Id. nr. CSDD 2017/02
LĪGUMS
Rīga

2017.gada 30.janvārī

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, turpmāk tekstā – Apdrošinājuma
ņēmējs, tās Valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz valdes
pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS,
tālāk tekstā kā Apdrošinātājs, tās Valdes priekšsēdētāja Eduarda Reinicāna un Valdes
locekļa Nicolas Mucherl personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā
turpmāk tekstā kā Puses vai katrs atsevišķi arī Puse, pamatojoties uz iepirkuma
„Transportlīdzekļu apdrošināšana un speciālās tehnikas (CPM) visu risku apdrošināšana” (Id.
Nr. CSDD 2017/02) rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums.
1. Līguma priekšmets
1.1. Apdrošinātājs apņemas veikt Līguma 4.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa, minēto sauszemes transportlīdzekļu (turpmāk – transportlīdzekļi) īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (turpmāk tekstā – OCTA
apdrošināšana) saskaņā ar 1.pielikuma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa,
nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.2. Apdrošinātājs apņemas veikt Līguma 5.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa, minēto transportlīdzekļu brīvprātīgo apdrošināšanu bojājumu, zādzības un
bojāejas riskiem (turpmāk tekstā – BZB apdrošināšana) saskaņā ar Līguma 1.pielikuma
nosacījumiem, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, nosacījumiem.
1.3. Apdrošinātājs apņemas veikt Līguma 6.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa, minētās speciālās tehnikas visu risku apdrošināšanu (turpmāk tekstā – CPM
apdrošināšana) saskaņā ar 2.pielikuma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa,
nosacījumiem.
1.4. Apdrošinātājs apņemas veikt Līguma 7.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa, minēto sauszemes transportlīdzekļu (turpmāk – transportlīdzekļi) īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (turpmāk tekstā – OCTA
apdrošināšana) saskaņā ar 3.pielikuma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa,
nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.5. Apdrošinātājs apņemas veikt Līguma 8.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa, minēto transportlīdzekļu brīvprātīgo apdrošināšanu bojājumu, zādzības un
bojāejas riskiem (turpmāk tekstā – BZB apdrošināšana) saskaņā ar Līguma 3.pielikuma
nosacījumiem, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, nosacījumiem.
2. Līguma izpildes termiņš
Apdrošinātājs nodrošina apdrošināšanas aizsardzību transportlīdzekļiem un speciālajai
tehnikai divdesmit četras stundas diennaktī 4., 5., 6., 7. un 8.pielikumā norādītajos
apdrošināšanas termiņos.
3. BZB apdrošināšanas nosacījumi
3.1. Ja Apdrošināšanas ņēmēja Līguma 1.pielikumā minētie BZB apdrošināšanas nosacījumi,
2.pielikumā minētie CPM apdrošināšanas nosacījumi un 3.pielikumā minētie BZB
apdrošināšanas nosacījumi atšķiras no Apdrošinātāja apdrošināšanas noteikumiem, kuri
pievienoti Līgumam kā 9.pielikums, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteicošie ir
attiecīgi Līguma 1. vai 2., vai 3.pielikuma nosacījumi.
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3.2. Apdrošinātājs apņemas Līguma 4. un 6.pielikumā minēto transportlīdzekļu bojājumu,
zādzības vai pilnīgas bojāejas gadījumā izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai aizstāt
bojāgājušo transportlīdzekli ar līdzvērtīgu transportlīdzekli, ja Apdrošinājuma ņēmējs ir
samaksājis Apdrošinātājam attiecīgi atbilstoši Līguma 1. vai 3.pielikuma nosacījumiem
apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekļu pašrisku.
3.3. Apdrošinātājs apņemas Līguma 5.pielikumā minētās speciālās tehnikas bojājumu,
zādzības vai pilnīgas bojāejas gadījumā izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai aizstāt
bojāgājušo speciālo tehniku ar līdzvērtīgu speciālo tehniku, ja Apdrošinājuma ņēmējs ir
samaksājis Apdrošinātājam atbilstoši Līguma 2.pielikuma nosacījumiem apdrošināšanas
polisē norādīto speciālās tehnikas franšīzi un/vai pašrisku.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Apdrošināšanas ņēmējs apņemas:
4.1.1. iesniegt Apdrošinātājam iespējami īsā laikā visus nepieciešamos dokumentus
apdrošināšanas polišu noformēšanai;
4.1.2. samaksāt Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.2.

