Uzņēmēja ražošanas līdzekļu un mašīnu
apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Sabiedrība: "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS
Produkts: Uzņēmēja ražošanas līdzekļu un mašīnu apdrošināšana
Šis dokuments ir informatīva rakstura. Pilna informācija par apdrošināšanas aizsardzību un nosacījumiem ir
atrodama apdrošināšanas piedāvājumā, apdrošināšanas līgumā un Uzņēmēja ražošanas līdzekļu un mašīnu
apdrošināšanas noteikumos Nr.03.03.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Uzņēmēja ražošanas līdzekļu un mašīnu apdrošināšanas ir no Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums
apdrošinātai tehnikai vai jebkurai tās daļai, kas noticis polisē noteiktajā apdrošināšanas līguma darbības laikā
un norādītajā apdrošināšanas vietā vai teritorijā.
Kas tiek apdrošināts?
Apdrošināšanas objekts:
— Mobilas vai stacionāras tehnikas, iekārtas un agregāti, tai skaitā to aprīkojums.
Apdrošinātie riski:
— Jebkurš pēkšņs un neparedzams ﬁzisks zaudējums vai jebkāds bojājums, jebkāda iemesla
dēļ, kas nav īpaši izslēgts, pie tam tādā veidā, kas prasa remontu vai nomaiņu.
Kas netiek apdrošināts?
Transportlīdzekļi, kas konstruēti, licencēti lietošanai vispārējā ceļu satiksmē;
Ražošanas līdzekļi un/vai mašīnas, kas strādā zem zemes līmeņa;
Ūdens transportlīdzekļi un kuģi.
Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus:
— Elektriska vai mehāniska bojājuma, kļūmes, atteices vai salūšanas, dzesējošā vai cita
šķidruma sasalšanas, sliktas eļļošanas, eļļas vai dzesētāja šķidruma trūkuma dēļ;
— Nomaināmajām detaļām un palīgierīcēm, kā cirtņiem, urbjiem, nažiem vai citām griezošām
šķautnēm, zāģu asmeņiem, vītņu griezējiem u.c.
— Ko radījusi eksplozija no jebkura veida katla vai spiediena tvertnes, kas pakļauti iekšējai
tvaika vai šķidruma spiediena iedarbībai vai kas radušies no eksplozijas iekšdedzes dzinējos;
— Kas radusies pilnīgas vai daļējas iegrimšanas vai daļējas iegrimšanas paisuma/ bēguma
ūdeņos;
— Kas ir pastāvīgas ekspluatācijas ietekmes tiešas sekas ( t.i. nodilumi un noberzumi, korozija,
rūsa, bojāšanās nelietošanas dēļ, normālu atmosfēras apstākļu dēļ);
— Kas notiek kamēr jebkurš no apdrošinātajiem priekšmetiem tiek jebkādā veidā testēts vai
izmantots jebkādā citā veidā, kas atšķiras no tā, kam šis priekšmets ir paredzēts;
— Kurus tieši vai netieši izraisījusi, vai kurus radījusi vai palielinājusi apdrošinātā vai viņa
pārstāvju tīša darbība, rupja neuzmanība vai tīša nolaidība;
— Par kuriem ir atbildīgs piegādātājs vai izgatavotājs, saskaņā ar likumu vai līgumu;
Visa informācija par izņēmumiem un seguma ierobežojumiem ir norādīta apdrošināšanas
polisē un noteikumos.
Kur es esmu apdrošināts?
Polisē norādītajā apdrošināšanas vietā vai teritorijā.

Kādas ir manas saistības?

— Apdrošinājuma ņēmējs uz sava rēķina veic visus saprātīgos drošības pasākumus un ievēro
visus apdrošinātāja saprātīgos ieteikumus, lai novērstu zaudējumus, bojājumus, kā arī pilda
likuma normas un izgatavotāja/ ražotāja ieteikumus un instrukcijas;
— Apdrošinājuma ņēmējs nekavējoties pa elektroniskajiem sakaru līdzekļiem u ar vēstuli informē
apdrošinātāju par katru būtisku riska izmaiņu un uz sava rēķina veic visus nepieciešamos
papildus drošības pasākumus, kas nepieciešami attiecīgajā situācijā;
— Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, par kuru šīs polises ietvaros varētu pamatot kaut kādu
prasību, apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir:
— nekavējoties paziņot apdrošinātājam pa elektroniskajiem sakaru līdzekļiem un ar vēstuli par
zaudējuma raksturu un apmēru;
— veikt visus nepieciešamos pasākumus zaudējuma samazināšanai;
— saglabāt bojātās daļas un tās uzrādīt apdrošinātāja pārstāvim vai ekspertam apskatei;
— iesniegt visas ziņas un dokumentus, kurus vēlas saņemt apdrošinātājs;
— ja zaudējumi radušies trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā, par notikušo ziņot
policijai.
Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa ir jāveic polisē norādītajos termiņos.

Kad sākas un beidzas segums?
Līgums stājas spēkā attiecīgā Apdrošināšanas polisē norādītajā darbības periodā, ja
Apdrošināšanas polisē nav noteikts citādi, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta.

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un vienojoties par to ar AAS
„BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS”.
Apdrošināšanas līgums var tikt izbeigts arī apdrošināšanas noteikumos un Apdrošināšanas līguma
likumā paredzētajos gadījumos.

