
Vispārīgie noteikumi
1.1. Prasību pieteikšana

Apdrošinātais apņemas pēc apdrošinātā riska iestāšanās:

a)  nekavējoties, tiklīdz ir iespējams, paziņot apdrošinātājam vai tā pārstāvim 
par apdrošinātā riska iestāšanos, izmantojot telefonu, faksu vai ierakstītu 
vēstuli, norādot zaudējuma raksturu un to lielumu. 

b)  veikt visus saprātīgos pasākumus, lai samazinātu un novērstu īpašuma 
bojāeju.

c)  saglabāt visas bojātās un defektīvās daļas un nodot tās apdrošinātāja 
rīcībā, lai tas varētu veikt šo daļu pārbaudi. 

d)  pēc apdrošinātāja pieprasījuma, iegūt visus nepieciešamos pierādījumus, 
informāciju un citas liecības, kas apliecina zaudējuma, bojājuma rašanās 
cēloni un apmēru. 

e)  nekavējoties paziņot policijai par zaudējumu vai postījumu, kuru cēlonis ir 
vandālisms, zādzība, laupīšana vai ielaušanās zādzības nolūkos. 

Apdrošinātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai postījumiem, ja par šiem 
zaudējumiem nav paziņots 14 dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma fakta 
konstatācijas. 

1.1 Izmaiņas apdrošinātajā riskā

Apdrošinātajam, tiklīdz ir iespējams, rakstveidā jāpaziņo apdrošinātājam par 
veiktajām izmaiņām apdrošināmajā riskā, ja notikušas materiālās izmaiņas 
vai, ja apstākļi būtiski mainījušies no brīža, kad tikusi noslēgta polise vai arī, 
ja mainījies apdrošinājuma segums. 

Ja būs nepieciešams, apdrošināšanas summas un/vai prēmija tiks attiecīgi 
pieskaņotas šīm izmaiņām. 

1.2 Drošības pasākumi

Apdrošinātais, par saviem līdzekļiem, veic visus piesardzības pasākumus, lai 
uzturētu un sargātu apdrošināto īpašumu, kā arī sekotu likumdošanā pa-
redzētajām prasībām un ražotāja rekomendācijām attiecībā uz apdrošināto 
objektu drošības tehnikas ievērošanu un lietošanu. 

1.3 Apdrošināšana līguma ievērošana.

Apdrošinātā ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības gadījumā, kas attiecas uz 
sniegto informāciju par īpašuma, nodarbes, procesa vai ražošanas aprakstu, 
kā arī gadījumā, kad sagrozīti vai noklusēti apdrošinātā riska novērtēšanai 
būtiski fakti, apdrošināšanas līgumu atzīst par spēkā neesošu no tā noslēg-
šanas brīža. Iemaksāto apdrošināšanas prēmiju apdrošinātājs neatmaksā.

1.4 Izmaksas.

Ja apdrošinātais, kas minēts polises tabulā, ir vairāk kā viena persona, tad 
jebkuras izmaksas saskaņā ar šo līgumu tiks veiktas ar to personu, kas no-
rādīta tabulā vai tās pilnvarotu pārstāvi, un kvīts, ko izdevusi augšminētā 
persona, ir pilnīgi pietiekams apliecinājums apdrošinātājam. 

1.5 Apdrošināšanas summas samazināšana.

Pēc riska iestāšanās, kas ir apdrošināts saskaņā ar kādu no šīs polises noda-
ļām, apdrošinājuma summa var tikt samazināta par izmaksāto/izmaksājamo 
summu pēc šī zaudējuma, ja izmaksa sastāda vismaz 10% no objekta apdro-
šinājuma summas. Šajā gadījumā apdrošinātājs paziņo par apdrošinājuma 
summas samazināšanu sakarā ar izmaksu.

Apdrošinātajam iemaksājot papildus prēmiju par periodu no apdrošinātā ris-
ka iestāšanās brīža, līdz polises pēdējam spēkā esošajam datumam, apdroši-
nājuma summa tiks atjaunota līdz iepriekš noteiktajam lielumam.

1.6 Viltus prasības

Ja apdrošinātais, apdrošinājuma ņēmējs vai trešā persona ļauna nolūka vai 
rupjas neuzmanības dēļ ceļ prasību, apdrošināšanas līgums uzskatāms par 
izbeigtu no minēto faktu konstatācijas brīža.

