Līgums Nr.
par vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanu

Rīgā,

2016.gada 4.aprīlī

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, turpmāk tekstā – Apdrošinājuma ņēmējs,
valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, no
vienas puses, un
Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle, turpmāk tekstā –
Apdrošinātājs, tās vadītājas Evijas Dundures personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvaru, no
otras puses,
Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs, turpmāk tekstā kopā – Puses, pamatojoties uz
iepirkuma „Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (Id. Nr. CSDD 2016/28) rezultātiem,
noslēdz šāda satura līgumu par vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu,
turpmāk tekstā – Līgums.
Līguma priekšmets
1.1.
Apdrošinājuma ņēmējs pasūta un Apdrošinātājs, izdodot vadošo darbinieku
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises - turpmāk Polise saskaņā ar Apdrošinājuma
ņēmēja pamatprasībām un Apdrošinātāja vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1), kas ir šā Līguma neatņemamas
sastāvdaļas, turpmāk tekstā – Pasūtījums.
1.

1.2.

Apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs šī Līguma ietvaros ir Apdrošinājuma ņēmēja
darbinieki, kuri ir iekļauti apdrošināto sarakstā, turpmāk tekstā – Apdrošinātie.

Līguma izpildes vieta un termiņš:
Apdrošinātājs, izdodot Polisi, nodrošina Pasūtījuma izpildi zemāk norādītajā
apdrošināšanas periodā 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visā pasaulē:
2.1.1. apdrošināšanas periods: no 2016.gada 6. aprīļa līdz 2017.gada 5. aprīlim.
2.
2.1.

3.
Līguma izpildes nosacījumi:
3.1. Apdrošinātājs apņemas:
3.1.3. iestājoties apdrošināšanas gadījumam, veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu
atbilstoši Apdrošinātāja apdrošināšanas piedāvājuma noteikumiem;
3.1.4. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc visu
dokumentu saņemšanas, kas attiecas uz apdrošināšanas gadījumu vai informē
Apdrošināto par atteikumu to izmaksāt 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad ir
pieņems lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, Apdrošināšanas atlīdzības
atteikuma gadījumā paziņojums tiek nosūtīts uz Apdrošinātā norādīto e-pasta vai pasta
adresi;
3.1.7. pēc Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinājuma ņēmēja pilnvarotā brokera
pieprasījuma (mutiski vai rakstiski) saņemšanas, sagatavo un sniedz informāciju par
Polises kopējo izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību statistiku, pēc pieprasījuma arī
norādot informāciju par izmaksāto atlīdzību apjomu katram apdrošināšanas segumā
iekļautajam riskam atsevišķi;

3.1.8. nepasliktina un neierobežo Apdrošinātāja nelaimes gadījumu apdrošināšanas
piedāvājuma nosacījumus.
3.2. Apdrošinājuma ņēmējs apņemas:
3.2.1. ievērot Pasūtījumā minētos apdrošināšanas nosacījumus;
3.2.2. sniegt vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;
3.2.3. izsniegt Apdrošinātajiem informatīvo materiālu par vadošo darbinieku civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas pakalpojuma segumu;
3.2.4. informēt Apdrošinātos par to, ka tie tiek apdrošināti saskaņā ar šo Līgumu;
3.2.6. veikt apdrošināšanas prēmijas maksājumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.3. Līguma izpildes gaitā Puses pārstāvēs sekojošas personas:
3.3.1. Apdrošinājuma ņēmēju pārstāvēs Sagādes un saimniecības speciālists Roberts Skudra
tālr.29263330, fax 67828301, e-pasta adrese roberts.skudra@csdd.gov.lv ;
3.3.2. Apdrošinātāju pārstāvēs Brokeru darījumu vadītājs Jānis Moruss, tālr. 27766007, epasts: janis.moruss@compensa.lv.
3.3.3. Apdrošināšanas brokeri pārstāvēs Pārdošanas un korporatīvo darījumu vadītājs Raivis
Ķergalvis, tālr. 22034444, e-pasts: raivis@financebroker.lv.
3.4.

Ja Līguma izpildes gaitā rodas apstākļi, kuri var aizkavēt uzdevuma savlaicīgu izpildi
vai arī uzdevuma izpilde pēkšņi aizkavējas, Apdrošinātāja vai Apdrošināšanas brokera
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.

4.
4.1.

Apdrošināšanas prēmijas un apdrošinājuma summas
Apdrošināšanas prēmiju un apdrošinājuma summu apmērs ir norādīts Apdrošinātāja
finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr. 2) un Polisē, kas ir šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
Kopējā apdrošināšana prēmija par vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu saskaņā ar sākotnēji plānoto Apdrošināto skaitu 5 (pieci) darbinieki,
atbilstoši iesniegtajam apdrošināšanas piedāvājumam ir 11 000,00 EUR (vienpadsmit
tūkstoši eiro un 00 centi).
Līguma darbības laikā 1 (viena) Apdrošināmā apdrošināšanas prēmijas apmērs nevar
tikt palielināts.

4.2.

4.3.

5.

Norēķinu kārtība
Apdrošināšanas prēmiju maksājumus Apdrošinājuma ņēmējs veic līdz 2016.gada
25.aprīlim.

