrošinājuma ņēmējs apzināti sniedzis nepatiesu
informāciju, Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikt
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un izbeigt
apdrošināšanas līguma darbību, neatmaksājot
saņemto apdrošināšanas prēmiju.
13. pants. Līguma izbeigšana un apdrošināšanas prēmijas
atlikuma izmaksāšana.
13.1. 			 Puses noslēgto līgumu var izbeigt Latvijas Republikas
normatīvo aktu, kas regulē apdrošināšanu, noteiktajos
gadījumos un kārtībā.
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10.7. 			

esošais materiālu kopums tiek saglabāts elektroniskā
vidē.
Visi strīdi šo apdrošināšanas saistību sakarā tiek risināti
sarunu ceļā. Apdrošinātajam ir tiesības vērsties ar
sūdzību Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā, ja
šāda strīda izskatīšanu paredz tā reglaments. Ja
vienošanās netiek panākta vai puses neapmierina
ombuda lēmums, strīdus izskata tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Visiem iesniegumiem un paskaidrojumiem jābūt
iesniegtiem rakstiski Apdrošinātāja norādītajā formā,
un tie jāadresē Apdrošinātājam uz apdrošināšanas
polisē minēto adresi. Iesniegumi un paskaidrojumi, kas
nav iesniegti rakstiski, Apdrošinātājam nav saistoši.
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs vienojas, ka šī
apdrošināšanas līguma darbības ietvaros pušu
attiecībās par derīgiem tiek uzskatīti rēķini, uz tiem
atbildīgo personu paraksti ir aizstāti ar elektronisko
apliecinājumu svītru koda veidā.
Ar šī līguma noslēgšanu puses ir vienojušās, ka
Apdrošinātājs ir tiesīgs pilnvarot trešās personas atgūt
no apdrošināšanas līguma izrietošos prasījumus
(apdrošināšanas prēmiju un pašrisku parādus).
Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā,
rakstiski informēt Apdrošinātāju par izmaiņām
Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pasta adresē,
kas nepieciešama līgumsaistību izpildei.

14. pants. Personas datu apstrāde un cita konfidenciāla
informācija.
14.1.			 Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais, noslēdzot
apdrošināšanas līgumu, piekrīt savu personas datu, tai
skaitā sensitīvo personas datu un personas
identifikācijas koda, apstrādei.
14.2.			 Apdrošinātājs nodrošina saņemtās informācijas, tai
skaitā personas datu, konfidencialitāti un veic to
apstrādi, ievērojot Fizisku personu datu aizsardzības
likumu.