Šajā gadījumā apdrošinātājam ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas atlī-
dzību.

1.7 Pārbaude

Apdrošinātājam vai to pārstāvjiem ir tiesības pārbaudīt katru atsevišķo ap-
drošināšanas objektu, kas apdrošināts saskaņā ar šo līgumu.

1.8 Interešu nodošana.

Apdrošinātājam, attiecībā uz līgumu, nav pienākums uzņemties saistības ap-
drošinātā interešu nodošanas gadījumā; šī līguma noteikumi nedod tiesības 
celt prasību pret apdrošinātāju nevienai citai personai, kā tikai apdrošinā-
tajam, apdrošinājuma ņēmējam vai tiesību pārņēmējam, ko apdrošinātājs 
rakstiski apstiprinājis. 

1.9 Līguma izbeigšana pirms termiņa.

Apdrošinātajam un apdrošinātājam ir tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa 
saskaņā ar spēkā esošo likumu “Par apdrošināšanas līgumu”. 

Šajos gadījumos apdrošinātājs atmaksā prēmiju, kuru nosaka atskaitot no 
iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu par apdrošināšanas līguma dar-
bības izbeigšanas periodu līdz apdrošināšanas līguma izbeigšanas brīdim.

1.10 Regresa prasība.

Prasības pieteicējs, saskaņā ar šo līgumu un likumu “Par apdrošināšanas 
līgumu”, pēc apdrošinātāja pieprasījuma, ir piekritis dot atļauju realizēt 
regresa tiesības, lai iegūtu atlīdzību vai atmaksu no trešām personām par 
to nodarītajiem postījumiem, zaudējumiem vai bojājumiem apdrošinātajam 
īpašumam.

1.11 Citas apdrošināšanas.

Ja zaudējuma vai postījuma gadījumā, kas noticis kādam no apdrošināta-
jiem objektiem, apdrošinātais ir apdrošinājies arī kādā citā apdrošināšanas 
sabiedrībā, vai, ja šo citu apdrošināšanu ir veikusi persona/as apdrošinātā 
vārdā un, ja šī cita apdrošināšana attiecas uz apdrošināšanas gadījumā cie-
tušo objektu vienu pašu vai arī, ja šis objekts ir apdrošināts kopā ar pārējo 
īpašumu, tad apdrošinātājam būs jāmaksā vai jāatlīdzina ne vairāk kā tā 
proporcionālā atlīdzība par šo zaudējumu. 

1.12 Arbitrāža.

Ja saskaņā ar šo līgumu radušās domstarpības par izmaksas lielumu, tad 
šīs domstarpības risina arbitrs, ko puses ieceļ pēc rakstiskas vienošanās vai, 
ja puses nespēj vienoties par vienu arbitru, tad katra no tām rakstiski ieceļ 
vienu arbitru, kalendāra mēneša laikā no datuma, kad pretējā puse lūgusi 
to izdarīt, tādējādi lēmumu pieņem arbitri kā divas neieinteresētās puses. Ja 
kāda no pusēm kalendāra mēneša laikā pēc iepriekšminētā rakstiska lūguma 
arbitru neieceļ, otrai pusei ir tiesības nozīmēt vienīgo arbitru par lēmēju, vai, 
ja divi arbitri nespēj vienoties, strīdu izlemj viņu rakstiski ieceltais šķīrējtiesne-
sis. Šķīrējtiesnesis ar arbitriem piedalās sēdēs un vada tās. Šis nosacījums ir 
spēkā pirms tiesībām attiecībā uz jebkādiem tiesas procesiem pret šo līgumu. 

1.13 Līguma atjaunošana

Līgums atjaunojams ik pēc gada, ja tā pirms atjaunošanas datuma nav ie-
priekš tikusi rakstiski pārtraukta no apdrošinātā vai apdrošinātāja puses. 

Vispārīgie izņēmumi
Apdrošinātājs nenes atbildību un neatlīdzina par zaudējumiem, ko tieši vai 
netieši izraisījis sekojošais: 

1.14 Karš, invāzija, ārzemju ienaidnieka iebrukums (neatkarīgi no tā, vai 
pieteikts vai nē), pilsoņu karš, sacelšanās, revolūcija, pretošanās kustības, 
militāra vai cita apvērsuma rezultātā, konfiskācijas, nacionalizācijas, rekvi-
zēšanas gadījumā vai, ja postījums/bojājums nodarīts valsts vai sabiedriskas 
organizācijas puses vai tās uzdevumā.