6.
6.1.

Pušu atbildība
Puses viena pret otru ir materiāli atbildīgas par līgumsaistību neizpildi, kā arī par otrai
Pusei radītiem zaudējumiem, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Par Līguma maksājumu termiņu izpildes pārkāpumu Apdrošinājuma ņēmējs maksā
Apdrošinātājam līgumsodu 0,01% apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu.
Ja Apdrošinājuma ņēmējs Līguma darbības laikā konstatē, ka Apdrošinātāja sniegtais
civiltiesiskās apdrošināšanas
pakalpojums neatbilst iepirkuma „Civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana” (id.nr. CSDD 2016/28) iesniegtajam piedāvājumam un
Apdrošinājuma ņēmējs ir iesniedzis rakstisku pretenziju par nesaņemtajiem

6.2.

6.3.
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6.4.
6.5.

6.6.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

8.

pakalpojumiem, Apdrošinātājs maksā līgumsodu 1% no kārtējā apdrošināšanas
prēmijas maksājuma, pārskaitot to uz Apdrošinājuma ņēmēja Līgumā norādīto bankas
kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no šajā punktā minētā pieprasījuma
nosūtīšanas. Līgumsods nav jāmaksā, ja pretenzijā minētie Līguma pārkāpumi 10
(desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža ir novērsti.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no līguma saistību izpildes.
Apdrošinājuma ņēmējs var lauzt Līgumu, otru pusi par to brīdinot 30 dienas iepriekš.
Ja Līgums tiek lauzts 6.3. punktā noteiktajā gadījumā, Apdrošinātājs maksā
Apdrošinājuma ņēmējam līgumsodu 10% apmērā no atlikušās apdrošināšanas prēmijas
summas par apdrošināšanas periodu. Šajā gadījumā Apdrošinātājam ir pienākums
izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību arī par apdrošināšanas gadījumiem, kuri iestājušies
apdrošināšanas periodā, par kuru ir samaksāta apdrošināšanas prēmija.
Ja Apdrošinātājs lauž apdrošināšanas Līgumu, Apdrošinātājs maksā Apdrošinājuma
ņēmējam līgumsodu 10% apmērā no atlikušās apdrošināšanas prēmijas, izņemot, ja
Apdrošinātājs lauž līgumu gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs nemaksā
apdrošināšanas prēmijas vairāk kā mēnesi vai nepilda Līgumā atrunātās saistības.
Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumi
Līgumu pirms termiņa var izbeigt, ja Puses savstarpēji rakstiski vienojušās par šī
līguma izbeigšanu.
Apdrošinājuma ņēmējs var izbeigt Līgumu pirms termiņa par to paziņojot 30 dienas
pirms apdrošināšanas prēmijas kārtējā maksājuma termiņa. Šajā gadījumā
Apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par apdrošināšanas
gadījumiem, kuri iestājušies apdrošināšanas periodā, par kuru ir samaksāta
apdrošināšanas prēmija.
Līgumu pirms termiņa var izbeigt likumā “Par apdrošināšanas līgumu” un citos
likumos paredzētajos gadījumos.
Strīdu izšķiršanas kārtība
Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma izpildi, Puses
apņemas risināt pārrunu ceļā. Gadījumā, ja pārrunu ceļā strīds netiks atrisināts, tad tas
tiek risināts Latvijas Republikas tiesā.

Citi nosacījumi
Šis Līgums var tikt grozīts vai papildināts ar pušu vienošanos rakstiskā formā.
Saskaņā ar noslēgto līgumu Apdrošinājuma ņēmējs ir noteicis SIA „Apdrošināšanas
un finansu brokers” veikt apdrošināšanas brokera pienākumus šī iepirkuma ietvaros,
apdrošināšanas līguma un Polišu apkalpošanā visā to darbības termiņa laikā.
9.3. Atlīdzības apmērs par brokera pakalpojumiem, kas jāsedz Apdrošinātājam, ir 600
EUR (seši simti eiro, 00 centi).
9.4. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei un tiem ir
vienāds juridisks spēks.
9.5. Līgumam ir pievienoti pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemas sastāvdaļas:
9.5.1. 1.pielikums – Apdrošinājuma ņēmēja pamatprasības un Apdrošinātāja nelaimes
gadījumu apdrošināšanas pakalpojuma piedāvājums;
9.5.2. 2.pielikums – Apdrošinātāja nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojuma finanšu
piedāvājums.
9.6. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp Līguma 9.3.punktā minētajiem
dokumentiem prioritāte ir dokumentiem tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti minētajā
punktā.
9.
9.1.
9.2.
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10. Pušu rekvizīti
Apdrošinājuma ņēmēja vārdā:
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vien. reģ. nr. 40003345734

Apdrošinātāja vārdā:
Compensa Vienna Insurance Group UADB
Latvijas filiāle
Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004
Vien. reģ. nr. 40103942087

A/s “Citadele banka”,
Kods PARXLV22
Konts LV75PARX0000118181018

AS "SEB banka"
Kods UNLALV2X
Konts LV23UNLA0050018990709

________________________
A.Lukstiņš

____________________
E. Dundure
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