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UzĦēmēja ražošanas līdzekĜu un mašīnu apdrošināšanas noteikumi Nr. 03.03
Titullapā norādītais apdrošinājuma Ħēmējs Apdrošināšanas akciju
sabiedrībai “Baltijas Apdrošināšanas Nams” (turpmāk tekstā “apdrošinātājs”)
iesniedzis aizpildītu anketu/pieteikumu, kas kopā ar visiem pārējiem
apdrošinājuma Ħēmēja rakstiski iesniegtajiem dokumentiem ir šīs polises
neatĦemama sastāvdaĜa.
Apdrošināšanas polise apliecina, ka tad ja apdrošinājuma Ħēmējs ir
samaksājis apdrošināšanas prēmiju un saskaĦā ar šajā polisē uzrādītajiem
vai papildus saskaĦotiem noteikumiem, izĦēmumiem vai nosacījumiem un
norādījumiem,
Apdrošinātājs piekrīt Apdrošinātajam, ka tad, ja jebkurā brīdī polisē
noteiktajā apdrošināšanas līguma darbības laikā vai jebkura sekojoša
perioda laikā, par kuru Apdrošinātais maksā un Apdrošinātājs pieĦem
maksājumus par šīs Polises atjaunošanu, Titullapā minētie priekšmeti (vai
jebkura to daĜa), polisē norādītajā apdrošināšanas vietā vai teritorijā, cieš
jebkuru pēkšĦu un neparedzamu fizisku zaudējumu vai tiem tiek nodarīts
jebkāds bojājums, jebkāda iemesla dēĜ, kas nav īpaši izslēgts, pie tam tādā
veidā, kas prasa remontu vai nomaiĦu,
Apdrošinātāji kompensēs Apdrošinātajam, iepriekšminēto zaudējumu vai
defektu, ar maksājumu naudā, nomaiĦu vai remontu (pēc viĦu pašu izvēles)
līdz apjomam, kas, attiecībā uz katru no Titullapā norādītajiem priekšmetiem,
jebkurā apdrošināšanas gadā nepārsniedz tiem norādīto apdrošinājuma
summu un kopā nepārsniedzot kopējo apdrošinājuma summu, kas uzrādīta
Titullapā.
Šī Polise ir spēkā gan tad, kad apdrošinātie objekti darbojas, gan arī tad, kad
tie ir miera stāvoklī, tiek izjaukti tīrīšanas vai kapitālajam remontam, vai šo
pašu operāciju norises gaitā, vai sekojošas atkārtotas montāžas gaitā, bet
jebkurā gadījumā tikai pēc sekmīgas nodošanas ekspluatācijā.

IzĦēmumi
Apdrošinātāji neatbild par:
a. Titullapā norādīto paša risku, kuru atskaita no apdrošināšanas atlīdzības
par katru apdrošināšanas gadījumu; ja vienā reizē ir zaudēts vai sabojāts
vairāk kā viens priekšmets, no Apdrošinātā tiek atrēėināts tikai viens
atsevišės augstākais paša risku, kas pielietojams šādiem priekšmetiem;
b. zaudējumiem vai bojājumiem elektriska vai mehāniska bojājuma, kĜūmes,
atteices vai salūšanas, dzesējošā vai cita šėidruma sasalšanas, sliktas
eĜĜošanas, eĜĜas vai dzesētāja šėidruma trūkuma dēĜ; tomēr, ja šāda
bojājuma, kĜūmes vai atteices rezultātā notiek nelaimes gadījums, kas rada
ārējus bojājumus, tad šādi rezultātā radušies ārējie bojājumi tiek kompensēti.
