
Ņemot vērā to, ka Polises tabulā norādītais apdrošinājuma ņēmējs, ir ie-
sniedzis rakstiski pieteikumu aizpildītas veidlapas formā, kura kopā ar citiem 
apdrošinājuma ņēmēja dokumentiem attiecībā uz šo līgumu ir uzskatāma par 
šīs līguma sastāvdaļu,

Šis apdrošināšanas līgums apliecina, ka Apdrošinātājs, pret Polises tabulā 
norādīto apdrošināšanas prēmiju, atlīdzina Apdrošinājuma ņēmējam zaudēju-
mus, kas radušies saskaņā ar šīs līguma nosacījumiem, tādā veidā un apmērā, 
kā norādīts šajā līgumā un Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt visiem līguma no-
sacījumiem, izņēmumiem un arī papildinājumiem, ko satur šis līgums un/vai 
tās pielikums.

Ja noticis apdrošināšanas gadījums Apdrošinātāja saistības jebkurā apdroši-
nāšanas perioda laikā nekādā gadījumā nepārsniedz katru atsevišķo objektu 
apdrošināšanas summas lielumu, vai kopumā – kopējo apdrošināšanas summu, 
vai jebkuru citu apdrošināšanas atlīdzības limitu, kas norādīts Polises tabulā. 

1. Apdrošinātās iekārtAs

1.1 Tiek apdrošinātas

1.1.1 Visas Polises tabulā norādītās iekārtas;

1.1.2 Iekārtas uzskatāmas par apdrošinātām, ja tās ir sagatavotas darba kār-
tībā. Apdrošinātās iekārtas uzskata par darba kārtībā no tā brīža, kad tās var 
jau palaist vai tās jau darbojas uz laiku vai izmēģinājuma režīmā. Ja tiek 
uzstādīta jauna iekārta, tā ir apdrošināta, ja nodota ekspluatācijā un veiksmīgi 
beidzies tās testēšanas periods;

1.1.3 Šis apdrošināšanas līgums ir spēkā tad, ja Apdrošinājuma ņēmēja iekār-
tas tiek darbināts vai arī netiek izmantotas, vai ir demontētas tās apkopes, 
kapitālremonta nolūkam, vai tiek pārvietotas ražošanas telpu robežās; 

1.1.4 Šis apdrošināšanas līgums sedz apdrošināto iekārtu tik ilgi, kamēr tā 
atrodas Polises tabulā norādītajā adresē.

1.2 Netiek apdrošinātas

1.2.1 Visu veidu nomaināmas vai aizstājamas detaļas vai ierīces, tādas kā 
griežņi, urbji, naži vai citi griezējinstrumenti, zāģu asmeņi, presformas, dru-
pinātāj virsmas;

1.2.2 Transportieru siksnas, sieti un caurules, gumijas-, auduma- un plastma-
sas starplikas un lentes, sukas un riepas; virves (troses), ķēdes un siksnas, no 
stikla, porcelāna vai keramikas izgatavotas detaļas;

1.2.3 Pamata bloki, kurtuvju, krāšņu un konteineru ķieģeļu oderējums, apde-
dzināšanas režģi, degļu sprauslas;

1.2.4 Degviela, filtru pildījumi, atdzesēšanas līdzekļi, tīrīšanas produkti, smēr-
vielas, eļļas pildījumi;

1.2.5 Katalizatori, ķimikālijas, kontaktvielas;

1.2.6 Pašriska summas sedz Apdrošinājuma ņēmējs. (Ja viens apdrošināšanas 
gadījums skāris vairākus objektus, piemērojams tikai Polises tabulā norādītais 
vislielākais pašrisks.)

2. Apdrošinātie riski

2.1 Apdrošinātājs atlīdzina pēkšņu un iepriekš neparedzēta fiziska apstākļa 
rezultātā izraisītu, zaudējumu vai bojājumu apdrošinātajai iekārtai, kura re-
zultātā nepieciešams veikt tās remontu vai nomaiņu, un kas radies turpmāk 
minētā rezultātā:

2.1.1 nejaušas darba kļūmes, tādas kā nepareiza vadība, tas, ka detaļas kļuvu-
šas vaļīgākas, aizsargierīču darbības traucējums, svešķermeņu iekļūšana; 

2.1.2 sadalīšanās centrbēdzes spēku rezultātā;

2.1.3 ūdens nepietiekamība tvaika katlos vai augstspiediena tvertnēs;

