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1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Tehnika – Apdrošināšanas polisē norādītā speciali-
zēta stacionāra vai mobila tehnika vai ierīce, kas tiek izman-
tota celtniecībā, lauksaimniecībā, mežu izstrādē, apkalpojo-
šā sfērā vai citā nozarē, kā arī tehnikas papildu aprīkojums.

1.2. Faktiskā vērtība – vismazākā nepieciešamā naudas 
summa, par kādu var iegādāties attiecīgās markas, modeļa, 
izlaides gada, nolietojuma pakāpes un komplektācijas Tehni-
ku tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Nosakot 
Tehnikas Faktisko vērtību, tiek ņemts vērā arī tās pielietoša-
nas veids, nolietojums un citas nozīmīgas Tehnikas īpašības. 
Ja  Eiropas  tirgū  nav  pieejama  līdzvērtīga  Tehnika,  tad  tās 
vērtības  aprēķināšanai  tiek  izmantota  Latvijas  Transportlī-
dzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) izstrādātā metodika.

1.3. Jaunvērtība –  naudas  summa,  par  kādu  var  iegā-
dāties jaunu attiecīgās markas, modeļa, izlaiduma gada un 
komplektācijas Tehniku vai  tai līdzvērtīgu Tehniku.

1.4. Glābšanas izdevumi – saprātīgi, pamatoti un pie-
rādāmi izdevumi, kas radušies, lai ierobežotu jau iestājušos 
Apdrošināšanas gadījumu vai tā sekas, vai, lai novērstu ie-
spējamos turpmākos zaudējumus.

1.5. Pilnīga bojāeja –  Tehnikas  stāvoklis  pēc  Apdro-
šināšanas  gadījuma,  ja  Apdrošināšanas  sabiedrība  vai  tās 
pieaicinātie eksperti ir atzinuši Tehnikas remontu par teh-
niski neiespējamu vai ekonomiski nepamatotu, kā arī visos 
gadījumos, kad Tehnikas paredzamie remonta izdevumi ir 
vienādi vai pārsniedz Tehnikas vērtību tieši pirms Apdroši-
nāšanas gadījuma iestāšanās.

1.6. Trešā persona – persona, kura nav ne Apdrošinā-
juma ņēmējs, ne Apdrošinātais, ne arī to darbinieki, kā arī 
nav persona, kura lieto Tehniku ar Apdrošinājuma ņēmēja 
vai Apdrošinātā atļauju uz līguma vai citu tiesisku attiecību 
pamata.

1.7. Iznomāšana – Tehnikas nodošana lietošanā Treša-
jai personai uz nomas, patapinājuma vai cita līdzīga līguma 
pamata.

1.8. Zādzība –  Tehnikas  prettiesiska  nolaupīšana,  kas 
izdarīta, salaužot, bojājot, atmūķējot vai citādi apejot drošī-
bas sistēmas, kas radītas, lai Tehniku nevarētu brīvi nozagt.

1.9. Laupīšana – Tehnikas  prettiesiska  nolaupīšana,  ja 
tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu.

1.10. Vandālisms – prettiesiska darbība ar mērķi iznīci-
nāt vai bojāt Tehniku, tai skaitā jebkuru stacionāru vai pie-
montētu Tehnikas daļu zādzība.

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS

2.1. Apdrošināšanas objekts ir Apdrošināšanas polisē no-
rādītā Tehnika.

2.2. Par  Tehniku  netiek  uzskatīta  un  netiek  atlīdzināti 
zaudējumi Tehnikai, kura :

[a] nav ražota rūpnieciski;

[b] nav nodota ekspluatācijā, ja to paredz likumdošana;

[c] strādā vai atrodas uz ūdens, tai skaitā  platformām, bar-
žām, pontoniem vai citiem peldošiem objektiem tiešā ūdens
tuvumā,  vai  uzskatāma par  ūdens  transportu,  ja  vien Ap-
drošināšanas polisē nav tieši norādīts savādāk;

[d] strādā gaisā vai uzskatāma par gaisa transportu;

[e] strādā vai atrodas tuneļos vai zem zemes;

[f] tiek  izmantota  tādiem mērķiem,  kādiem  to  nav  pare-
dzējis ražotājs.

2.3. Tehnika, kura tiek Iznomāta, ir apdrošināta tikai tad, 
ja par to ir īpaša atzīme Apdrošināšanas polisē.

3. APDROŠINĀTIE RISKI

3.1. Visi riski – Tehnika ir apdrošināta pret tai pēkšņi un 
neparedzēti nodarītiem zaudējumiem vai bojājumiem jeb-
kura no Apdrošinātā gribas neatkarīga notikuma rezultātā, 
izņemot tādus zaudējumus un bojājumus, kas šajos notei-
kumos vai Apdrošināšanas polisē minēti kā izņēmumi.