1.15 Ja postījumus/bojājumus nodarījušas personas, kas piedalās sabied-
riskās kārtības traucēšanā, sacelšanās vai streikos, vai strādnieku lokautos, 
strādnieku darba kārtības traucējumos vai strādnieku nemieru vai ļaunprātī-
gas rīcības rezultātā, ko veikusi vai kas saistīta ar kādu politisku organizāciju. 

1.16 Kodolreakcija, kodolradiācija vai radioaktīva saindēšanās. 

1.17 Zemestrīce. 

1.18 Jebkāda tīša ļaunprātīga rīcība no apdrošinātā puses.

1.19 Jebkādi terora akti vai to rezultāts, neatkarīgi no jebkādiem citiem cēlo-
ņiem, kas sagadīšanās dēļ vai kā citādi ir veicinājuši zaudējumus, bojājumus 
vai izdevumu rašanos. 
Šā nosacījuma kontekstā ar terorismu saprotama vardarbība vai bīstama 
darbība, kas apdraud cilvēka dzīvību, materiālu vai nemateriālu īpašumu vai 
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infrastruktūru, ar nolūku ietekmēt jebkuru valdību vai turēt sabiedrību vai 
kādu tās daļu baiļu varā.

1.20 Jebkādu datu, kodu, programmu vai programmatūru iznīcināšanos, 
samaitāšanos, sabojāšanos vai sagrozīšanos, kā arī jebkādas aparatūras, 
programmatūras vai iegultās mikroshēmas nepareizu darbību, ja vien tā re-
zultātā līgumā apdrošinātajam īpašumam nav nodarīti fiziski bojājumi vai 
materiāli zaudējumi, kā arī netiek atlīdzināti iepriekšminētā rezultātā radu-
šies saimnieciskās darbības pārtraukuma zaudējumi.

Jebkādu datu, kodu, programmu vai programmatūras iznīcināšanās, samai-
tāšanās, sabojāšanās vai sagrozīšanās, un aparatūras, programmatūras vai 
iegultās mikroshēmas nepareiza darbība netiek uzskatīta kā fizisks bojājums 
vai materiāls zaudējums īpašumam kā tādam.

 

Nodaļa I – Materiālie zaudējumi

2 APDROŠINĀJUMA PAMATOJUMS

Polises tabulā Nodaļā I – “Materiālie zaudējumi” atrunāto un apdrošināto 
objektu pēkšņa un iepriekš neparedzēta fiziska apstākļa rezultātā izraisīta 
fiziska bojājuma vai materiāla zaudējuma gadījumā, kura cēlonis nav apdro-
šināšanas līgumā minētais izņēmums, apdrošinātājs izmaksās par šo zau-
dējumu vai bojājumu līdz summai, kas nepārsniedz polises tabulā norādīto 
apdrošināšanas summas lielumu, par katru atsevišķo vienību, kā arī nepār-
sniedz kopējo apdrošināšanas summu.

Apdrošinātājs segs zaudējumus vai postījumus, kuru cēlonis ir sekojošais:

• nolaidība, nepareiza rīkošanās ar apdrošināto objektu, trešās personas 
tīša rīcība;

• īssavienojums, pārmērīgs spriegums, indukcija;

• uguns, zibens, eksplozija vai implozija, uguns nodzēšanas process, de-
molēšana, postījumu novākšana, kuru cēlonis ir viss augšminētais;

• ūdens, mitrums, applūšana; 

• ielaušanās, zādzība, laupīšana un sabotāža;

• dabas stihijas; 

• kļūdaina konstrukcija, materiālu defekti, brāķis.

Šis apdrošinājums ir spēkā, apdrošinātajiem objektiem atrodoties apdroši-
nātā telpās (teritorijā).

2.1 SEVIŠĶIE IZŅĒMUMI

Apdrošinātājs nenes atbildību,

2.1.1 ja apdrošinātajam objektam bijis defekts vai kļūda, kas izraisījusi zaudē-
jumu un par šo defektu bijis zināms iepriekš un apdrošinātais vai tā pilnvaro-
tais pārstāvis par to nav paziņojis, slēdzot apdrošināšanas līgumu;

2.1.2 ja apdrošinātais objekts dabīgi nolietojies, vai notikusi kādas atsevišķas 
daļas abrāzija, ko izraisījusi ikdienas lietošana; ja ir cietusi no šāda zaudē-
juma apdrošinātā objekta blakus daļa, tad apdrošinātājs atlīdzina zaudēju-
mus, vadoties pēc šīs līguma noteikumiem. 