Apdrošinātājs apņemas:

4.2.1. veikt Līguma 4.pielikumā norādīto transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Apdrošināšanas ņēmēja nosacījumiem Līguma
1.pielikumā;
4.2.2. veikt Līguma 5.pielikumā norādīto transportlīdzekļu apdrošināšanu bojājumu, zādzības
un bojāejas riskiem saskaņā ar Apdrošināšanas ņēmēja nosacījumiem Līguma
1.pielikumā;
4.2.3. veikt Līguma 6.pielikumā norādītās speciālās tehnikas apdrošināšanu visiem riskiem
saskaņā ar Apdrošināšanas ņēmēja nosacījumiem Līguma 2.pielikumā;
4.2.4. veikt Līguma 7.pielikumā norādīto transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Apdrošināšanas ņēmēja nosacījumiem Līguma
3.pielikumā;
4.2.5. veikt Līguma 8.pielikumā norādīto transportlīdzekļu apdrošināšanu bojājumu, zādzības
un bojāejas riskiem saskaņā ar Apdrošināšanas ņēmēja nosacījumiem Līguma
3.pielikumā;
4.2.6. izsniegt apdrošināšanas polises ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc visas
nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas no Apdrošināšanas ņēmēja.
4.3.

Līguma izpildes gaitā Puses pārstāvēs šādas personas:

4.3.1. Apdrošinājuma ņēmēju pārstāvēs:
Vispārējās daļas autotransporta speciālists Jānis Neinbergs, tālrunis: 67025721, epasts: Janis.Neinbergs@csdd.gov.lv un
Vispārējās daļas transporta vadības speciālists Gunārs Rozītis, tālrunis 67025838, epasts: Gunars.Rozitis@csdd.gov.lv;
4.3.2. Apdrošinātāju pārstāvēs:
ar apdrošināšanas polišu sagatavošanu, izsniegšanu, pārtraukšanu u.tml. saistītos
jautājumos:
Brokeru un starpnieku nodaļas vadītājs Rolands Sidorovs, tālr. 67609228, e-pasts:
rolands.sidorovs@baltikums.lv;
ar apdrošināšanas gadījumu administrēšanu saistītos jautājumos:
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Kasko vecākā izmaksu lietu speciāliste Julianna Gogu-Torro, tālr. 67807429, e-pasts:
julianna.gogu@baltikums.lv.
OCTA vecākais izmaksu lietu speciālists Jurijs Barišņikovs, tālr. 67807464, e-pasts:
jurijs.barisnikovs@baltikums.lv.
CPM vecākā izmaksu lietu speciāliste Arta Vestfāle, tālr. 67807437, e-pasts:
arta.vestfale@baltikums.lv.
4.4.

Apdrošinātājs reizi divos mēnešos iesniedz Apdrošinājuma ņēmējam informāciju par
samaksāto apdrošināšanas prēmiju, pieteiktajiem apdrošināšanas gadījumiem,
veiktajām izmaksām, pārtrauktajām polisēm un neizmantoto prēmijas daļu, nosūtot
minēto informāciju elektroniski uz augstāk norādītajām e-pasta adresēm.

4.5.

