PIELIKUMS B
CEĻOJUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMIEM Nr.53.5.4.
PERSONISKO MANTU ZĀDZĪBA
Šos noteikumus piemēro kopā ar Ceļojumu apdrošināšanas noteikumiem Nr.53.5.4
un tie ir apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa. Noteikumos lietotajiem
terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tā ir Ceļojumu apdrošināšanas noteikumos
Nr.53.5.4.

1.

Apdrošināšanas
sabiedrība,
nepārsniedzot
apdrošināšanas polisē apdrošinātajam riskam
„Personisko
mantu
zādzība”
norādīto
Apdrošinājuma summu, atlīdzina izdevumus par
Apdrošinātā personisko mantu, kas zudušas
Ceļojuma laikā notikušas zādzības rezultātā,
aizstāšanu.

2.

Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina 80%
(astoņdesmit
procenti)
no
izdevumiem
nozagtajai mantai līdzvērtīgas mantas (tāda paša
modeļa, funkciju u.c. parametriem kā nozagtajai
mantai) iegādi, kas veikta ne vēlāk kā 3 (trīs)
mēnešu laikā no personisko mantu zādzības
brīža.

3.

Personiskās mantas šo noteikumu izpratnē ir
mantas, kas pieder Apdrošinātajam vai atrodas tā
tiesiskā valdījumā un kas Ceļojuma laikā atrodas
transporta līdzeklī, ko Apdrošinājuma ņēmējs
nodevis Apdrošinātā rīcībā darba pienākumu
veikšanai.

4.

Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina izdevumus
tikai par šādām personiskajām mantām:
− apģērbu, brillēm, pulksteni
− tehnikas ierīces (mobilo telefonu, navigācijas
sistēmu, datoru, mazo sadzīves tehniku u.tml.
elektronikas iekārtas)
− personīgās higiēnas lietām
− somu un/vai čemodānu
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5.

Zādzība šo noteikumu izpratnē ir tīša,
prettiesiska, bezatlīdzības svešas mantas slepena
vai atklāta nolaupīšana, izņemot to no īpašnieka
vai citas personas valdījuma, lai rīkotos ar šo
mantu kā ar savu, un kas izdarīta no
transportlīdzekļa laikā, kad transportlīdzeklis ir
bijis aizslēgts (izņemot laupīšanas gadījumus), un
apdrošinātais, tiklīdz tas bijis iespējams, ir ziņojis
policijai par iepriekšminētajiem notikumiem, un
saistībā ar zādzības faktu ir uzsākts
kriminālprocess. Par zādzību netiek uzskatīta
krāpšana, piesavināšanās un izspiešana.

6.

Apdrošināšanas sabiedrībai iesniedzamie
dokumenti. Lai Apdrošināšanas sabiedrība
varētu konstatēt, vai pieteiktais negadījums ir
cēloņsakarīgi saistīts ar personisko mantu
zādzību un novērtētu zaudējumu apmēru,
personai, kas pretendē saņemt Apdrošināšanas
atlīdzību, papildus Ceļojumu apdrošināšanas
noteikumu Nr.53.5.4 10.punktā noteiktajiem
dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
6.1.
policijas vai citas atbilstošas
kompetences tiesībsargājošas valsts iestādes
izsniegts
dokuments,
kas
apliecina
personisko mantu zādzības faktu un kurā
norādītas konkrētas nozagtās mantas un to
aptuvenā vērtība;
6.2.
finanšu dokuments, kas apliecina
nozagtajai mantai līdzvērtīgas mantas iegādi.
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