c. zaudējumiem un bojājumiem šādām nomaināmām detaĜām un
palīgierīcēm, kā cirtĦiem, urbjiem, nažiem vai citām griezošām šėautnēm,
zāău asmeĦiem, vītĦu griezējiem, formām, šabloniem, smalcinošām un
drupinošām virsmām, sietiem un režăiem, tauvām, siksnām, ėēdēm, liftu un
konveijeru lentēm, baterijām, riepām, savienojošiem vadiem un kabeĜiem,
lokanajām
caurulēm,
regulāri
nomaināmiem
savienojumu
un
hermetizējošiem materiāliem;
d. zaudējumiem vai bojājumiem ko radījusi eksplozija no jebkura veida katla
vai spiediena tvertnes, kas pakĜauti iekšējai tvaika vai šėidruma spiediena
iedarbībai vai kas radušies no eksplozijas iekšdedzes dzinējos;
e. zaudējumiem vai bojājumiem transportlīdzekĜiem, kas konstruēti, licencēti
lietošanai vispārējā ceĜu satiksmē, ja vien šie transportlīdzekĜi netiek lietoti
tikai celtniecības vietā;
f. zaudējumiem vai bojājumiem ūdens transportlīdzekĜiem un kuăiem;
g. zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies pilnīgas vai daĜējas
iegrimšanas paisuma/bēguma ūdeĦos;
h. zaudējumiem vai bojājumiem pārvadājumu (transportēšanas) laikā, ja
atrunās nav noteikts citādi;
i. zaudējumiem vai bojājumiem, kas ir pastāvīgas ekspluatācijas ietekmes
tiešas sekas (t.i., nodilumi un noberzumi, korozija, rūsa, bojāšanās
nelietošanas dēĜ, normālu atmosfēras apstākĜu dēĜ);
k. zaudējumiem vai bojājumiem, kas notiek kamēr jebkurš no
apdrošinātajiem priekšmetiem tiek jebkādā veidā testēts vai izmantots
jebkādā citā veidā, kas atšėiras no tā, kam šis priekšmets ir paredzēts;
l. zaudējumiem vai bojājumiem ražošanas līdzekĜiem un/vai mašīnām, kas
strādā zem zemes līmeĦa, ja atrunās nav noteikts citādi;
m. zaudējumiem vai bojājumiem, kurus tiešā vai netiešā veidā ir izraisījis, vai
kuri radušies vai palielināti sakarā ar karu, iebrukumu, ārēja ienaidnieka
darbību, karadarbības (nealkatīgi vai karš ir pieteikts, vai nav), pilsoĦu karu,
sacelšanos, revolūciju, dumpi, nemieriem, streiku, lokautu, pilsoniskajiem
nemieriem, militāru vai uzurpētu varu,
Ĝaunprātīgu personu grupas darbību, vai personām, kas darbojas par labu
vai saistībā ar jebkādu politisku organizāciju, sazvērestību, konfiskāciju,

piesavināšanos, rekvizīciju vai bojājumu pēc jebkuras de jure vai de facto
valdības vai valsts varas iestādes pavēles;
n. zaudējumiem vai bojājumiem, kurus tieši vai netieši izraisījusi, vai kurus
radījusi vai palielinājusi kodolreakcija,
radioaktīvais starojums vai radioaktīvais piesārĦojums;
o. zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuru kĜūmju vai defektu dēĜ,
kas pastāvējuši šīs Polises noslēgšanas brīdī, un tie ir bijuši zināmi
Apdrošinātajam vai viĦa pārstāvjiem, neatkarīgi no tā vai šādas kĜūmes vai
defekti ir bijuši zināmi Apdrošinātājam, vai ne;
p. zaudējumiem vai bojājumiem, kurus tieši vai netieši izraisījusi, vai kurus
radījusi vai palielinājusi Apdrošinātā vai viĦa pārstāvju tīša darbība, rupja
neuzmanība vai tīša nolaidība;
q. zaudējumiem vai bojājumiem, par kuriem ir atbildīgs piegādātājs vai
izgatavotājs, saskaĦā ar likumu vai līgumu;
r. zaudējumiem, kas ir kā sekas, vai jebkura veida atbildību;
s. zaudējumu vai bojājumu, kas atklāts tikai inventarizācijas vai kārtējās
apkalpošanas laikā.
Visās tiesu prasībās, procesos vai citās lietās, kurās apdrošinātājs apgalvo,
ka zaudējums, bojāeja vai bojājums,
saskaĦā ar izĦēmumu nosacījumu m - q punktiem ar šo polisi netiek
atlīdzināts, apdrošinātajam ir jāpierāda, ka
attiecīgais zaudējums, bojāeja vai bojājums ir apdrošināts.

Norādījumi
1. Apdrošinājuma summa
Šīs Polises prasība ir, ka apdrošinājuma summa ir vienāda ar izmaksu par
apdrošināto priekšmetu nomaiĦu ar tāda paša veida un jaudas jauniem
priekšmetiem, kas nozīmē to nomaiĦas izmaksas, ieskaitot transporta
izdevumus, muitas nodevas un nodokĜus, ja tādi ir, un uzstādīšanas
izmaksas.