3.2. Šādi  papildriski  ir  uzskatāmi  par  izņēmumiem,  ja 
vien  Apdrošināšanas polisē nav īpaši norādīts citādi:

3.2.1. Tehnikas salūšana –  Zaudējumi  vai  bojājumi 
Tehnikai,  kas  radušies  iekšēju  mehānisku  vai  elektrisku 
bojājumu  vai  pārtraukumu  dēļ  (t.sk.  īssavienojums,  pār-
spriegums),  dzesēšanas  vai  citu  šķidrumu  sasalšanas  dēļ, 
nekvalitatīvas ieeļļošanas vai degvielas dēļ. Tomēr, ja šādu 
bojājumu dēļ notiek negadījums, kas rada ārējus bojājumus 
vai zaudējumus Tehnikai (piemēram, nobraukšana no ceļa, 
apgāšanās, sadursme u.tml.), tad šie zaudējumi tiek atlīdzi-
nāti arī tad, ja šis risks nav papildus apdrošināts.

3.2.2. Tehnikas aizvietošana – izdevumi, kas radušies, 
pēc Apdrošinājuma gadījuma  iestāšanās nomājot pēc  jau-
das,  funkcionalitātes un pielietojuma  līdzvērtīgu Tehniku, 
lai  veiktu  darbus,  kurus  bija  plānots  veikt  ar  apdrošināto 
Tehniku. Tehnikas aizvietošana tiek veikta saskaņā ar spe-
ciālajiem III līmeņa noteikumiem “A” minētajiem nosacīju-
miem, ievērojot saprātīgas vidējās tirgus izmaksas.

3.3. Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā Apdrošināšanas 
periodā tikai šādu darbību veikšanas laikā :

[a] Tehnikas darbības laikā, vai

[b] Tehnikas glabāšanas un remonta laikā, vai
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[c] Tehnikas  pārvadāšanas,  iekraušanas  un  izkraušanas
laikā, vai

[d] Tehnikai piedaloties ceļu satiksmē.

4. IZŅĒMUMI

Apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzina zaudējumus vai bo-
jājumus Tehnikai :

4.1. par defektiem, kas neietekmē Tehnikas normālu eks-
pluatāciju  (piemēram,  skrāpējumi,  buktes  u.tml.).  Tomēr 
šie  zaudējumi  vai  bojājumi  tiek  atlīdzināti,  ja  viena  un  tā 
paša Apdrošināšanas gadījuma rezultātā ir radušies arī citi 
zaudējumi  vai  bojājumi,  kuri  jāatlīdzina  saskaņā  ar  šiem 
Apdrošināšanas noteikumiem;

4.2. kas radušies šķidrām vielām, kas nepieciešamas Teh-
nikas uzturēšanai, piemēram, degvielai, eļļai, dzesēšanas lī-
dzekļiem, ķimikālijām. Netiek atlīdzināti arī to uzpildīšanas 
izdevumi;

4.3. kas radušies plūdu vai ūdens līmeņa celšanās rezultā-
tā ārpus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijas;

4.4. kas  radušies nomaināmām detaļām un palīgierīcēm, 
piemēram,  cirtņiem,  urbjiem,  nažiem  vai  citām  griezo-
šām šķautnēm, zāģu asmeņiem, vītņu griezējiem, formām, 
šabloniem, smalcinošām vai drupinošām virsmām, sietiem 
un režģiem, tauvām, siksnām, ķēdēm, elevatoriem un kon-
veijeru  lentēm,  akumulatoriem,  riepām,  savienojošiem 
vadiem  un  kabeļiem,  lokanām  caurulēm,  regulāri  nomai-
nāmiem  savienojumiem  un  hermetizējošiem materiāliem. 
Tomēr šie zaudējumi vai bojājumi tiek atlīdzināti, ja tie ra-
dušies ārēja spēka iedarbības rezultātā;

4.5. kas nepieciešami Tehnikas vai aprīkojuma, vai to de-
taļu  paātrinātai  piegādei.  Ja  līguma  puses  vienojas  par  šī 
riska apdrošināšanu, tad Apdrošināšanas polisē tiek norā-
dīta papildus Apdrošinājuma summa.