2.1.4 pārāk augsts spiediens, izņemot, ja to izraisījuši atbilstoši 3.1.3. paragrā-
fam izslēgti gadījumi, vai uz iekšpusi vērsts sprādziens;

2.1.5 īssavienojums, pārspriegums vai pārslodzes strāva, izņemot, ja to izrai-
sījuši atbilstoši 3.1.3. paragrāfam izslēgti gadījumi; 

2.1.6 materiālu vai izgatavošanas defekti un kļūmes, veicot montāžu; 

2.1.7 kļūmīga darbināšana, darbinieku nepietiekama kvalifikācija, paviršība, 
ļaunprātība;

2.1.8 vētra;

2.1.9 jebkurš cits gadījums, kurš turpmāk netiek izslēgts.

3. izslēgtie riski

3.1 Apdrošinātājs neatbild par zaudējumu un bojājumu saistībā ar:

3.1.1 jebkādu iekārtas detaļas koroziju, eroziju, nolietojumu vai nodilumu, 
kuru izraisījusi parasta lietošana darba apstākļos un jebkāda cita ilgstoša ķī-
miska vai atmosfēras ietekme, neatbilstoši rūsas, dubļu, katlakmens vai citi 
nogulsnējumi;

3.1.2 salūšanu, kuru cēlonis ir iekārtas remonts, vai kuru izraisījusi iekārtas 
tīša pārslogošana vai eksperimenti, kuri saistīti ar anormālu apstākļu izman-
tošanu;

3.1.3 ugunsgrēku, eksploziju, tiešu vai netiešu zibens trāpījumu, ugunsgrēka 
dzēšanu, sekojošu sagraušanu, demontēšanu un gruvešu novākšanu;

3.1.4 zemestrīci, cunami, zemes nosēšanos, zemes nogruvumu, klinšu nogru-
vumu, plūdiem, viesuļvētru, taifūnu, ciklonu, vulkāna izvirdumu;

3.1.5 zādzību, ielaušanos;

3.1.6 bojājumu, kuru izraisījusi Apdrošinājuma ņēmēja tīša darbība, rupja 
nolaidība;

3.1.7 jebkādām kļūmēm vai defektiem apdrošinātajiem objektiem, kas izrai-
sījuši zaudējumu un par šo defektu bijis zināms iepriekš un Apdrošinājuma 
ņēmēja par to nav paziņojis, slēdzot apdrošināšanas līgumu;

3.1.8 zaudējumu vai bojājumu, par kuru atbild iekārtas izgatavotājs vai piegā-
dātājs vai nu saskaņā ar likumu, vai atbilstoši līgumsaistībām;

3.1.9 sekojošiem un/vai pakārtotiem zaudējumiem vai izdevumiem, vai arī 
jebkāda veida atbildību;

3.1.10. karu, iebrukumu, ārvalsts ienaidnieka darbībām, karadarbību vai 
kara laika operācijām (neskatoties uz to, vai karš ir vai nav deklarēts), pil-
soņu karu, dumpi, sacelšanos, nemieriem, revolūciju, sazvērestību, militāru 
vai nelikumīgi pārņemtu varu, kara stāvokli, sabiedriskā miera un kārtības 
traucēšanu un pilsoņu nemieriem, streiku, lokautu, konfiskāciju, īpašuma 
piesavināšanos, rekvizīciju vai iznīcināšanu, vai sabojāšanu, pamatojoties uz 
jebkādu sabiedrības pašvaldības vai vietējās pārvaldes de jure vai de facto 
valdības rīkojumu;

3.1.11 i) jebkāda īpašuma zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu vai jeb-
kādus zaudējumus vai izdevumus, kas rodas minētā rezultātā, vai jebkādu 
sekojošu zaudējumu,

ii) jebkādu civiltiesisko atbildību, lai kāda rakstura tā būtu, kuru tieši vai 
netieši izraisa vai veicina, vai kas rodas no jonizējošās radiācijas vai radioak-
tīvās saindēšanās ar kodoldegvielu vai jebkādiem kodolatkritumiem, sadegot 
kodoldegvielai. Šī izņēmuma nolūkam sadegšana ietver jebkādu pašuzturošu 
atomkodola šķelšanās procesu.

3.1.12 jebkādu zaudējumu, iznīcināšanu, bojājumus vai civiltiesisko atbildī-
bu, kuru tieši vai netieši izraisa vai veicina, vai kas rodas saistībā ar kodolie-
roču materiāliem.

