LĪGUMS
Nr.______
Rīgā,

2017.gada 11.februārī

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija", tās valdes locekļa Imanta Paeglīša personā, kurš
darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā – CSDD, no vienas puses, un
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, tās valdes locekles Daces Ivaskas un Lielo klientu
apkalpošanas nodaļas vadītājas Marinas Pahomovas personā, kuras darbojas uz pilnvarojuma
pamata, turpmāk tekstā – Apdrošinātājs, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro iekārtu apdrošināšana”
(id. nr. CSDD 2016/85) rezultātiem, kurā Apdrošinātājs ir atzīts par uzvarētāju, noslēdz šāda satura
Līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1.

CSDD pasūta un Apdrošinātājs veic 42 transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro
iekārtu (turpmāk tekstā – Iekārtas) apdrošināšanu saskaņā ar Līguma 1.pielikuma
noteikumiem, apdrošināmā priekšmeta aprakstu Līguma 2.pielikumā un Apdrošinātāja
Vispārīgajiem apdrošināšanas noteikumiem 003.1, kā arī Īpašuma visu risku apdrošināšanas
noteikumiem Nr.201.4. Līguma 4.pielikumā. Iekārtu atrašanās vietas norādītas Līguma
3.pielikumā.

2.

Apdrošinātāja Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi 003.1, kā arī īpašuma apdrošināšanas
noteikumi Nr.201.4. ir spēkā tiktāl, cik tie nav pretrunā ar CSDD izvirzītajām
Apdrošināšanas pamatprasībām Līguma 1.pielikumā.

3.

Kopējā Iekārtu apdrošināšanas prēmija ir EUR 40 026,00 (četrdesmit tūkstoši divdesmit seši
eiro). Par katru Iekārtu pēc tās nodošanas ekspluatācijā tiek izdota polise, kas kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. CSDD maksā Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmiju par
katru Iekārtu EUR 953,00 (deviņi simti piecdesmit trīs eiro).

4.

Katras Iekārtas apdrošināšanas periods ir 12 mēneši.

5.

Apdrošinātājs pēc CSDD pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un konsultē
CSDD jautājumos, kas saistīti ar Apdrošinātāja apdrošināšanas pakalpojumiem, kurus tas
sniedz CSDD.

6.

Apdrošināšanas brokera pienākumus apdrošināšanas līguma un polišu apkalpošanā visā to
darbības termiņa laikā veic SIA „Apdrošināšanas un finansu brokers” saskaņā ar CSDD
noslēgto līgumu.

7.

Visi strīdi, kas rodas starp pusēm Līguma izpildes gaitā, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja puses
nevar vienoties, strīdu izskata tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.

8.

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību izpildei.

9.

Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā tiek noformēti rakstveidā, parakstot abām
līgumslēdzējām pusēm.

10.

Līguma pamatteksts sastādīts uz divām lapām un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem
viens nodots Apdrošinātājam un otrs – CSDD. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.

11. Pušu kontaktpersonas:
11.1. VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” kontaktpersona – Vispārējās daļas Sagādes un
saimniecības
speciālists
Roberts
Skudra,
tālr.
67025711,
e-pasts
Roberts.Skudra@csdd.gov.lv;
11.2. If P&C Insurance AS Latvijas filiāles kontaktpersona:
11.2.1.Ar apdrošināšanas līgumu saistītos jautājumos – Madara Kalniņa tālr. 67094011, mob.
tālr.28244554, e-pasts: madara.kalnina@if.lv.
11.2.2.Atlīdzību jautājumos – Agnese Ludzīte, tālr.: 67094873, mob. tālr. 22378888, e-pasts:
agnese.ludzite@if.lv.
12.Pušu paraksti un juridiskās adreses:
Apdrošinātājs

CSDD
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina 6, Rīga, LV – 1079
Reģ.nr. LV40003345734
Konts LV75PARX0000118181018
AS „Citadele banka”

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010
Reģ.nr.: 40103201449
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts LV85NDEA0000080320357

______________________
Imants Paeglītis
CSDD valdes loceklis

_________________________
Dace Ivaska
If P&C Insurance AS Latvijas filiāles
valdes locekle

_________________________
Marina Pahomova
If P&C Insurance AS Latvijas filiāles
Lielo klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja
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