TEHNIKAS VISU RISKU APDROŠINĀŠANA
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: Tehnikas visu risku apdrošināšana

Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par Tehnikas visu risku apdrošināšanu, kā arī par šāda apdrošināšanas līguma nosacījumiem ir sniegta Apdrošināšanas polisē un Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Šī ir Tehnikas visu risku apdrošināšana. Tehnikas visu risku apdrošināšana sniedz aizsardzību pret finansiālajām sekām, kas rodas Tehnikai
zādzības, bojājumu vai pilnīgas bojāejas dēļ.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināšanas objekts ir Apdrošināšanas polisē norādītā
Tehnikas vienība, kas ir:

Attiecībā uz Apdrošināšanas objektu neatlīdzina zaudējumus, ja:

ceļu būves tehnika;

tie radušies korozijas, nodiluma, nolietojuma vai noguruma rezultātā;

lauksaimniecības tehnika;
mežistrādes tehnika;
pacēlāji, iekrāvēji, celtņi, pāļu dzīšanas/urbšanas tehnika;
noliktavu tehnika;

tie radušies kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības
rezultātā;
tie radušies krāpšanas, piesavināšanās vai izspiešanas
rezultātā;

tunelēšanas tehnika;

Apdrošināšanas objekta vadītājs to vada alkoholisko
dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

karjeru un raktuvju tehnika;

tos pilnā apmērā ir atlīdzinājusi cita persona;

ostas tehnika;

Apdrošināšanas objekts ir vadīts bez attiecīgās transportlīdzekļa kategorijas vadīšanas tiesībām;

citas specializētu darbu veikšanai paredzētas tehnikas
vienības vai mobilās iekārtas.
Ja izvēlaties Tehnikas visu risku apdrošināšanu, tad
Tehnika ir apdrošināta vai arī var tikt apdrošināta pret tai
pēkšņi un neparedzēti nodarītiem zaudējumiem vai
bojājumiem jebkura no Apdrošinātā gribas neatkarīgu
notikumu rezultātā, piemēram:
ugunsnelaimes;
vētra un krusa, tajā skaitā zibens spēriens;

Apdrošināšanas objekts ir ekspluatēts neatbilstoši ražotāja prasībām;
tie ir saistīti ar bojājumiem Apdrošināšanas objekta mehāniskajās daļās un ja šādus bojājumus nav izraisījis Apdrošinātais risks;
tie radušies mitruma, pūšanas, pelējuma, sēnītes vai iztecējušas degvielas rezultātā;
tie radušies plūdu vai ūdens līmeņa celšanās rezultātā
ārpus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijas.

plūdi vai ūdens līmeņa celšanās;

Pārējie gadījumi, kad attiecībā uz Apdrošināšanas objektu
neatlīdzina zaudējumus, ir uzskaitīti Apdrošināšanas polisē
norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

vandālisms un sadursme;
trešo personu prettiesiska darbība;
pilotējama lidaparāta trieciens;
zemestrīce un koku uzkrišana;
tehnikas iegrimšana/iestigšana;

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?

tehnikas stiklojuma bojājumi;

Attiecībā uz Apdrošināšanas objektu ir šādi ierobežojumi:

tehnikas riepu bojājumi (ja ir izvēlēti).

iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku;

Papildu apdrošināšana:
tehnikas salūšana (ja ir izvēlēta);
tehnikas aizvietošana (ja ir izvēlēta);
tehnikas kravas apdrošināšana (ja ir izvēlēta);
tehnikas vadītāja personīgo mantu apdrošināšana (ja ir
izvēlēta).

Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga samazināt Apdrošināšanas atlīdzību līdz 50% vai atteikties izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību, ja nav ievērotas Apdrošināšanas noteikumos noteiktās drošības prasības un tas ir cēloņsakarīgi veicinājis zaudējumu vai bojājumu iestāšanos
un/vai palielinājis zaudējumu vai bojājumu apmēru;
Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina saprātīgas, pamatotas un pierādāmas Tehnikas glābšanas izmaksas 10%
apmērā no Apdrošinājuma summas;
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tehnikas transportēšanas izmaksām ārpus Baltijas valstīm tiek noteikts Apdrošināšanas summas

ierobežojums 10% apmērā, taču ne vairāk kā 3000 EUR
no Tehnikas Apdrošinājuma summas;
citi ierobežojumi, kas uzskaitīti Apdrošināšanas polisē
norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Kur apdrošināšana ir spēkā?
Tehnikas visu risku apdrošināšana ir spēkā tehnikas darbības/izmantošanas, glabāšanas, pārvadāšanas, iekraušanas, izkraušanas,
remonta laikā, kā arī piedaloties ceļu satiksmē šādās vietās:
nekustamā īpašuma adrese/teritorija;
Baltija;
valsts vai ģeogrāfiska vieta, ja tā ir norādīta Apdrošināšanas polisē.

Kādas ir manas saistības?
Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem.
Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un Apdrošināšanas objektu pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas.
Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas Apdrošināšanas pieteikumā un Apdrošināšanas polisē norādītajā informācijā par Apdrošināšanas objektu.
Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku.
Ievērot drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos Tehnikas pilnīgas bojāejas
gadījumā Apdrošinātā pienākums ir noņemt bojāgājušo Tehnikas vienību no uzskaites, ja tā ir reģistrēta, un nodot to Apdrošināšanas sabiedrības īpašumā Latvijas Republikas teritorijā, parakstot Apdrošināšanas sabiedrības noteiktās formas pieņemšanas–nodošanas aktu.
Tehnikas zādzības gadījumā Apdrošinātā pienākums ir iesniegt Apdrošināšanas sabiedrībai Tehnikas reģistrācijas apliecību, Transportlīdzekļa atslēgas un drošības sistēmu tālvadības pultis tādā apmērā, kā to paredzējis Tehnikas ražotājs.
Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi.
Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu.
Neuzsākt Apdrošināšanas objekta atjaunošanu vai norakstīšanu bez Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanas.
Veikt attiecīgā Pašriska apmaksu.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā.
Apdrošināšanas prēmiju var maksāt vienā vai arī vairākos maksājumos.
Apdrošināšanas prēmiju maksājumu var veikt ar bankas pārskatījumu vai bankas maksājumu karti.

Kad sākas un beidzas apdrošināšana?
Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai arī pirmais
maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā. Apdrošināšana beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas kārtējais maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā un
ja Apdrošināšanas līgumu pirms šī datuma vienpusēji neesat izbeidzis ne Jūs, ne Apdrošināšanas sabiedrība.

Kā es varu atcelt līgumu?
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Apdrošināšanas līgumu varat vienpusēji izbeigt, iesniedzot rakstveida pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai vismaz 15 dienas
pirms vēlamā Apdrošināšanas līguma izbeigšanas datuma. Pieteikumu var iesniegt, tā oriģinālu nododot Apdrošināšanas sabiedrībai klātienē vai ar pasta starpniecību tās klientu apkalpošanas centros vai arī nosūtot to elektroniski Apdrošināšanas sabiedrībai
uz šādu e-pasta adresi – info@if.lv, ja pieteikums sagatavots kā elektroniskais dokuments ar drošu elektronisko parakstu.