4.6. kas radušies Tehnikas pastāvīgas un normālas  izman-
tošanas (piemēram, nolietošanās, nodilums, nogurums, ko-
rozija, rūsa, oksidēšanās u.tml.), nepietiekamas izmantoša-
nas, putekļu, sodrēju, kvēpu, izmaiņu gaisa temperatūrā vai 
mitrumā rezultātā, kā arī Tehnikas atrašanās vietai rakstu-
rīgas vides iedarbības dēļ;

4.7. tvaika katla vai spiediena tvertnes eksplozijas rezultā-
tā, ko izraisījis tvaika vai šķidruma spiediens, kā arī iekšde-
dzes dzinēja eksplozijas rezultātā;

4.8. kas  radušies  jebkura  veida  noziedzīga  nodarījuma, 
kas nav Zādzība, Laupīšana vai Vandālisms šo Apdrošinā-
šanas noteikumu izpratnē, rezultātā, tai skaitā Tehnikas iz-
krāpšana vai piesavināšanās rezultātā;

4.9. kas radušies Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā, to 
darbinieku vai personu, kuras lieto apdrošināto Tehniku ar 

Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā atļauju uz  līguma 
vai citu  tiesisku attiecību pamata, pretlikumīgas darbības, 
ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā;

4.10. kas radušies, ja Tehnika tiek vadīta bez attiecīgajām 
transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, ja saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem transportlīdzekļa vadīšanas  tiesības  ir ne-
pieciešamas,  vai  ja Tehnika  tiek vadīta bez nepieciešamās 
kvalifikācijas,  ja  saskaņā  ar  normatīvajiem  aktiem  trans-
portlīdzekļa vadīšanas tiesības nav nepieciešamas;

4.11. kas radušies, ja Tehnika tiek vadīta vai lietota alko-
holisko,  narkotisko  vai  citu  apreibinošo  vielu  iespaidā,  ja 
vadītājs atzīts par rīcības nespējīgu vai, ja vadītājs pametis 
ceļa satiksmes negadījuma vietu vai izvairījies no alkohola 
vai narkotisko vielu pārbaudes; 

4.12. kas radušies,  izmantojot Tehniku, kurai  saskaņā ar 
normatīviem aktiem jāveic, bet nav veikta ikgadējā tehnis-
kā  apskate,  un  tam  ir  cēlonisks  sakars  ar Apdrošināšanas 
gadījuma iestāšanos;

4.13. kas radušies ugunsgrēka rezultātā, Tehnikai jebkādā 
veidā pašaizdegoties. Tomēr šie zaudējumi vai bojājumi tiek 
atlīdzināti, ja  Tehnika nav vecāka par 10 gadiem un nostrā-
dājusi mazāk par 20’000 motorstundām;

4.14. kas  ir  saistīti  ar Tehnikas  apsaimniekošanu un  ap-
kalpošanu,  kā  arī  tehniskās  apkopes  veikšanas  un  servisa 
izdevumi, ja šie izdevumi nav radušies Apdrošināšanas ga-
dījuma rezultātā;

4.15. kas konstatēti tikai  inventarizācijas vai kārtējās ap-
kopes laikā;

4.16. kļūdu vai defektu dēļ, kas radušies pirms Apdrošinā-
šanas līguma spēkā stāšanās brīža;

4.17. par  jebkuriem  Tehnikas  uzlabojumiem,  izmaiņām, 
papildinājumiem, kā arī remonta izdevumus, kas nav sais-
tīti ar Apdrošināšanas gadījumu;

4.18. ekspertīzei,  kuru  rakstveidā  nav  apstiprinājusi  Ap-
drošināšanas sabiedrība;

4.19. kuras klātbūtni Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās 
laikā neapstiprina negadījuma vietas apskate,  īpašuma at-
liekas vai dokumentāli pierādījumi;

4.20. kas  radušies,  izmantojot  Tehniku  pirms  remonta 
pilnīgas pabeigšanas;

4.21. kas radušies, turpinot izmantot Tehniku pēc negadījuma 
vai avārijas, un tas radījis vai palielinājis zaudējumu apmēru;

4.22. kas radušies un par kuriem uz līguma vai normatīvo 
aktu  pamata  atbild Tehnikas  ražotājs,  piegādātājs,  pārde-
vējs, uzstādītājs vai remontētājs;

4.23. kas  jāatlīdzina  vai  kurus  atlīdzinājusi  trešā  persona, 
pēc tiesas lēmuma vai uz cita Apdrošināšanas līguma pamata;
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4.24. kas radušies,  testējot Tehniku pirmreizējās montā-
žas laikā;

4.25. kas radušies kara, invāzijas vai karam līdzīgas dar-
bības (neatkarīgi no tā, vai karš pieteikts vai nē) un pilsoņu 
kara rezultātā;

4.26. kas radušies lokautu, nemieru, sacelšanās, dumpju, 
streiku, pretošanās kustību, revolūcijas, militāra vai cita ap-
vērsuma komandantstundas noteikšanas vai aplenkuma vai 
citu gadījumu, kuriem seko aplenkums vai komandantstun-
das noteikšana, rezultātā;

4.27. kas radušies konfiskācijas, atsavināšanas valsts vaja-
dzībām, kā arī īpašuma iznīcināšanas rezultātā, ja to sank-
cionējušas valsts varas iestādes;

4.28. kas radušies terorisma rezultātā;

4.29. kas radušies kodolsprādziena, radiācijas, radioaktī-
vā piesārņojuma, jonizējošā starojuma rezultātā;

4.30. kas radušies vides piesārņošanas, piegružošanas un 
saindēšanas rezultātā;

4.31. kas  ir  netieši,  nejauši  vai  finansiāla  rakstura,  tai 
skaitā, bet ne tikai, kas radušies no negūtās peļņas, komerc-
darbības  pārtraukuma,  nesavlaicīgas  piegādes  un  līgum-
saistību neizpildes;

4.32. soda sankciju dēļ,  tai  skaitā, bet ne  tikai,  līgumso-
dus, nokavējuma procentus, soda naudas, valsts vai pašval-
dību iestādes uzliktus sodus.