3.1.13 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 dar-
bība, kas apdraud cilvēka dzīvību, materiālu vai nemateriālu īpašumu vai 
infrastruktūru, ar nolūku ietekmēt jebkuru valdību vai turēt sabiedrību vai 
kādu tās daļu baiļu varā.

3.1.14 jebkādu datu, kodu, programmu vai programmatūru iznīcināšanos, 
samaitāšanos, sabojāšanos vai sagrozīšanos, kā arī jebkādas aparatūras, prog-
rammatūras vai iegultās mikroshēmas nepareizu darbību, ja vien tā rezultātā 
līgumā apdrošinātajam īpašumam nav nodarīti fiziski bojājumi vai materiāli 
zaudējumi, kā arī netiek atlīdzināti iepriekšminētā rezultātā radušies saimnie-
ciskās 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.
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4. ApdrošinājuMA suMMA

4.1 Šis apdrošināšanas līgums nosaka, ka apdrošinājuma summai, par katru 
atsevišķu objektu, jābūt vienādai ar izmaksām, aizvietojot apdrošinātās iekār-
tas ar tādu pašu tipa un tādas pašas jaudas jaunām iekārtām, ieskaitot visas 
transportēšanas, uzstādīšanas izmaksas, kā arī muitas un citas nodevas;

4.2 Ja datumā, kad noticis apdrošināšanas gadījums, bojātās iekārtas vienības 
apdrošinājuma summa ir mazāka par tās aizvietošanas izmaksām (kā definēts 
4.1. paragrāfā), Apdrošinātājs samazina izmaksājamo prasību tādā apmērā, 
ko sastāda Polises tabulā norādītās vienības apdrošinājuma summas un iekār-
tas aizvietošanas izmaksas proporcija. Katrs apdrošinātais objekts atsevišķi 
pakļaujas šim nosacījumam.

5. AtlīdzīBAs pAMAts

5.1 Tajos gadījumos, kad apdrošināto objektu ir iespējams salabot, Apdrošinā-
tājs segs izdevumus, kuri neizbēgami rodas, lai atjaunotu sabojāto iekārtu līdz 
ekspluatācijas stāvoklim, kādā tā atradās tieši pirms apdrošināšanas gadīju-
ma. Ja remonta dēļ viena objekta vai tā daļas vērtība palielinās, Apdrošinātāja 
atbildība samazinās par šādas palielināšanās summu.

Apdrošinātājs izmaksā arī demontēšanas un atkārtotas uzstādīšanas maksas, 
kuras rodas saistībā ar remonta veikšanu, kā arī parastās vedmaksas, muitas 
nodevas un citas nodevas, ja tādas būtu. Ja remonts tiek veikts Apdrošināju-
ma ņēmēja darbnīcā, Apdrošinātājs samaksās materiālu izmaksas un algas, 
kuras jāmaksā saistībā ar remonta veikšanu. No atlīdzības tiek atskaitīta jeb-
kāda izglābtā materiāla vērtība;

5.2 Gadījumos, kad apdrošinātā vienība ir iznīcināta vai arī ja remonta iz-
maksas ir vienādas vai pārsniedz apdrošinātās mašīnas vai iekārtas faktisko 
vērtību, kāda tā bija tieši pirms apdrošināšanas gadījuma, atlīdzība notiek 
sekojoši:

Apdrošinātājs izmaksās faktisko objekta vērtību, kāda tā bija tieši pirms ap-
drošināšanas gadījuma, ieskaitot parastas transportēšanas, uzstādīšanas un 
muitas nodevu izmaksas, ja tādas būtu, un šāda faktiskā vērtība tiek aprē-
ķināta, atskaitot atbilstošu amortizāciju no vienības aizvietošanas vērtības. 
Apdrošinātājs izmaksās arī jebkādas parastas maksas par iznīcinātās mašīnas 
demontēšanu, bet tiks atskaitīta jebkāda izglābtā materiāla vērtība;

5.3 Jebkādu remonta laikā veiktu pārveidojumu, papildinājumu, uzlabojumu 
vai kapitālremonta izmaksas netiek segtas ar šo līgumu;

5.4 Apdrošinātājs sedz pagaidu remontdarbu izmaksas, ja šādi remontdarbi 
ir saistīti ar apdrošināšanas gadījumu, un veido daļu no galīgā remonta un 
nepalielina kopējās remonta izmaksas;

