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1. Apdrošinātais risks

1.1. Aizvietošana - Apdrošinātais ir tiesīgs saņemt 
lietošanā nomas transportlīdzekli, turpmāk tekstā – Nomas 
transportlīdzeklis, tikai no Apdrošināšanas sabiedrības 
noteiktas personas, turpmāk tekstā – Iznomātājs, ja vienlaikus 
izpildās šādi nosacījumi:

1.1.1. ir iestājies negadījums, tai skaitā Bojāeja vai Zādzība/
Laupīšana, kura rezultātā Transportlīdzekļa lietošana nav 
iespējama, un

1.1.2. negadījums ir uzskatāms par Apdrošināšanas gadījumu 
saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, un

1.1.3. radušos zaudējumu apmērs ir lielāks par piemērojamo 
Pašrisku.

1.2. Risks Aizvietošana ir apdrošināts tikai tad, ja tas  
ir īpaši  norādīts Apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas  
polisē tiek izdarīta atzīme “Aizvietošana “A”” (kompaktā 
klase), “Aizvietošana “B”” (vidējā klase) vai “Aizvietošana “C”” 
(lielā klase) un attiecīgi Nomas transportlīdzekļa lietošana 
tiek apmaksāta, ievērojot šo noteikumu atbilstošo  
sadaļu.

1.3. Apdrošināšanas aizsardzība riskam Aizvietošana ir 
spēkā tikai Latvijas Republikas teritorijā.

1.4. Apdrošināšanas sabiedrība Nomas transportlīdzekļa 
piešķiršanu un izsniegšanu Apdrošinājuma ņēmējam, 
Apdrošinātajam vai Transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam 
nodrošina Apdrošināšanas sabiedrības darba laikā.

1.5. Apdrošināšanas sabiedrība nodrošina Nomas 
transportlīdzekļa lietošanas apmaksu tieši Iznomātājam 
atbilstoši šiem noteikumiem, savukārt par nomas pakalpojuma 
kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām atbild Iznomātājs.

1.6. Apdrošināšanas sabiedrības apmaksāts Nomas 
transportlīdzekļa lietošanas periods Apdrošināšanas 
gadījuma ietvaros:

1.6.1. nav ierobežots, ja Transportlīdzekļa lietošana nav 
iespējama Transportlīdzekļa bojājumu dēļ, vai

1.6.2. ir ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc 
kārtas Transportlīdzekļa Bojāejas vai Zādzības / Laupīšanas 
gadījumā.

2. Aizvietošana “A” - kompaktā klase

2.1. Ja Apdrošināšanas polisē norādīts “Aizvietošana 
“A”” (kompaktā klase), tad kā Nomas transportlīdzeklis 
var tikt izsniegts kompaktās transportlīdzekļu 
klases transportlīdzeklis ar manuālo vai automātisko 
pārnesumkārbu pēc  izvēles. Apdrošināšanas sabiedrībai ir 
tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt citas augstākas klases 
Nomas transportlīdzekli.

2.2. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai 
Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs var saņemt lietošanā 

kompaktās klases Nomas transportlīdzekli par 
Apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem:

2.2.1. Transportlīdzekļa bojājumu gadījumā – ja 
Transportlīdzekļa remonts tiek veikts pie Apdrošināšanas 
sabiedrības norādītā remonta uzņēmuma, vai

2.2.2. Transportlīdzekļa Bojāejas vai Zādzība/Laupīšana 
gadījumā – pēc paziņošanas Apdrošināšanas sabiedrībai par 
Apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.
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3. Aizvietošana “B” - vidējā klase

3.1. Ja Apdrošināšanas polisē norādīts “Aizvietošana 
“B””(vidējā klase), tad kā Nomas transportlīdzeklis var tikt 
izsniegts vidējās transportlīdzekļu klases transportlīdzeklis ar 
manuālo vai automātisko pārnesumkārbu pēc izvēles. 

3.2. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai 
Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs var saņemt lietošanā 
vidējās klases Nomas transportlīdzekli par Apdrošināšanas 
sabiedrības līdzekļiem:

3.2.1. Transportlīdzekļa bojājumu gadījumā – ja tiek veikts 
Transportlīdzekļa remonts, vai

3.2.2. Transportlīdzekļa Bojāejas vai Zādzības/Laupīšanas 
gadījumā – pēc paziņošanas  Apdrošināšanas sabiedrībai par 
Apdrošināšanas gadījuma iestāšanos. 