5. APDROŠINĀJUMA SUMMA UN APDROŠINĀŠANAS VĒRTĪBA

5.1. Apdrošinājuma  summu  nosaka  Apdrošinājuma  ņē-
mējs. Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas atbildību par Apdro-
šināšanās polisē norādītās Apdrošinājuma summas atbilstī-
bu Apdrošināšanas objekta vērtībai.

5.2. Ja Apdrošināšanas objekta vērtība tieši pirms Apdro-
šināšanas  gadījuma  iestāšanās  neatbilst  Apdrošināšanas 
polisē norādītajai Apdrošinājuma summai,  tad,  iestājoties 
Apdrošināšanas  gadījumam,  Apdrošināšanas  sabiedrība 
piemēro Zemapdrošināšanas vai Virsapdrošināšanas nosa-
cījumus.

5.3. Par  Zemapdrošināšanu  un  Virsapdrošināšanu  neuz-
skata gadījumus, ja Apdrošinājuma summa Nekustamajam 
īpašumam ir mazāka vai lielāka par 10% (desmit procenti) 
no  Nekustamā  īpašuma  Apdrošināšanas  vērtības.  Tomēr 
Apdrošināšanas objekta Pilnīgas bojāejas gadījumā, Apdro-
šināšanas  sabiedrība  neatlīdzinās  lielāku  Apdrošinājumu 
summu kā norādīts Apdrošināšanas polisē. 

5.4. Tehnika  tiek  apdrošināta  tās  Faktiskajā  vērtībā,  ja 
vien Apdrošināšanas polisē nav norādīts, ka Tehnika ir ap-
drošināta Jaunvērtībā. 

6. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

6.1. Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina tiešus mantiskus 
zaudējumus ar noteikumu, ka tās radušās Tehnikai Apdro-
šināšanas perioda laikā, Teritoriālā seguma robežās un Ap-
drošinātā riska iestāšanās rezultātā.

6.2. Apdrošināšanas atlīdzības veidu, pēc iespējas vienojo-
ties ar Apdrošināto, nosaka Apdrošināšanas sabiedrība. Ap-
drošināšanas atlīdzības veids ir viens no zemāk minētajiem:

[a] bojātās Tehnikas atjaunošana vai,

[b] bojātās  Tehnikas  aizvietošana  ar  tādas  pašas  jaudas,
vecuma, nolietojuma un veida Tehniku, vai

[c] naudas izmaksa.

6.3. Apdrošināšanas  sabiedrība,  vienojoties  ar Apdrošināju-
ma ņēmēju vai Apdrošināto, ir tiesīga noteikt personu, kura veic 
bojātā vai bojāgājušās Tehnikas aizvietošanu vai atjaunošanu.

6.4. Apdrošināšanas  sabiedrība  atlīdzina  saprātīgas,  pa-
matotas un pierādāmas Tehnikas Glābšanas izmaksas 10% 
apmērā no Apdrošinājuma summas, kas radušās, lai ierobe-
žotu  jau  iestājušos Apdrošināšanas gadījumu vai  tā sekas, 
vai lai novērstu iespējamos turpmākos zaudējumus. Jebku-
rā gadījumā kopējā Apdrošināšanas atlīdzība par Apdroši-
nāšanas gadījumu, ietverot Glābšanas izmaksas, nevar pār-
sniegt Apdrošinājuma summu, kā arī Glābšanas izdevumu 
izmaksas nevar pārsniegt iespējamo zaudējumu apmēru.

6.5. Tehnikas  transportēšanas  izmaksas  ārpus  Baltijas 
valstīm  tiek  noteikts  Apdrošināšanas  summas  ierobežo-
jums 10% apmērā, taču ne vairāk kā EUR 3’000 no Tehni-
kas Apdrošinājuma summas.

6.6. Ja Apdrošināšanas gadījuma rezultātā cietis Tehnikas 
vējstikls  vai  Tehnikas  kabīnes  stiklojums  un  tas  ir  vienī-
gais  bojājums,  tad Apdrošināšanas  sabiedrība,  izmaksājot 
Apdrošināšanas  atlīdzību  par  pirmo  Apdrošināšanas  ga-
dījumu  katrai  Tehnikas  vienībai,  nepiemēro  Pašrisku,  pie 
nosacījuma, ka:

[a] stikla aizvietošana tiek veikta Apdrošināšanas sabiedrī-
bas norādītā remonta uzņēmumā, un

[b] ir iespējams izgatavot vai iegādāties stiklu, kas nav ra-
žots Tehnikas ražotāja rūpnīcā, un

[c] apdrošinātais  akceptē  stikla,  kas  nav  ražots  Tehnikas
ražotāja rūpnīcā, uzstādīšanu.