5.5 Apdrošinātājs pēc savas izvēles var remontēt, atjaunot vai nomainīt jebkā-
du zaudēto vai sabojāto iekārtu, vai izmaksāt atlīdzību skaidrā naudā;

5.6 Apdrošinātāja saistības par katru iekārtas objektu jebkurā apdrošināša-
nas perioda brīdī nepārsniedz summu, kāda šādam objektam noteikta Polises 
tabulā;

5.7 Izņemot gadījumus, kad tas līgumā īpaši tiek atrunāts, netiek atlīdzinātas 
jebkādas papildu maksas, kuras radušās saistībā ar prasību, kuru šis līgums 
sedz, par virsstundām, darbu naktīs, valsts svētkos un izejamās dienās, kā arī 
steidzamu iekārtu to daļu piegādi vai transportēšanu ar lidmašīnu.

6. Vispārīgie noteikuMi

6.1 Prasību pieteikšana

Apdrošinājuma ņēmējs 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 rīcī-
bā, 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. 

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

6.2 Izmaiņas apdrošinātajā riskā

Apdrošinājuma ņēmējam, tiklīdz ir iespējams, rakstveidā jāpaziņo apdrošinā-
tājam par veiktajām izmaiņām apdrošināmajā riskā, ja notikušas materiālās 
izmaiņas vai, ja apstākļi būtiski mainījušies no brīža, kad tikusi noslēgta poli-
se vai arī, ja mainījies apdrošinājuma segums.

6.3 Drošības pasākumi

Apdrošinājuma ņēmējs, par saviem līdzekļiem, veic visus piesardzības pasā-
kumus, lai uzturētu un sargātu apdrošināto īpašumu, kā arī sekotu likumdo-
šanā paredzētajām prasībām un ražotāja rekomendācijām attiecībā uz apdro-
šināto objektu drošības tehnikas ievērošanu un lietošanu.

6.4 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 bū-
tiski fakti, apdrošināšanas līgumu atzīst par spēkā neesošu no tā noslēgšanas 
brīža. Iemaksāto apdrošināšanas prēmiju apdrošinātājs neatmaksā.

6.5 Izmaksas.

Ja Apdrošinājuma ņēmējs, kas minēts Polises tabulā, ir vairāk kā viena per-
sona, tad jebkuras izmaksas saskaņā ar šo līgumu tiks veiktas ar to personu, 
kas norādīta Polises tabulā vai tās pilnvarotu pārstāvi, un kvīts, ko izdevusi 
augšminētā persona, ir pilnīgi pietiekams apliecinājums Apdrošinātājam. 

6.6 Apdrošināšanas summas samazināšana.

Pēc riska iestāšanās, kas ir apdrošināts saskaņā ar šo līgumu, apdrošinājuma 
summa var tikt samazināta par izmaksāto/izmaksājamo summu pēc šī zau-
dējuma, ja izmaksa sastāda vismaz 10 % no objekta apdrošinājuma summas. 
Šajā gadījumā Apdrošinātājs paziņo par apdrošinājuma summas samazināša-
nu sakarā ar izmaksu.

Apdrošinājuma ņēmējam iemaksājot papildus prēmiju par periodu no apdro-
šinātā riska iestāšanās brīža, līdz polises pēdējam spēkā esošajam datumam, 
apdrošinājuma summa tiks atjaunota līdz iepriekš noteiktajam lielumam.

6.7 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 atlīdzī-
bu.

6.8 Pārbaude

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

6.9 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. 

6.10 Līguma izbeigšana pirms termiņa.

Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātājam ir tiesības izbeigt līgumu pirms 
termiņa saskaņā ar spēkā esošo likumu “Par apdrošināšanas līgumu”. 

6.11 Regresa prasība.

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

6.12 Citas apdrošināšanas.

Ja zaudējuma vai postījuma gadījumā, kas noticis kādam no apdrošinātajiem 
objektiem, Apdrošinājuma ņēmējs ir apdrošinājies arī kādā citā apdrošināša-
nas sabiedrībā, vai, ja šo citu apdrošināšanu ir veikusi persona/as Apdroši-
nāšanas ņēmēja vārdā un, ja šī cita apdrošināšana attiecas uz apdrošināšanas 
gadījumā cietušo 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. 

6.13 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 šķīrējtiesnesis. 
Šķīrējtiesnesis ar arbitriem piedalās sēdēs un vada tās. Šis nosacījums ir spēkā 
pirms tiesībām attiecībā uz jebkādiem tiesas procesiem pret šo līgumu. 