Izbeidzot apdrošināšanas polises darbību pirms termiņa, Apdrošinātājs aprēķina
Pasūtītājam neizmantoto prēmijas daļu, kas ir proporcionāla līdz apdrošināšanas
polises darbības beigām atlikušo dienu skaitam, izņemot gadījumus, kad par konkrēto
transportlīdzekli vai speciālās tehnikas vienību ir veikta apdrošināšanas atlīdzības
izmaksa un Apdrošinātājam nav bijušas tiesības uz regresa prasību pret vainīgo
personu.

4.6.

Līguma darbības beigās Apdrošinātājs izmaksā Pasūtītājam līguma darbības laikā
visu pārtraukto apdrošināšanas polišu neizmantoto prēmijas daļu aprēķināto summu,
pie nosacījuma, ka visu izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību summa ir mazāka par
kopējo samaksāto apdrošināšanas prēmiju summu.

4.7.

Ja Līguma izpildes gaitā rodas apstākļi, kuri var aizkavēt uzdevuma savlaicīgu izpildi
vai arī uzdevuma izpilde pēkšņi aizkavējas, Apdrošinātāja pārstāvis informē
Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvi, norādot radušos apstākļus vai aizkavēšanās iemeslus,
to ietekmi uz Līguma izpildes gaitu un par veiktajiem vai ieplānotajiem pasākumiem
radušos apstākļu novēršanai.
5. Līguma summa un norēķinu kārtība

5.1. Kopējā Līguma 4., 5., 7. un 8.pielikumā minēto transportlīdzekļu un 6.pielikumā
minētās speciālās tehnikas kopējā apdrošināšanas prēmija (Līguma summa) Līguma
2.punktā paredzētajā apdrošināšanas periodā ir 23 389,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši
trīs simti astoņdesmit deviņi euro un 00 centu).
5.2. Apdrošināšanas ņēmējs apņemas samaksāt Apdrošinātājam par Līguma 4., 5., 7. un
8.pielikumā minēto transportlīdzekļu un 6.pielikumā minētās speciālās tehnikas
apdrošināšanu Līguma 5.1.punktā minēto apdrošināšanas prēmiju desmit darba dienu
laikā pēc polišu un rēķina saņemšanas no Apdrošinātāja. Apdrošinātājs iesniedz vienu
rēķinu par vienā reizē izrakstītajām polisēm.
5.3. Rēķinu apmaksas termiņa nokavējuma gadījumā Apdrošinājuma ņēmējs maksā
Apdrošinātājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no termiņā
neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma
summas.
6. Strīdu izskatīšanas kārtība
Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm uz šī Līguma pamata, tiek risināti sarunu ceļā. Ja
vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
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7. Līguma darbības laiks
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei
atbilstoši Līgumā paredzētajiem nosacījumiem.
8. Papildus noteikumi
8.1. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā tiek noformēti rakstveidā, parakstot abām
Pusēm.
8.2. Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs ir pilnvarojis SIA
„Apdrošināšanas un finansu brokers” veikt apdrošināšanas brokera pienākumus šī
iepirkuma dokumentu sagatavošanā, apdrošināšanas līguma un Polišu apkalpošanā visā
to darbības termiņa laikā.
8.3. Līgums sastādīts uz 17 (septiņpadsmit) lapām, tajā skaitā, pielikumi uz 13 (trīspadsmit)
lapām, parakstīts divos eksemplāros un nodots katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
9. Pušu paraksti un juridiskās adreses
Apdrošināšanas ņēmējs
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vien. reģ. nr. 40003345734
AS “Citadele banka”
Kods PARXLV22
Konta nr. LV75PARX0000118181018

Apdrošinātājs
“Baltikums Vienna Insurance Group” AAS
Ūdens iela 12-115, Rīga, LV-1007
Vien. reģ. nr. 40003387032
A/S „SEB Banka”
Kods CBBRLV22
Konta nr.LV67UNLA0001700469739

_________________________________
A.Lukstiņš

__________________________________
E.Reinicāns

__________________________________
N.Mucherl
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