6.7. Zaudējumu  atlīdzināšana,  ja  Tehnika  apdrošināta 
Faktiskajā vērtībā

PILNĪGA BOJĀEJA

6.7.1. Tehnikas  Pilnīgas  bojāejas  gadījumā  Apdrošināšanas 
sabiedrība atlīdzina līdzvērtīgas lietotas Tehnikas iegādes vēr-
tību, nepārsniedzot tās Faktisko vērtību.
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DAĻĒJI BOJĀJUMI

6.7.2.  Ja Tehnika  bojāta daļēji, tad Apdrošināšanas sabied-
rība, aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, no zaudējumu sum-
mas atņem rezerves daļu nolietojumu, ievērojot zemāk norā-
dītos aprēķina principus:

Tehnikas ekspluatā-
cijas ilgums (gadi)

Nostrādātais 
laiks (m/h)

Nolietojums 
(%)

1 550 0%
2 2200 18%
3 3300 27%
4 4400 36%
5 5500 45%
6 6600 54%
7 7700 63%
8 8800 72%
9 9900 80%

10 11000 80%

6.7.2.1. Nolietojuma  korekcija,  ja  nolietojums  atšķiras  no 
tabulā minētā:

[a] +1%  (viens  procentpunkts)  par  katrām  120 m/h,  par
kurām tiek pārsniegts tabulā minētais nolietojums attiecīgā
vecuma Tehnikai;

[b] -1%  (viens  procentpunkts)  par  katrām  150  m/h,  par
kurām nolietojums  ir mazāks kā  tabulā minētais  attiecīgā
vecuma Tehnikai.

6.7.2.2. Nolietojuma  korekcijas  rezultātā  Apdrošināšanas 
sabiedrība nepalielina nolietojumu vairāk kā par 25% (div-
desmit pieciem procentpunktiem) vai nesamazina par vai-
rāk kā 30% (trīsdesmit procentpunktiem).

6.7.2.3. Ja  Apdrošinātais  spēj  dokumentāli  pierādīt,  ka 
bojātās Tehnikas detaļas  ir nesen nomainītas vai veikts  to 
remonts,  tad  Apdrošināšanas  sabiedrība,  vienojoties  ar 
Apdrošināto,  var piemērot mazāku nolietojumu kā minēts 
6.7.2. punktā.

6.8. Zaudējumu  atlīdzināšana,  ja  Tehnika  apdrošināta 
Jaunvērtībā

PILNĪGA BOJĀEJA

6.8.1. Tehnikas  Pilnīgas  bojāejas  gadījumā Apdrošināšanas 
sabiedrība atlīdzina  jaunas Tehnikas  iegādes vērtību, nepār-
sniedzot Apdrošināšanas polisē minēto Apdrošinājuma sum-
mu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi 

[a] Tehnika nav vecāka par 2 gadiem un

[b] Tehnika nav nostrādājusi vairāk kā 2’500 motorstun-
das  (m/h),  vai  nobraukusi  vairāk  kā  50’000  km,  ja  mo-
torstundas netiek uzskaitītas, un

[c] Tehnika no tās pirmās reģistrācijas brīža ir piederējusi
vai  bijusi  turējumā  tikai  Apdrošinātajam,  ir  bijusi  apdro-
šināta  tikai  Apdrošināšanas  sabiedrībā  un  kopš  Tehnikas

iegūšanas īpašumā vai turējumā tā vienmēr bijusi apdroši-
nāta Janunvērtībā, un

[d] Tehnika iegādāta no ražotāja autorizētā izplatītāja.

6.8.2. Ja Tehnika neatbilst kādam no 6.8.1. punktā aprakstī-
tajiem nosacījumiem, tad Tehnikas Pilnīgas bojāejas gadījumā 
tiek atlīdzināta Tehnikas Faktiskā vērtība, pat ja Apdrošināša-
nas polisē minēts, ka Tehnika ir apdrošināta Jaunvērtībā.

DAĻĒJI BOJĀJUMI

6.8.3. Ja Tehnika ir bojāta daļēji un tā nav vecāka par 7 ga-
diem, un lietota mazāk kā 10’000 motorstundas, tad Apdro-
šināšanas sabiedrība atlīdzina remontdarbus, izmantojot jau-
nas rezerves daļas.