2.1.3 par jebkāda veida netiešiem zaudējumiem.

2.2 SEVIŠĶIE NOSACĪJUMI

2.2.1 Apdrošinātie objekti.

Apdrošinātie objekti, kas norādīti polises tabulā ir apdrošināti no tā brīža un 
tik ilgi, kamēr tie ir darba kārtībā. Apdrošinātos objektus uzskata par darba 
kārtībā esošiem no brīža, kad tos var jau palaist vai tie jau darbojas uz laiku 
vai izmēģinājuma režīmā. 

Ja apdrošinātie objekti ir jau bijuši palaišanas režīmā, tad no šī brīža tie ir 
apdrošināti, ieskaitot labošanas, pārbaudes vai profilaktisko pārbaužu laiku. 
Tas pats attiecas arī uz laiku, kad apdrošināšanas objektus izjauc, saliek, 
pārbauda vai izmēģina. 

Elektronu lampas ir apdrošinātas tikai pret zaudējumiem, ko izraisījuši seko-
joši cēloņi:

a)  uguns, zibens, eksplozija vai implozija, uguns nodzēšanas process, demo-
lēšana, postījumu novākšana, kuru cēlonis ir viss augšminētais;

b) ūdens, mitrums, applūšana.

Tikai noslēdzot atsevišķu vienošanos, šis līgums papildus apdrošina: 

a) pārvietojamus objektus, 

b) ārējos kabeļus un tā aksesuārus, 

c) pazemes kabeļus, 

d) informācijas nesējus.

Saskaņā ar šo līgumu netiek apdrošināts sekojošais: 

a)  gaismas avoti, izņemot gadījumus, kad gaismas avoti ir apdrošinātā ob-
jekta sastāvdaļa, vai apdrošinātais objekts uz laiku bijis pievienots šiem 
gaismas avotiem un tieši šajā laikā noticis apdrošināšanas gadījums. 

b)  palīgmateriāli, papildinošās daļas un ekspluatācijas materiāli, piemēram, 
attīstīšanas šķīdumi, mašīnrakstīšanas lentes, iepriekšapstrādāts papīrs, 
filmas, skaņas ieraksti uz magnētiskās lentes un diskiem.

2.2.2. Apdrošināšanas summas.

Apdrošināšanas summa par katru atsevišķu objektu nedrīkst būt mazāka par 
jaunvērtību. Par jaunvērtību uzskata objekta cenu, ieskaitot transportēšanas 
un uzstādīšanas izmaksas. Ja apdrošinātā objekta cena vairs netiek uzrādīta 
katalogā, tad tiks izmantota pēdējā kataloga cena, ņemot vērā vispārējās 
cenu un inflācijas izmaiņas.

Gadījumā, ja apdrošināto objektu nevar piemērot nevienam konkrētam no-
teiktam cenrādim, tad tiks izmaksāta šī objekta patiesā pirkšanas un trans-
portēšanas vērtība, kurai tāpat piemēros notikušās inflācijas un cenu izmai-
ņas. Gadījumos, ja nav cenrāža un nav iespējams noteikt pirkšanas vērtību 
vai transportēšanas izmaksas, tad katrā individuālā gadījumā izmantos tās 
izmaksas, kas būtu nepieciešamas, lai izgatavotu šo objektu, tieši šādā dizai-
na izpildījumā un tieši ar tādu jaudu. 

Speciālas cenu atlaides netiek ņemtas vērā. 

Ja noticis zaudējums un apdrošināšanas summa par atsevišķu objektu ir ma-
zāka par jaunvērtību, tad atlīdzība, kura jāsaņem apdrošinājuma ņēmējam 
saskaņā ar šo polisi, tiks proporcionāli samazināta. Katrs apdrošinātais ob-
jekts atsevišķi pakļaujas šim nosacījumam.

2.2.3. Apdrošināšanas summas saskaņošana.

Ja jaunvērtība atšķiras vairāk kā par 5% no apdrošināšanas summas, vai, 
ja atjaunošanas vērtība mainās, jo izmainījusies vai palielinājusies apdro-
šināšanas objekta vērtība, sekojoši apdrošinātājam ir tiesības palielināt vai 
samazināt apdrošināšanas summu. 