14.3.			 Apdrošinātājam ir tiesības par Apdrošināto un
Apdrošinājuma ņēmēju saņemto informāciju
apstrādāt, izmantot savā apdrošināšanas darbībā,
glabāt savā datu bāzē un nodot to saviem
darbiniekiem, ekspertiem, līdzapdrošinātājiem,
pārapdrošinātājiem un citiem ERGO grupas
uzņēmumiem.
14.4.			 Apdrošinātājs Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, gadījumos un apjomā sniedz par
Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju saņemto
informāciju valsts un pašvaldību iestādēm un citām
personām.
15. pants. Distances līguma noslēgšana.
15.1. 			 Ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts, izmantojot
distances saziņas līdzekli, Apdrošinājuma ņēmējs
Apdrošinātājam uz Apdrošinātāja norādītu distances
saziņas līdzekļa adresi nosūta aizpildītu elektronisku
apdrošināšanas pieteikumu.
15.2. 			 Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz
Apdrošinājuma ņēmēja nosūtīto apdrošināšanas
pieteikumu. Apdrošināšanas līgums ir uzskatāms par
noslēgtu ar brīdi, kad Apdrošinātājs elektroniski uz
Apdrošinājuma ņēmēja norādīto e-pasta adresi ir
nosūtījis sagatavotu apdrošināšanas polisi,
apdrošināšanas noteikumus un rēķinu, bet ne ātrāk par
apdrošināšanas prēmijas maksājuma saņemšanas
brīdi.
15.3. 			 Ja apdrošināšanas līgumā puses vienojas, ka
apdrošināšanas prēmija tiek samaksāta pēc
apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās, tad pēc
apdrošināšanas prēmijas samaksas apdrošināšanas
līgumā noteiktajā termiņā apdrošināšanas līgums ir
spēkā ar tajā norādīto spēkā stāšanās brīdi.
15.4. 			 Ja apdrošināšanas prēmijas samaksa nav veikta līdz
norādītajam termiņam, apdrošināšanas līgums nav
stājies spēkā.
15.5. 			 Apdrošinājuma ņēmējs var izmantot atteikuma
tiesības un 14 dienu laikā no apdrošināšanas līguma
noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no noslēgtā
apdrošināšanas līguma. Apdrošinājuma ņēmējs nevar
izmantot atteikuma tiesības, ja apdrošināšanas līguma
periods ir mazāks par vienu mēnesi. Ja Apdrošinājuma
ņēmējs, ievērojot šajā punktā noteikto
				 14 (četrpadsmit) dienu termiņu, nav izmantojis
atteikuma tiesības, uzskatāms, ka atteikuma tiesības
nav izmantotas un apdrošināšanas līgums ir spēkā. Par
pieņemto lēmumu Apdrošinājuma ņēmējs nosūta
Apdrošinātājam rakstisku iesniegumu. 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no dienas, kad saņemts Apdrošinājuma
ņēmēja paziņojums par atteikumu, Apdrošinātājs
atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam neizmantoto
apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras apmēru nosaka,
atskaitot no iemaksātās apdrošināšanas prēmijas
Apdrošinātāja izdevumus 15% (piecpadsmit procentu)
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13.2. 			 Apdrošināšanas līgums ir izbeigts pēc 15 (piecpadsmit)
dienām no dienas, kad attiecīgā līgumslēdzēja puse
ierakstītā vēstulē nosūtījusi paziņojumu par
apdrošināšanas līguma izbeigšanu uz otras
līgumslēdzējas puses pasta adresi, vai ja abas
līgumslēdzējas puses rakstiski ir vienojušās par citādu
līguma izbeigšanas kārtību.
13.3. 			 Jebkura līgumslēdzēja puse apdrošināšanas līgumu var
izbeigt pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, kad ir
izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, vai pirms
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, ja Apdrošinātājs ir
noteicis ar apdrošināšanas gadījumu saistīto
zaudējumu apmēru, 1 (viena) mēneša laikā pēc
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
13.4. 			 Atmaksājamā prēmijas daļa, ja apdrošināšanas līgums
izbeigts pirms termiņa:
13.4.1. ja līguma darbības laikā nav veiktas apdrošināšanas
atlīdzības izmaksas vai iesniegtas apdrošināšanas
prasības, Apdrošinātājs atmaksā apdrošināšanas
prēmijas daļu, kuras apmēru nosaka, no samaksātās
apdrošināšanas prēmijas atskaitot prēmijas daļu par
apdrošināšanas līguma izbeigušos darbības periodu un
ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos
Apdrošinātāja pierādāmos izdevumus, kas nepārsniedz
15% no apdrošināšanas prēmijas;
13.4.2. ja līguma darbības laikā veiktas apdrošināšanas
atlīdzības un izmaksātā atlīdzība ir mazāka par
atmaksājamo prēmijas daļu (starpība starp iemaksāto
prēmiju un prēmijas daļu par līguma darbības
izbeigušos periodu) – Apdrošinātājs atmaksā
apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras apmēru nosaka,
no samaksātās apdrošināšanas prēmijas atskaitot
apdrošināšanas atlīdzību, prēmijas daļu par
apdrošināšanas līguma izbeigušos darbības periodu un
ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos
Apdrošinātāja pierādāmos izdevumus, kas nepārsniedz
15% no apdrošināšanas prēmijas;
13.4.3. ja līguma darbības laikā veiktas apdrošināšanas
atlīdzības un izmaksātā atlīdzība ir lielāka par
atmaksājamo prēmijas daļu (starpība starp iemaksāto
prēmiju un prēmijas daļu par līguma darbības
izbeigušos periodu) – apdrošināšanas prēmija par visu
polisē paredzēto apdrošināšanas līguma darbības laiku
pienākas Apdrošinātājam.

