LĪGUMS
Nr.______
Rīgā,

2017.gada 13. oktobrī

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija", tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa
personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā – CSDD, no vienas
puses, un
AAS “BTA Baltic Insurance Company”, tās valdes locekles Evijas Matvejas personā,
kura rīkojas 2016.gada 21.oktobra pilnvaras Nr. LVB1_0002/02-02-2016-275 pamata, turpmāk
tekstā – Apdrošinātājs, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Ēku, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (id.
nr. CSDD 2017/57) 1.daļas rezultātiem, kurā Apdrošinātājs ir atzīts par uzvarētāju, noslēdz
šāda satura Līgumu, turpmāk – Līgums:
1.CSDD pasūta un Apdrošinātājs veic CSDD īpašumu apdrošināšanu pret visiem
riskiem saskaņā ar Līguma 1.pielikuma noteikumiem. Ēku ar tās teritorijā esošo būvju, iekārtu
un ēkās esošo mantu adreses, apdrošinājuma summas un apdrošināšanas prēmijas pievienotas
Līguma 2. pielikumā.
2. Apdrošinātājs saskaņā ar CSDD izvirzītajām apdrošināšanas prasībām Līguma
1.pielikumā un Apdrošinātāja Komerciālo īpašumu visu risku apdrošināšanas noteikumi Nr.4B
un Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr.19.1,
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi Nr.3, kas pievienoti Līguma 3.pielikumā, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa, apņemas veikt:
2.1. ēkas un tās teritorijā esošo būvju, iekārtu apdrošināšanu par kopējo apdrošinājuma
summu EUR 30 961 000,00 (trīsdesmit miljoni deviņi simti sešdesmit viens tūkstotis eiro);
2.2. ēkās esošās mantas apdrošināšanu par kopējo apdrošinājuma summu EUR
11 000 000 (vienpadsmit miljoni eiro);
2.3. CSDD civiltiesisko atbildības apdrošināšanu par CSDD darbības vai bezdarbības
rezultātā radītajiem zaudējumiem trešajām personām par kopējo apdrošināšanas summu EUR
100 000 (viens simts tūkstoši eiro).
3.Manta tiek apdrošināta saskaņā ar iegādes dokumentiem (piemēram, pieņemšanasnodošanas akti, pavadzīmes, u.c.) par Līguma 2.2.punktā minēto summu, nepiemērojot
zemapdrošināšanu. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tiks sniegts detalizēts, katrā ēkā
esošo apdrošināmo mantu saraksts un vērtība.
4. Apdrošinātāja Komerciālo īpašumu visu risku apdrošināšanas noteikumi Nr.4B un
Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr.19.1,
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi Nr.3 ir spēkā tiktāl, cik tie nav pretrunā ar CSDD Līguma
noteikumiem un izvirzītajām prasībām.
5. CSDD maksā Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmiju EUR 6 695,00 (seši tūkstoši
seši simti deviņdesmit pieci eiro un 00 centi) divos vienādos maksājumos šādā kārtībā:
5.1. pirmais maksājums EUR 3 347,50 (trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi eiro un
50 centi) veicams līdz 2017.gada 10.novembrim;
5.2. otrais maksājums EUR 3 347,50 (trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi eiro un
50 centi) veicams līdz 2018.gada 1. martam.

6. Apdrošinātājs izraksta un iesniedz CSDD īpašuma apdrošināšanas polisi par
apdrošināšanas periodu no 2017. gada 1.novembra līdz 2018. gada 31.oktobrim.
7. Apdrošinātājs pēc CSDD pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un
konsultē CSDD jautājumos, kas saistīti ar Apdrošinātāja apdrošināšanas pakalpojumiem, kurus
tas sniedz CSDD.
8. Pretendents nav tiesīgs pārtraukt/izbeigt apdrošināšanas līgumu pēc apdrošināšanas
atlīdzības izmaksas atbilstoši likuma “Par apdrošināšanas līgumu” 29.panta noteikumiem.
9. 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.
10. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību izpildei.
11. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā tiek noformēti rakstveidā, parakstot abām
līgumslēdzējām pusēm.
12. Līguma pamatteksts sastādīts uz divām lapām un parakstīts divos eksemplāros, no
kuriem viens nodots Apdrošinātājam un otrs – CSDD. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
13. Pušu kontaktpersonas:
13.1. CSDD kontaktpersona – Vispārējās daļas Sagādes un saimniecības speciālists
Roberts Skudra, tālr. 67025711, e-pasts Roberts.Skudra@csdd.gov.lv .
13.2. Apdrošinātāja kontaktpersonas – ar apdrošināšanas līgumu saistītos jautājumos –
Korporatīvo klientu vecākais darījumu vadītājs Roberts Aparjods, tālr.: 66936025, e-pasts:
roberts.aparjods@bta.lv, un Korporatīvo klientu departamenta vecākā apdrošināšanas
speciāliste Kristina Venčele, tālr.: 66936036, e-pasts: kristina.vencele@bta.lv.
14. Pušu paraksti un juridiskās adreses:
CSDD

Apdrošinātājs

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina 6, Rīga, LV-1079
Reģ.nr. 40003345734
Konts LV75PARX0000118181018
AS „Citadele banka”

AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Sporta iela 11, Rīga, LV-1013
Reģ.nr.: 40103840140
Konts: LV47PARX0016356700001
AS “Citadele banka”

____________________________
Valdes priekšsēdētājs A. Lukstiņš

______________________
Valdes locekle E.Matveja
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