2.2.4. Atlīdzības pamatojums.

2.2.4.1. Apdrošinātājam pēc saviem ieskatiem ir tiesības atlīdzināt apdroši-
nātajam sekojoši:

a)  labojot vai aizstājot zaudēto, bojāto vai nozagto apdrošināto objektu 
(kompensācija aizstājot); aizstātās daļas (izglābtie materiāli) pāriet ap-
drošinātāja īpašumā;

b)  izmaksājot naudā par nepieciešamo objekta remontu vai tā aizstāšanu 
(kompensācija naudā),

2.2.4.2. Ja izmaksa ir naudā, apdrošinātājs izmaksā sekojoši: 

a)  daļēja zaudējuma gadījumā faktiskās remontdarbu izmaksas mīnus aiz-
stātā materiāla vērtība; ja nenotiek labošanas darbi, apdrošinātājs iz-
maksā novērtētās remontdarbu izmaksas, tomēr šīs izmaksas nedrīkst 
pārsniegt apdrošināšanas objekta faktisko vērtību (apdrošināšanas sum-
mai atskaitot nolietojumu) tieši pirms zaudējuma vai bojājuma;

b)  pilnīga zaudējuma gadījumā jaunvērtība mīnus aizstātais (izglābtais) ma-
teriāls; ja notikusi apdrošinātās vienības aizstāšana, apdrošinātājs izmak-
sā apdrošināšanas objekta faktisko vērtību, kāda tam bija tieši pirms zau-
dējuma; tas pats attiecas uz gadījumiem, kas norādīti 2.2.4.3.b paragrāfā.

2.2.4.3. Zaudējums tiks uzskatīts par daļēju, ja bojātā apdrošinātā objekta 
darba funkciju atjaunošanai nepieciešamās izmaksas pieskaitot aizstātā 
materiāla vērtību ir:

a) mazākas, kā jaunvērtība vai,

b)  mazākas, kā faktiskā vērtība pirms apdrošināšanas gadījuma attiecībā 
uz apdrošinātajiem objektiem, kuriem rezerves daļas vairs netiek ražotas 
(novecojis objekts). 

Visos pārējos gadījumos zaudējums tiks uzskatīs par pilnīgu zaudējumu.

2.2.4.4. Turklāt apdrošinātājs kompensēs nepieciešamos papildus izdevu-
mus, kas radušies sekojošu apstākļu dēļ:

a) steidzamu kravu pārvadāšanu,

b)  strādnieku samaksai, strādājot virsstundas, naktsmaiņās, svētku dienās 
un brīvdienās. 

2.2.4.5. Tikai saskaņā ar īpašu vienošanos tiek apmaksāti sekojoši papildus 
izdevumi: 

a) papildus izmaksas transportēšanai ar lidmašīnu;

b)  jebkādas izmaksas, kas saistītas ar mūrniecību, apmešanu, zemes dar-
biem, kalšanas vai citiem līdzīgiem darbiem. 

2.2.4.6. Apdrošinātājs atlīdzību neizmaksās par: 

a)  izdevumiem, kas būtu radušies neatkarīgi no apdrošinājuma gadījuma 
(piemēram, parastie uzturēšanas izdevumi); 
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b)  papildus izmaksām, kas radušās, lai pārveidotu vai uzlabotu apdrošināto 
objektu, pēc apdrošināšanas gadījuma; 

c)  izmaksām, kas pēc savas dabas vai lieluma nav iekļautas apdrošināšanas 
summā;

d)  pašrisku, kas norādīts polises tabulā attiecībā uz katru apdrošināto ob-
jektu atsevišķi.

2.2.4.7. Ja bojātais objekts ir daļēji izlabots, apdrošinātājs segs daļējā bojā-
juma izmaksas, un galējās izmaksas tikai tādā apmērā, kas būtu jāmaksā bez 
daļējā bojājuma izmaksām.