Ja apdrošinājuma summa ir mazāka nekā apjoms, kuru nepieciešams
apdrošināt, Apdrošinātājs maksās apdrošināšanas atlīdzību tikai tādā
proporcijā, kādā apdrošinājuma summa ir attiecībā pret apjomu, kuru
nepieciešams apdrošināt. Katrs priekšmets, ja to ir vairāk par vienu, ir
atsevišėi pakĜauts šim nosacījumam.
2. Zaudējumu atlīdzināšana
Jebkura zaudējuma vai bojājuma gadījumā, zaudējumus saskaĦā ar šo
Polisi atlīdzina sekojoši:
a. gadījumos, kad apdrošinātajam priekšmetam nodarītie bojājumi var tikt
novērsti (remontēti) – Apdrošinātāji maksā par izdevumiem, kas ir bijuši
nepieciešami, lai atjaunotu bojāto priekšmetu tā agrākā kalpošanas stāvoklī
plus izmaksas par izjaukšanu un atkārtotu uzstādīšanu, kura bijusi
nepieciešama, lai veiktu remontus. Apdrošināšanas atlīdzībā tiek iekĜautas
transporta izmaksas par nogādāšanu uz remonta vietu un atpakaĜ (ja tāda
nepieciešamība ir bijusi), muitas nodevas un nodokĜi, ja tādi ir, līdz apjomam
kādi ir bijuši ietverti apdrošinājuma summā. Ja remonts tiek veikts cehā, kas
pieder Apdrošinātajam, Apdrošinātājs kompensē materiālu izmaksas un
algas, kas ir izlietotas remontu mērėiem, kā arī saprātīgus pieskaitāmos
izdevumus.
Nomaināmajām detaĜām netiks Ħemts vērā nolietojums, bet derīgo atlieku
vērtība var tikt atskaitīta no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības. Ja
remontu izmaksa, kā šeit iepriekš norādīts, ir vienāda vai lielāka par
apdrošinātā priekšmeta reālā vērtību tieši pirms bojājuma nodarīšanas,
priekšmets tiek uzskatīts par pilnībā iznīcinātu un atlīdzība jāizmaksā
pamatojoties uz tālāk norādīto b. punktā.
b. Gadījumā, kas apdrošinātais priekšmets ir iznīcināts - apdrošinātāji maksā
priekšmeta reālo vērtību, kāda tā bija tieši pirms zaudējuma notikšanas,
ieskaitot standarta transporta izmaksas, uzstādīšanas izmaksas, muitas
nodevas, ja tādas ir, pie nosacījuma, ka šādi izdevumi ir bijuši ietverti
apdrošinājuma summā. Reālā vērtība ir aprēėināma atĦemot nolietojumu vai
nodilumu no priekšmeta aizvietošanas vērtības. Derīgo atlieku vērtība var tikt
atskaitīta no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības.
Jebkuras papildus izmaksas, kas radušās par virsstundu darbu, darbu naktī,
darbu valsts svētku dienās, un ekspress transporta pakalpojumiem, šī Polise
sedz tikai tad, ja par to ir speciāla rakstiska vienošanās vai atruna.
Nekādu izmaiĦu, papildinājumu, uzlabojumu vai kapitālo remontu izmaksas
ar šo Polisi nav paredzēts atlīdzināt.
Apdrošinātājs sedz arī jebkuru profilaktisku remontu izmaksas, ja šādi
remonti ir daĜa no kopējiem remontiem un nepalielina kopējo remontu
izmaksu.
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Apdrošināšanas atlīdzība ko Apdrošinātājs maksā saskaĦā ar iepriekšminēto
tiek samazināta par paša risku, kas ir noteikts Titullapā.
Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tikai pēc tam, kad ir saĦemti
visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina, ka nepieciešamie remonta darbi
ir veikti vai notikusi priekšmeta nomaiĦa.

Vispārējie noteikumi
1. Apdrošinātāja atbildība iestājas tikai tādā gadījumā, ja apdrošinājuma
Ħēmējs ievēro un izpilda šīs polises noteikumus, kas attiecas uz
apdrošinājuma Ħēmēja darbību vai pienākumu ievērošanu un ja anketā un
pieteikumā viĦa sniegtās ziĦas atbilst patiesībai.
2. Apdrošināšanas polises (līguma) sastāvdaĜas ir: Anketa/pieteikums, šie
apdrošināšanas noteikumi, titullapa, titullapā norādītās atrunas un citi
nosacījumi vai pielikumi. Visur, kur apdrošināšanas polisē (līgumā) tiek
lietots izteiciens “šī polise”, tas ietver visas iepriekšminētās sastāvdaĜas.