6.8.4. Ja Tehnika  ir  vecāka par  7  gadiem vai  lietota  vairāk 
kā 10’000 motorstundas,  tad daļēju bojājumu gadījumā tiek 
atlīdzināti  bojājumi kā Tehnikai,  kas  apdrošināta Faktiskajā 
vērtībā, pat ja Apdrošināšanas polisē minēts, ka Tehnika ir ap-
drošināta Jaunvērtībā.

6.9. Citi atlīdzības izmaksas principi

6.9.1. Daļēju  bojājumu  gadījumā  Tehnikas  vai  tās  rezerves 
daļu iegādes un remonta izdevumos ir iekļauti to iegādes izde-
vumi un saprātīgi, pamatoti remonta izdevumi, nepieciešamie 
demontāžas, montāžas un transportēšanas izdevumi, un mui-
tas nodokļi.

6.9.2. Pievienotās  vērtības  nodoklis  (PVN)  tiek  atlīdzināts 
tikai tad, ja Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs, kuram 
tiek izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība dokumentāli pierāda, 
ka  tas neatgūst PVN kā priekšnodokli. Tomēŗ PVN tiek atlī-
dzināts, ja Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā atlīdzību citam 
uzņēmumam, kurš veic Tehnikas remontu vai Tehnikas pār-
devējam, kuri ir reģistrēti PVN maksātāji.

6.9.3. Ja  Apdrošināšanas  polisē  skaidri  un  nepārprotami 
norādīts, ka Tehnikas apdrošinājuma summā netiek iekļauts 
PVN, tad Aprēķinot un  izmaksājot Apdrošināšanas atlīdzību 
PVN netiek atlīdzināts.

6.9.4. Ja Tehnika  tiek  remontēta Apdrošinājuma ņēmējam 
vai Apdrošinātajam piederošā remonta darbnīcā, Apdrošinā-
šanas sabiedrība atlīdzina materiālu iegādes izdevumus, kā arī 
attiecīgo darbinieku. Kuri veic Tehnikas remontu darba algas.

6.9.5. Apdrošināšanas sabiedrība no Apdrošināšanas atlīdzī-
bas atskaita šādus zemāk minētos atskaitījumus šādā kārtībā:

[a] kā  priekšnodokli  atgūstamo  pievienotās  vērtības  no-
dokļa summu;

[b] Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku;

[c] Tehnikas derīgo atlieku vērtību, ja tās savā īpašumā ne-
pārņem Apdrošināšanas sabiedrība;
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[d] Tehnikas  Pilnīgas  bojāejas  vai  Zādzības,  vai  Laupīša-
nas  gadījumā  visu  nenomaksāto  Apdrošināšanas  prēmiju
daļu, ja pat tās samaksas termiņš līdz Apdrošināšanas atlī-
dzības brīdim nav iestājies.

6.9.6. Ja Apdrošināšanas  sabiedrība  savā  īpašumā pārņem 
Tehnikas derīgā atliekas, tad Apdrošinātā pienākums ir nodot 
Tehniku tādā komplektācijā un ar tādu Tehnikas papildaprī-
kojumu kāds tas bija Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brī-
dī, kā arī Pilnīgas bojāejas gadījumā Apdrošinātā pienākums 
ir noņemt bojā gājušo Tehnikas vienību no uzskaites, ja tā ir 
reģistrēta, un nodot  to Apdrošināšanas sabiedrības  īpašumā 
Latvijas  Republikas  teritorijā,  parakstot  Apdrošināšanas  sa-
biedrības noteiktas formas pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja 
Apdrošinātais    tam nepiekrīt  vai  atsakās veikt darbības,  kas 
saistītas  ar  Tehnikas  nodošanu  Apdrošināšanas  sabiedrībai 
Latvijas Republikas teritorijā, tad Apdrošināšanas sabiedrība 
ir tiesīga izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību, atskaitot no tās 
bojāgājušā Transportlīdzekļa atlikušo Tirgus vērtību.

6.9.7. Tehnikas  zādzības  gadījumā  Apdrošinātā  pienākums 
ir  iesniegt Apdrošināšanas sabiedrībai Tehnikas reģistrācijas 
apliecību, Transportlīdzekļa atslēgas un drošības sistēmu tāl-
vadības pultis tādā apmērā kā to paredzējis Tehnikas ražotājs.

6.9.8. Ja  Apdrošinājuma  ņēmējs  vai  Apdrošinātais  ir  no-
slēdzis  vairākus Apdrošināšanas  līgumus ar Apdrošināšanas 
sabiedrību  par  Tehnikas  apdrošināšanu  un  ja  viena  Apdro-
šināšanas  gadījuma  rezultātā  ir  bojātas  vairākas  Tehnikas 
vienības, vai  ja Apdrošināšanas gadījumu izraisījusi vairāku, 
vienlaikus  iestājušos, Apdrošināšanas  risku  ietekme, aprēķi-
not  Apdrošināšanas  atlīdzību,  tiek  atskaitīts  viens  lielākais 
Pašrisks. Šī punkta noteikumi neattiecas uz  līzinga sabiedrī-
bām, kredītiestādēm, un citām personām, kuru komercdarbī-
ba ir saistīta ar aizdevumu, līzinga, citu finanšu pakalpojumu 
vai nomas pakalpojumu sniegšanu.