4. Aizvietošana “C” - lielā klase

4.1. Ja Apdrošināšanas polisē norādīts “Aizvietošana “C”” 
(lielā klase), tad kā Nomas transportlīdzeklis var tikt izsniegts 
lielās transportlīdzekļu klases transportlīdzeklis ar manuālo 
vai automātisko pārnesumkārbu pēc izvēles.

4.2. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai 
Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs var saņemt lietošanā 
lielās klases Nomas transportlīdzekli par Apdrošināšanas 
sabiedrības līdzekļiem:

4.2.1. Transportlīdzekļa bojājumu gadījumā – ja tiek veikts 
Transportlīdzekļa remonts, vai

4.2.2. Transportlīdzekļa Bojāejas vai Zādzības/Laupīšanas 
gadījumā – pēc paziņošanas Apdrošināšanas sabiedrībai par 
Apdrošināšanas gadījuma iestāšanos. 

5. Apdrošinātā un transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākumi

5.1. Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinātais 
vai Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs par nepieciešamību 
saņemt lietošanā Nomas transportlīdzekli paziņo 
Apdrošināšanas sabiedrībai un tā norāda Iznomātāju, pie 
kura iespējams saņemt Nomas transportlīdzekli. Persona, 
kura saņem Nomas transportlīdzekli, patstāvīgi atbild par 
Nomas transportlīdzekļa lietošanu atbilstoši tā nomas 
noteikumiem, iespējamām Iznomātāja pretenzijām saistībā ar 
Nomas transportlīdzekļa stāvokli brīdī, kad tas tiek atgriezts 
Iznomātājam, kā arī norēķiniem par Nomas transportlīdzekļa 
lietošanu ārpus perioda, par kuru maksā Apdrošināšanas 
sabiedrība.

5.2. Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga atteikt vai 
pārtraukt Nomas transportlīdzekļa lietošanas apmaksu, 
ja Apdrošinātais, Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs vai 
izvēlētais remonta uzņēmums kavē apdrošināšanas atlīdzības 
lietas regulēšanu, kavē Transportlīdzekļa remontu vai sniedz 
maldinošu informāciju.

5.3. Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga pārtraukt un 
atteikt turpmāku Nomas transportlīdzekļa lietošanas 
apmaksu, sākot ar nākamo kalendāro dienu, iestājoties 
jebkuram no šādiem apstākļiem:

5.3.1. ir pabeigts Transportlīdzekļa remonts vai atjaunošana, 
vai

5.3.2. Apdrošinātais vai Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs 
var lietot Transportlīdzekli, vai

5.3.3. ir piegādāts aizvietotāja transportlīdzeklis iepriekš 
apdrošinātā Transportlīdzekļa vietā tā Bojāejas, Zādzības/
Laupīšanas gadījumā, vai

5.3.4. Transportlīdzekļa Bojāejas vai Zādzības/
Laupīšanas gadījumā Apdrošināšanas sabiedrība ir veikusi 
Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai Apdrošināšanas 
atlīdzības daļas, kas samazināta par Transportlīdzekļa derīgo 
atlieku vērtību, izmaksu.

5.4. Apdrošinātais vai Transportlīdzekļa tiesīgais 
lietotājs Nomas transportlīdzekli saņem un nodod atpakaļ 
Iznomātājam vienas pilsētas vai novada robežās. Ja 
Apdrošinātais vai Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs 
vēlas nodod to citā pilsētā vai novadā, tad par to atsevišķi 
jāvienojas un patstāvīgi jānorēķinās ar Iznomātāju.

5.5. Apdrošinātais vai Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs 
Nomas transportlīdzekļa vietā ir tiesīgs izmantot sabiedriskā 
transporta vai taksometra pakalpojumus ar limitu ne 
vairāk kā 15,- EUR diennaktī. Apdrošinātais kompensāciju 
par sabiedriskā transporta vai taksometra pakalpojumu 
izmantošanu var saņemt, sazinoties ar Apdrošināšanas 
sabiedrību un iesniedzot pakalpojuma saņemšanu 
apliecinošus maksājuma dokumentus. Apdrošināšanas 
sabiedrība izmaksu veic uz Apdrošinātā vai Labuma guvēja 
norādīto norēķinu kontu.


		2021-01-04T16:54:37+0200
	SANITA ĶĒNIŅA