Katrs vārds (vai izteiciens), kuram ir piešėirta noteikta nozīme, saglabā šo
nozīmi, neatkarīgi no tā, kur šis vārds (vai izteiciens) sastopams.
3. Apdrošinājuma Ħēmējs uz sava rēėina veic visus saprātīgos drošības
pasākumus un ievēro visus apdrošinātāja saprātīgos ieteikumus, lai novērstu
zaudējumus, bojājumus, kā arī pilda likuma normas un izgatavotāja/ražotāja
ieteikumus un instrukcijas.
4.a) Apdrošinātāja pārstāvjiem jebkurā laikā (saprāta robežās) ir tiesības
veikt apdrošinātā objekta apskati un kontroli, bet apdrošinājuma Ħēmējam
jāsniedz apdrošinātāja pārstāvim visas nepieciešamās ziĦas un informāciju,
lai novērtētu risku.
b) Apdrošinājuma Ħēmējs nekavējoties pa elektroniskajiem sakaru līdzekĜiem
un ar vēstuli informē apdrošinātāju par katru būtisku riska izmaiĦu un uz
sava rēėina veic visus nepieciešamos papildus drošības pasākumus, kas
nepieciešami attiecīgajā situācijā. Ja nepieciešams, seguma apjoms un/vai
prēmiju lielums ir attiecīgi pielāgojams. Apdrošinātajam nav tiesību izdarīt vai
pieĜaut izmaiĦas, kas būtiski palielina riska pakāpi, ja apdrošinātājs
rakstveidā nav apstiprinājis, ka apdrošināšanas segums šīs polises
atbildības robežās paliek spēkā.
5. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, par kuru šīs polises ietvaros varētu
pamatot kaut kādu prasību,
apdrošinājuma Ħēmēja pienākums ir:
a) nekavējoties paziĦot apdrošinātājam pa elektroniskajiem sakaru
līdzekĜiem un ar vēstuli par zaudējuma raksturu
un apmēru;
b) veikt visus nepieciešamos pasākumus zaudējumu samazināšanai;
c) saglabāt bojātās daĜas un tās uzrādīt apdrošinātāja pārstāvim vai
ekspertam apskatei;
d) iesniegt visas ziĦas un dokumentus, kurus vēlas saĦemt apdrošinātājs;
e) ja zaudējumi radušies trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā, par
notikušo paziĦot policijai.
Apdrošinātājs nekādā gadījumā neatbild par zaudējumiem vai bojājumiem,
par kuriem viĦš nav informēts 14 dienu laikā pēc to rašanās.
Tiklīdz apdrošinājuma Ħēmējs, ievērojot šos nosacījumus, ir paziĦojis
apdrošinātājam, viĦš var veikt sīko bojājumu remontu vai bojāto daĜu
nomaiĦu; visos pārējos gadījumos ir jādod iespēja apdrošinātāja pārstāvim
apskatīt bojājumu, pirms tiks veikti remontdarbi vai izdarītas izmaiĦas. Ja
apdrošinātāja pārstāvis saprātīgā laika posmā (Ħemot vērā radušos
apstākĜus) nebūs veicis pārbaudi, apdrošinājuma Ħēmējam ir tiesības veikt
remontdarbus un nomainīt bojātās detaĜas.
Nekas no šeit esošā nevar atturēt Apdrošināto no tādu pasākumu veikšanas,
kas ir absolūti nepieciešami lai turpinātu darbību attiecīgajā darbu veikšanas
vietā.
Apdrošinātāja atbildība par apdrošināto priekšmetu esošajiem bojājumiem
šīs polises ietvaros pārtraucas tajā gadījumā, ja netiek veikta atbilstoša /
profesionāla šo priekšmetu ekspluatācija, apkope un remonts saskaĦā ar
ražotāja prasībām un instrukcijām.
6. Apdrošinājuma Ħēmēja pienākums ir uz apdrošinātāja rēėina veikt visus
nepieciešamos un apdrošinātāja pieprasītos pasākumus, veicināt šos
pasākumus vai pieĜaut to veikšanu lai īstenotu tiesības pārsūdzēt tiesas
lēmumu vai izmantotu tiesas lēmuma pārsūdzēšanas līdzekĜus vai, lai
saĦemtu no citām personām, kuras nav apdrošinātas šīs polises ietvaros,
atlīdzību, par kuras izmaksu apdrošinātājam ir vai bija tiesības tieši vai

netieši vai prasības pārejas kārtībā ir tiesības vai būtu tiesības pēc
zaudējumu atlīdzināšanas šīs polises ietvaros, pie kam nav nozīmes tam, vai
pastāv vai rodas nepieciešamība veikt šādus pasākumus līdz vai pēc tam,
kad apdrošinātājs atlīdzinājis zaudējumus apdrošinājuma Ħēmējam.