 

Nodaļa II – Ārējie informācijas nesēji
3. APDROŠINĀJUMA PAMATOJUMS

Apdrošinātājs vienojas ar apdrošināto, ka pēkšņa un iepriekš neparedzēta 
arēja fiziska spēka rezultātā izraisīta fiziska bojājuma vai materiāla zaudē-
juma gadījumā, kas apdrošināts saskaņā ar šīs polises Nodaļu I un attiecas 
uz informācijas nesošo materiālu saskaņā ar Nodaļu II un, kā norādīts poli-
ses tabulā, ieskaitot arī visas pārveidotās datu formas, kas nepieciešamas 
apdrošinātā datu apstrādes operācijām, apdrošinātājs atlīdzinās apdroši-
nātajam zaudējumus polises tabulā norādītajā apmērā, nepārsniedzot ap-
drošinātās summas. 

Šis apdrošinājums ir spēkā un piemērojams tikai gadījumos, ja apdrošinātais 
informācijas nesējs atrodas apdrošinātajā vietā (teritorijā).

3.1. SEVIŠĶIE IZŅĒMUMI

Apdrošinātāja atbildība neiestājas un atlīdzība netiek izmaksāta:

3.1.1. ja apdrošinātajam objektam bijis defekts vai kļūda, kas izraisījusi zau-
dējumu un par šo defektu bijis iepriekš zināms un apdrošinātais vai tā pilnva-
rotais pārstāvis par to nav paziņojis, slēdzot apdrošināšanas līgumu;

3.1.2. ja apdrošinātais objekts dabīgi nolietojies, vai notikusi kādas atseviš-
ķas daļas abrāzija, ko izraisījusi ikdienas lietošana; ja ir cietusi no šāda zau-
dējuma apdrošinātā objekta blakus daļa, tad apdrošinātājs atlīdzina zaudē-
jumus, vadoties pēc šīs līguma noteikumiem;

3.1.3. par jebkāda veida netiešiem zaudējumiem;

3.1.4. par zaudējumiem vai postījumiem, kas radušies kļūdainas informācijas 
iegūšanā.

3.1.5. par zaudējumiem vai postījumiem, kas sastāv vienīgi no mašīnas nola-
sošās ārējās informācijas izmaiņām, bez vienlaicīga datu nesošā materiāla 
bojājuma.

3.2. SEVIŠĶIE NOSACĪJUMI

3.2.1. Apdrošināšanas summas.

Apdrošināšanas summa ir summa, kas nepieciešama, lai aizvietotu visus 
datu nesošus materiālus un aizstātu visu, ar mašīnu nolasāmo ārējo infor-
māciju, ko tā satur.

3.2.2. Atlīdzības pamatojums.

Apdrošinātājs sedz zaudējumus līdz tabulā paredzētajam atlīdzības lielu-
mam, nepārsniedzot to. Šis atlīdzības lielums norādīts polises tabulā, atse-
višķi par katru apdrošināto vienību. Atlīdzība tiek segta par izmaksām, kas 
radušās, lai aizstātu datu nesošo materiālu un atjaunotu ārējo informāciju, 
ko tā satur.

Ja augšminētā aizstāšana nenotiek 12 mēnešu laikā pēc zaudējuma/postīju-
ma rašanās, tad apdrošinātājs atlīdzinās tikai faktisko vērtību naudā, kāda 
bijusi informācijas nesējmateriālam zaudējuma/postījuma brīdī.

Atlīdzības lielums tiek samazināts par pašrisku, kas norādīts polises tabulā. 

3.3. DEFINĪCIJAS

3.3.1. Datu nesējs.

Datu nesējs nozīmē visu datu nesošo materiālu.

3.3.2. Ārējā informācija.

Nozīmē uzglabāto informāciju, ko glabā ārpus centrālā procesora, piemē-
ram, CD-ROM, optiskajos diskos, magnētiskajos diskos, lokanajos diskos, 
magnētiskajās lentēs. 

 

Nodaļa III – Papildus darba samaksa
4. APDROŠINĀJUMA PAMATOJUMS

Apdrošinātājs vienojas ar apdrošināto, ka, ja pēkšņa un iepriekš neparedzēta 
arēja fiziska spēka rezultātā izraisīta fiziska bojājuma vai materiāla zaudēju-
ma gadījumā, kas apdrošināts saskaņā ar šīs polises Nodaļu I un šī postījuma 
rezultātā pilnīgi vai daļēji apstājas kādas no apdrošinātā objekta, saskaņā ar 
Nodaļu III, funkcijām, apdrošinātājs atlīdzinās apdrošinātajam par papildus 
izdevumiem, kas radušies atlīdzības perioda laikā, ja šo darbu vienīgais mēr-
ķis bija samazināt vai izvairīties no darba funkciju pārtraukšanas rezultāta 
vai sekām.