apmērā no atlikušās apdrošināšanas perioda
apdrošināšanas prēmijas, bet nepārsniedzot viena
gada periodu. Neizmantotā prēmijas daļa netiek
atmaksāta, ja līguma spēkā esamības laikā ir veikta
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa vai pieteikts
apdrošināšanas gadījums.
15.6. 			 Par pieņemto lēmumu Apdrošinājuma ņēmējs nosūta
Apdrošinātājam rakstisku iesniegumu. Apdrošinātājs
viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts
Apdrošinājuma ņēmēja paziņojums par atteikumu,
atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam neizmantoto
apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras apmēru nosaka,
atskaitot no iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu
par apdrošināšanas līguma darbības izbeigušos periodu
un ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos
izdevumus, bet ne vairāk par 15% no apdrošināšanas
prēmijas.

16.4. 			

16.5. 			

16.6. 			
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16. pants. Privātuma politika.
16.1. 			 Apdrošinātājam ir tiesības nodot Apdrošinājuma
ņēmēja personas datus (tajā skaitā, bet ne tikai
personas kodu vai identifikācijas numuru) un
informāciju par Apdrošinājuma ņēmēja saistībām, kas
izriet no apdrošināšanas līguma, pret Apdrošinātāju
jebkuram kredītinformācijas birojam (tajā skaitā, bet ne
tikai AS “Kredītinformācijas birojs”) saskaņā ar
Kredītinformācijas biroju likuma normu prasībām.
16.2. 			 Apdrošinājuma ņēmējs pilnvaro Apdrošinātāju
pieprasīt, saņemt, izvērtēt un saglabāt
kredītinformāciju par Apdrošinājuma ņēmēju no
jebkura kredītinformācijas biroja datu bāzēm (tajā

16.3. 			

skaitā, bet ne tikai AS “Kredītinformācijas birojs”), lai
izvērtētu Apdrošinājuma ņēmēja kredītspēju un
nodrošinātu Apdrošinātāja kredītriska pārvaldību.
Apdrošinājuma ņēmējs pilnvaro Apdrošinātāju sniegt
Apdrošinātajam pēc tā pieprasījuma informāciju
attiecībā uz apdrošināšanas līguma spēkā esamību,
tajā skaitā informējot Apdrošināto par apdrošināšanas
prēmijas apmaksas faktu un izsniedzot tam
apdrošināšanas polisi.
Apdrošinājuma ņēmējs pilnvaro Apdrošinātāju sniegt
trešajai personai pēc tās pieprasījuma informāciju
attiecībā uz apdrošināšanas līguma spēkā esamību,
tajā skaitā informējot trešo personu par
apdrošināšanas prēmijas apmaksas faktu.
Apdrošinātājs publicē Privātuma politiku personas datu
apstrādei savā tīmekļa vietnē www.ergo.lv, kā arī
nodrošina tās pieejamību savās pārdošanas vietās vai
pēc pieprasījuma nosūta to Apdrošinājuma ņēmējam.
Apdrošinājuma ņēmēja pienākums pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir iepazīties ar
Apdrošinātāja Privātuma politiku personas datu
apstrādei, kā arī informēt par to tās personas, kuru
datus Apdrošinājuma ņēmējs nodod Apdrošinātājam.
Apdrošinātājs publicē standartizētu produkta
pamatinformācijas dokumentu un informāciju, ar kuru
Apdrošinājuma ņēmējam jāiepazīstas pirms
apdrošināšanas līguma slēgšanas, savā tīmekļa vietnē
www.ergo.lv, kā arī nodrošina to pieejamību savās
pārdošanas vietās vai pēc pieprasījuma nosūta to
Apdrošinājuma ņēmējam.

