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Kombainu  
NEW HOLLAND 
apdrošināšanas piedāvājums
Apdrošinājuma veids: Lauksaimniecības tehnikas apdrošināšana
Apdrošinājuma ņēmējs: SIA “STOKKER”
Apdrošinātais: Tehnikas pircējs 
Apdrošinātā objekta adrese: Visā Latvijas Republikas teritorijā
Apdrošināšanas noteikumi: Speciālās tehnikas apdrošināšanas noteikumi Nr. CPM 15/1
Apdrošināšanas objekts:  Kombaini NEW HOLLAND

Apdrošinātie riski:  

Aktīvajā tehnikas 
izmantošanas periodā 

(jūlijs — oktobris)  
tehnika apdrošināta uz 

“visiem” riskiem,  
tai skaitā, bet ne tikai:

Tehnikas  
neizmantošanas periodā  
(novembris — jūnijs)  
tehnika apdrošināta uz 
“nosauktiem riskiem”

•  Uguns, zibens, eksplozija, lidaparātu uzkrišana,  
kā arī uguns iedarbības rezultātā, ko izraisījuši elektriskie bojājumi

•  Vētra, krusa
•  Trešo personu prettiesiska rīcība, ieskaitot zādzību un laupīšanu
•  Ceļu satiksmes negadījums
•  Transporta līdzekļu trieciens
•  Stiklojuma bojājumi
•  Svešķermeņu iekļūšana smalcināšanas vai savākšanas mehānismā
•  Uzbraukšanas šķērslim
•  Iegrimšana augsnē 
•  Glābšanas un transportēšanas izdevumi
•  Apgāšanās
•  Citi riski

Papildu nosacījumi
•  Daļēju zaudējumu vai bojājumu gadījumā sabiedrība atlīdzina izdevumus 

par jaunu detaļu iegādi un remontu.

•  Ja apdrošinājuma summa norādīta iekļaujot PVN,  
zaudējuma gadījumā apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksā ar PVN.
Ja apdrošinājuma summa norādīta neiekļaujot PVN, 
 zaudējuma gadījumā apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta bez PVN. 

• Ja polisi slēdz uz 3 gadiem:
Apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam nekavējoties, tiklīdz tas 
ir iespējams, jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var 
palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību, lai nepieciešamības 
gadījumā var veikt izmaiņas apdrošināšanas līguma nosacījumos. Apdro-
šinātājam ir tiesības šī apdrošināšanas līguma nosacījumus pārskatīt, ja 
apdrošinātais risks ir būtiski mainījies, salīdzinot ar apstākļiem, kādi pa-
stāvēja uz šī apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdi.

Papildu bonusi 
Bez papildu piemaksas

•  Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Nelaimes gadījumu apdrošināšana 
paredzēta tehnikas vadītājam darba laikā, nāves, invaliditātes, kaulu lūzu-
ma un traumas gadījumā.

Atbildības limits nāves un invaliditātes gadījumā – 6000 EUR

Kaulu lūzumu/traumas gadījumā – 3000 EUR

• Produkcijas apdrošināšana pārvadājuma laikā – 7 000 EUR vērtībā.

Tiek kompensēti zaudējumi, kas radušies pārvadājamajai produkcijai vai 
izejvielām, kas rodas, apdrošināšanas objektam iekļūstot ceļu satiksmes 
negadījumā, zādzības/laupīšanas rezultātā vai uguns radītu bojājumu re-
zultātā.

Piedāvājums ir spēkā līdz: 31.03.2017.

Apdrošināšanas periods 1 gads 3 gadi

Pašrisks bojājumiem, EUR** 350 700 350 700

Pašrisks stiklojumam, EUR 140 140 140 140

Pašrisks zādzībai, bojāejai 10 % 10 % 10 % 10 %

Tarifs* 0,34 % 0,30 % 0,80 % 0,72 %

*  Faktiskā apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta par katru 
tehnikas vienību, pielietojot tarifa likmi izvēlētajam pašriska  
un apdrošināšanas perioda variantam.

**  Pašrisks zaudējumiem, kas rodas, svešķermeņiem iekļūstot 
smalcināšanas vai savākšanas mehānismos, tiek noteikts 10 % 
apmērā, bet ne mazāks kā 1000 EUR.