Saskaņā ar šo nodaļu tiek apmaksāti papildus izdevumi, kas radušies:

a ) aizstājot tehniku;

b) ieviešot citas ražošanas metodes; 

c)  izmantojot algotus pakalpojumus, iegādājoties pusfabrikātus vai pilnīgi 
gatavus produktus. 

4.1. SEVIŠĶIE IZŅĒMUMI

Apdrošinātājs nenes atbildību par papildus izdevumiem:

4.1.1. ja apdrošinātajam objektam bijis defekts vai kļūda, kas izraisījusi zau-
dējumu un par šo defektu bijis iepriekš zināms un apdrošinātais vai tā pilnva-
rotais pārstāvis par to nav paziņojis, slēdzot apdrošināšanas līgumu;

4.1.2. ja apdrošinātais objekts dabīgi nolietojies, vai notikusi kādas atseviš-
ķas daļas abrāzija, ko izraisījusi ikdienas lietošana; ja ir cietusi no šāda zau-
dējuma apdrošinātā objekta blakus daļa, tad apdrošinātājs atlīdzina zaudē-
jumus, vadoties pēc šī līguma noteikumiem;

4.1.3. par jebkāda veida netiešiem zaudējumiem; 

4.1.4. par jebkādiem ierobežojumi, ko noteikušas vietējās varas institūcijas 
attiecībā uz rekonstrukciju vai atjaunošanu;

4.1.5. ja apdrošinātā pārziņā nav pietiekamu līdzekļu, lai izlabotu vai aizvie-
totu bojāto objektu;

4.1.6. kas radušies, lai pārveidotu vai uzlabotu apdrošināto objektu, pēc ap-
drošināšanas gadījuma;

4.1.7. par zaudēto vai bojāto datu un programmatūru atjaunošanu, kā arī 
datu nesēja zaudējumiem vai bojājumiem. 

4.1.8. ja zaudēto/bojāto objektu vairs neražo, vai, ja nav pieejamas rezerves 
daļas, vai, ja šīs daļas neražo sērijveidā.

4.2. SEVIŠĶIE NOSACĪJUMI

4.2.1. Gada apdrošināšanas summa.

Saskaņā ar šo nodaļu gada apdrošināšanas summa ir kopējais lielums, ko 
maksā apdrošinātājs 12 mēnešu ilgā periodā. Gada apdrošināšanas summa 
balstās uz tiem lielumiem, par ko ir vienošanās atsevišķi par katru dienu un 
mēnesi, kā norādīts polises tabulā.

4.2.2. Atlīdzības periods.

Saskaņā ar polisi apdrošinātājs par papildus izdevumiem atlīdzina tikai atlī-
dzības perioda laikā. Atlīdzības periods sākas pēc iespējas ātrāk no tā brīža, 
kad noteikts fiziskā zaudējuma lielums saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, 
bet vēlākais tajā datumā, kad sākas papildus izdevumi.

4.2.3. Atlīdzības pamatojums.

4.2.3.1. Apdrošinātājs sedz zaudējumus līdz summai, bet nepārsniedzot to, 
kas norādīta polises tabulā. Atlīdzības lielums noteikts dienā par apdrošināto 
objektu visā apdrošināšanas perioda laikā. Apdrošināšanas lielums par katru 
atsevišķo dienu nedrīkst pārsniegt mēnesī noteikto lielumu. 

4.2.3.2. Apdrošinātājs nenes atbildību par tādiem papildus zaudējumiem, 
kas būtu radušies, ja nebūtu bijis fiziskais zaudējums vai postījums, kura 
rezultātā radusies pilnīga vai daļēja apdrošinātās vienības, kas ierakstīta 
polises tabulā, funkciju pārtraukšana. Netiek segtas izmaksas arī par apdro-
šinātā objekta uzlabošanas darbiem. 

4.2.3.3. Aprēķinot atlīdzības lielumu, kas būtu jāmaksā apdrošinātājam, tiks 
ņemti vērā visi izmaksu ieekonomēšanas varianti.

4.2.3.4. Apdrošinātāja atbildība neiestājas attiecībā uz pašrisku, kas norā-
dīts polises tabulā, par katru apdrošināšanas gadījumu, kas ir par pamatu 
prasībai.