7. Ja Apdrošinātā pieteikums vai deklarācija jebkādā būtiskā ziĦā nav
patiesa, vai jebkura iesniegtā prasība ir krāpnieciska vai būtiski pārspīlēta,
vai ir iesniegta jebkāda viltota deklarācija vai apgalvojums tā paša
apstiprinājumam, tad šī Polise nav spēkā un Apdrošinātājam nav pienākums
izmaksāt jebkādu apdrošināšanas atlīdzību par šo polisi.
8. Šī Polise jebkurā laikā var tikt apturēta pēc Apdrošinātā prasības. Tādā
gadījumā Apdrošinātājs atmaksā
neizmantotās apdrošināšanas prēmijas daĜu, atskaitot administratīvo
izdevumus 25% apmērā no kopējās prēmijas. Šī
Polise var tikt apturēta pēc Apdrošinātāja iniciatīvas ar nosacījumu, ka
Apdrošinātais tiek brīdināts 15 dienas
iepriekš. Šādā gadījumā, ja nav bijis apdrošināšanas gadījums un
apdrošinātais risks nav palielinājies, Apdrošinātājs
atmaksā neizmantotās apdrošināšanas prēmijas daĜu.
9. Ja zaudējumu rašanās brīdī bez šīs polises ir spēkā cita apdrošināšanas
polise, kas nodrošina tās pašas bojāejas, tā paša bojājuma segšanu,
apdrošinātāja pienākums ir izmaksāt tikai savu daĜu (saskaĦā ar likumu “Par
apdrošināšanas līgumu”), no prasības atlīdzināt zaudējumu konkrētās
bojāejas vai bojājumu rezultātā.
10. Apdrošināšanas līgumslēdzēju puses, iestājoties apdrošināšanas
gadījumam, var vienoties, ka zaudējumu iemeslu, apmēru un
apdrošināšanas vērtību (apdrošināšanas vērtība tieši pirms apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās brīža) nosaka apdrošinātāja eksperts vai ekspertu
komisija.
11. Lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu tiek
pieĦemts mēneša laikā no dienas, kad saĦemti visi nepieciešamie
dokumenti, lai noteiktu zaudējumu izcelšanās iemeslu un apmēru.
Pamatota apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta divu nedēĜu laikā pēc
lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieĦemšanas.
12. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas regresa prasības tiesības
no apdrošinājuma Ħēmēja pāriet uz apdrošinātāju pret to personu, kura ir
vainojama zaudējuma nodarīšanā izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības
apmērā. Regresa prasība realizējama likumdošanas paredzētajā kārtībā.
13. Apdrošināšanas polises nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā
apdrošinājuma Ħēmējam ir tiesības pieprasīt, lai viĦam izsniedz dublikātu.
14. Ja apdrošinājuma Ħēmējs un/vai apdrošinātais apstrīd apdrošinātāja
saistību izpildi, kas izriet no Līguma, sūdzības apdrošinātājam ir
iesniedzamas rakstiskā formā.
15. Apdrošinātājs 1 (viena) mēneša laikā kopš apdrošinājuma Ħēmēja un/vai
apdrošinātā rakstveida sūdzības saĦemšanas dienas rakstveidā nosūta
viĦam atbildi.
16. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to
vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšėirta
Tirdzniecības Rūpniecības un Būvniecības šėīrējtiesā (Dzirnavu iela 34a2,Rīga,LV-1010) saskaĦā ar tās reglamentu un, piemērojot Latvijas
Republikas likumdošanas aktus, ja vien speciālajos noteikumos nav noteikta
citāda kārtība.
17. Visus šėīrējtiesas izdevumus (ieskaitot šėīrējtiesneša honorāru, tulku,
sekretāru, ekspertu un citu lietpratēju pakalpojumus) sedz puse, kurai
spriedums ir nelabvēlīgs.
18. Visas apdrošināšanas tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma un kas
nav regulētas šajos Noteikumos, apspriežamas saskaĦā ar Latvijas
Republikas likumiem, tai skaitā pamatojoties uz Civillikumu un likumu ‘’Par
apdrošināšanas līgumu’’.
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