6.9.9. Apdrošināšanas sabiedrība ne vēlāk kā 3 darba dienu 
laikā no pieteikuma par Apdrošinātā riska iestāšanos saņem-
šanas  datuma  var  nosūtīt  pārstāvi  novērtēt  cietušo Tehniku 
vai notikuma vietu.

6.9.10. Apdrošināšanas  sabiedrības  veiktā  pārbaude,  pār-
stāvja vai eksperta novērtējums, remonta uzņēmuma nozīmē-
šana vai  citas darbības nav uzskatāmas par pierādījumu, ka 
Apdrošināšanas sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par atlīdzī-
bas izmaksu.

7. DROŠĪBAS PRASĪBAS

7.1. Apdrošinājuma  ņēmēja  un  Apdrošinātā  pienākums, 
slēdzot  Apdrošināšanas  līgumu,  ir  informēt  Apdrošināša-
nas līguma izpildē iesaistītās personas par tām saistošajām 
drošības prasībām saistībā ar Tehnikas ekspluatāciju. 

7.2. Apdrošināšanas  sabiedrība  ir  tiesīga  samazināt  Ap-
drošināšanas  atlīdzību  līdz  50%    vai  atteikties  izmaksāt 
Apdrošināšanas atlīdzību, ja nav ievērotas Apdrošināšanas 
noteikumos noteiktās drošības prasības un  tas  ir  cēloņsa-

karīgi veicinājis zaudējumu vai bojājumu iestāšanos un/vai 
palielinājis zaudējumu vai bojājumu apmēru. 

7.3. Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga pieprasīt Apdro-
šināšanas  perioda  laikā  veikt  papildus  drošības  prasības, 
kuru izmaksas sedz Apdrošinājuma ņēmējs un/vai Apdroši-
nātais. Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs izbeigt apdrošinā-
šanas līgumu bez iepriekšēja paziņojuma 15 (piecpadsmit) 
dienu laikā pēc Apdrošināšanas sabiedrības papildu drošī-
bas prasību saņemšanas. Ja Apdrošinājuma ņēmējs minētā 
perioda  laikā Apdrošināšanas sabiedrībai neiesniedz raks-
tisku  paziņojumu  par  apdrošināšanas  līguma  izbeigšanu, 
šīs papildus drošības prasības uzskatāmas par apdrošināša-
nas līguma noteikumiem. 

7.4. Ja 31 (trīsdesmit vienas) dienas laikā pēc pieprasīju-
ma  nosūtīšanas  Apdrošinājuma  ņēmējam  un/vai  Apdro-
šinātajam  par  papildus  drošības  pasākumu  veikšanu,  tie 
tomēr netiek īstenoti, tad Apdrošināšanas sabiedrība ir tie-
sīga izbeigt apdrošināšanas līgumu, 3 (trīs) dienas iepriekš 
rakstiski informējot Apdrošinājuma ņēmēju.

7.5. Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinātajam un to dar-
biniekiem  vai  personām,  kuras  lieto  Tehniku  ar  Apdroši-
nājuma ņēmēja vai Apdrošinātā atļauju uz  līguma vai citu 
tiesisku attiecību pamata,  ir pienākums ievērot šādas pra-
sības:

7.6. normatīvajos  aktos  noteiktās  ugunsdrošības,  tehnis-
kās  ekspluatācijas  prasības,  kā  arī  Tehnikas  ražotāja  un 
pārdevēja noteiktos lietošanas noteikumus, kā arī papildus 
drošības prasības, ja tādas ir noteiktas;

7.7. piedaloties  ar  Tehniku  ceļu  satiksmē,  jāievēro  spēkā 
esošie Ceļu satiksmes noteikumi un citi normatīvie akti, kas 
regulē transporta līdzekļa lietošanu un ir spēkā valsts teri-
torijā, kurā tas tiek lietots;. 

7.8. Tehnikai  jāveic  tehniskā  apskate  normatīvajos  aktos 
paredzētajā kārtībā;

7.9. jāizmanto atbilstoši remonta materiāli, eļļas, jāievēro 
apkopes  intervāli,  jānodrošina,  lai  Tehnikai  vienmēr  būtu 
uzpildīti  visi  tehniskie  šķidrumi  (eļļas,  dzesēšanas  šķid-
rums u.tml.), kā arī aizliegts Tehniku pārslogot;

7.10. acīmredzama  riska  apstākļos  nekavējoties  jāveic 
Tehnikas  aizsardzības un glābšanas pasākumi,  piemēram, 
plūdu draudu gadījumā ir jāveic Tehnikas pārvietošana uz 
drošu vietu;

7.11. nelietot Tehniku, ja tai nepieciešams remonts vai jū-
tamas vai redzamas pārkaršanas, gruzdēšanas vai kušanas 
pazīmes;

7.12. glabājot Tehniku ārpus Tehnikas darba laika, nodro-
šināt, lai tā būtu aizslēgta, logi aizvērti un, ja tai ir uzstādī-
tas drošības iekārtas, lai tās būtu ieslēgtas/aktivizētas;

7.13. ārpus Tehnikas darba laika nodrošināt tās glabāšanu, 
īstenojot kādu no zemāk minētajiem drošības pasākumiem:
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[a] Tehniku glabāt  iežogotā  teritorijā ar perimetra apsar-
dzes sistēmu, kas pieslēgta pie apsardzes uzņēmuma pults,
kurš pēc signāla saņemšanas operatīvi izbrauc uz notikuma
vietu, vai

[b] Tehniku  glabāt  telpās  ar  apsardzes  signalizāciju,  kas
pieslēgta pie apsardzes uzņēmuma pults, kurš pēc  signāla
saņemšanas operatīvi izbrauc uz notikuma vietu, vai

[c] Tehniku  uz  vietas  uzrauga  sargs,  ar  kuru  noslēgts
rakstveida  līgums  par  Tehnikas  uzraudzīšanu,  piemēram,
darba līgums, vai

[d] Tehnika ir aprīkota ar Apdrošināšanas sabiedrības ak-
ceptētu aktīvo vai pasīvo radio meklēšanas sistēmu (piemē-
ram, Trackguard vai Sherlog) vai

[e] lauksaimniecības  Tehniku  ārpus  pilsētas  glabāt  brīvi
saskatāmā  attālumā,  bet  ne  tālāk  kā  100 metrus  no  ēkas,
kurā  pastāvīgi  uzturas  Apdrošinātais,  Apdrošinājuma  ņē-
mējs, to darbinieks vai persona, kura lieto Tehniku uz līgu-
ma pamata.

Ja netiek nodrošinātas šajā punktā minētie drošības pasā-
kumi, Apdrošināšanas sabiedrība tomēr atlīdzina zaudēju-
mu vai bojājumus, kas radušies Vandālisma rezultātā. 

7.14. Ja Tehnika ir nodota nomai, Apdrošinājuma ņēmēja 
un Apdrošinātā pienākums ir nodrošināt, ka nomnieks ie-
vēro šī Apdrošināšanas līguma noteikumus, tostarp Apdro-
šināšanas līgumā noteiktās drošības prasības.

KĀ RĪKOTIES, IESTĀJOTIES NEGADĪJUMAM ?

1. Atkarībā no negadījuma rakstura nekavējoties paziņot par to policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai
citai iestādei, kura pilda attiecīgos glābšanas darbus vai reģistrē notikušo negadījumu.

2. Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus.

Atceries ! Tavs Apdrošināšanas līgums atlīdzina glābšanas darbu izdevumus līdz pat 10% no Tehnikas apdrošinājuma sum-
mas

3. Veikt negadījuma vietas un seku foto fiksāciju .

4. Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos.

5. Bez Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanas neveikt nekādas izmaiņas attiecībā uz bojāto Tehniku un notikuma vietu.

KĀ TIEK APRĒĶINĀTA APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA ?

Daļēju bojājumu gadījumā:

Aprēķina piemērs
• Apdrošināts 7 gadus vecs traktors, kurš nostrādājis 5’000 motorstundas (m/h);
• Notiekot negadījumam tiek bojāta traktora virsbūve un riepas, kuras uzstādītas pirms 1 mēneša;
• Saskaņā ar nolietojuma tabulu  7 gadus vecai tehnikai nolietojums ir 63%;
• Par cik tehnika nostrādājusi tikai 5’000 m/h, tad nolietojums tiek samazināts par 25.3% (1% par katrām 150 m/h,
saskaņā ar noteikumu punktu 6.7.2.1.);

• Tātad aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību tiek rēķināts sekojoši :
— Nolietojums virsbūves zaudējumiem tiek noteikts 63% - 25.3% = 37.7%
— Nolietojums riepām ir 0%, jo tās tika uzstādītas pirms mēneša ko Tehnikas īpašnieks var dokumentāli pierādīt

Tehnika cietusi 
negadījumā

Apdrošināta jaunvērtībā

Līdz 7 gadus veca tehnika ar 
nostrādi ne lielāku kā 10000 

m/h

Remontē ar jaunām detaļām 
saskaņā ar tāmi

No detaļu cenas tiek 
atņemts nolietojums 

saskaņā ar noteikumiem

Tehnika, kas vecāka par 7 g. 
vai nostrādi lielāku 

par 10000 m/h

Apdrošināta faktiskajā 
vērtībā




