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ELEKTRONISKO RISKU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI FIZISKAJĀM PERSONĀM
1.NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. Apdrošinājuma summa - naudas summa, par kādu ir
apdrošināts apdrošināšanas objekts.
1.2. Apdrošinātais - apdrošināšanas polisē norādītā persona,
kurai ir īpašuma tiesības uz apdrošināšanas objektu vai objekts
atrodas Apdrošinātā likumīgā valdījumā, kuras labā ir noslēgts
apdrošināšanas līgums un kurai ir apdrošināmā interese.
1.3. Atlīdzināmie zaudējumi - atbilstoši šiem noteikumiem
aprēķinātie zaudējumi, kas ir notikušā apdrošināšanas gadījuma
tiešs rezultāts, pirms paša riska atskaitīšanas.
1.4. Paša risks – apdrošināšanas polisē un apdrošināšanas
noteikumos norādītā, naudas izteiksmē vai procentos izteiktā
apdrošinājuma summas vai nodarīto zaudējumu daļa, ko atskaita
no atlīdzināmajiem zaudējumiem, aprēķinot apdrošināšanas
atlīdzību par katru apdrošināšanas gadījumu. Neatkarīgi no
cietušo apdrošināšanas objektu skaita un veida, tiek piemērots
tikai viens augstākais paša risks attiecībā uz vienu
apdrošināšanas gadījumu.
1.5. Apdrošināšanas vieta – apdrošināšanas polisē norādītā
ēka, ēkas daļas vai teritorija, kura noteikta kā objekts saskaņā ar
elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojuma līgumu.
1.6. Līguma darbības periods – laika periods, uz kuru
noslēgts apdrošināšanas līgums.
1.7. Apdrošināšanas gads – līguma darbības perioda
ietvaros divpadsmit mēnešus ilgs laika periods, kuru ik gadu
skaita no līguma perioda sākuma datuma.
1.8. Virsapdrošināšana - gadījums, kad apdrošinājuma summa
pārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību.
1.9. Zemapdrošināšana - gadījums, kad apdrošinājuma summa
ir mazāka par apdrošināšanas objekta vērtību.
1.10. Apdrošināšanas objekts – iekārtas vai aprīkojums, kas
atrodas apdrošināšanas vietā, pieder Apdrošinātajam vai atrodas
Apdrošinātā likumīgā valdījumā un kuru ekspluatācijai tiek
izmantota elektroenerģija.
1.11. Elektroenerģijas piegādes līgums - līgums, ko slēdz ar
elektroenerģijas sistēmas operatoru vai publisko tirgotāju par
elektroenerģijas piegādi un sistēmas pakalpojumu sniegšanu.
1.12. Sistēmas pakalpojuma līgums - līgums, ko slēdz ar
elektroenerģijas sistēmas operatoru par elektroenerģijas pārvadi
vai sadali, kas nodrošina elektroenerģijas plūsmu no ražotājiem
līdz lietotājiem.
1.13. Elektroenerģijas sistēmas operators - licencēta
kapitālsabiedrība, kura veic elektroenerģijas pārvadi vai sadali,
kas nodrošina elektroenerģijas plūsmas no ražotājiem līdz
lietotājiem.
2.

APDROŠINĀTAIS RISKS

2.1. Elektroniskais risks - Saskaņā ar šī apdrošināšanas
līguma noteikumiem Apdrošinātājs apdrošina apdrošināšanas
objektu tieša fiziska bojājuma (salūšanas) vai bojāejas
gadījumam, kā rezultātā ir jāveic objekta remonts vai
aizvietošana, ja apdrošinātā objekta bojājums vai bojāeja
radusies no elektroapgādes traucējumiem (elektroapgādes
pārtraukums, īslaicīgs pārtraukums, barošanas sprieguma
novirze, barošanas sprieguma pēkšņa samazināšanās,
pārspriegums u.tml.).
3.

IZŅĒMUMI

3.1. Netiek apdrošināti zaudējumi, kas radušies:
3.1.1. kara, invāzijas, ārvalstu ienaidnieku darbības (ar vai bez
kara pieteikšanas), dumpja, revolūcijas, sacelšanās, sabiedrisko
nemieru, militāras vai uzurpētas varas dēļ;

3.1.2. terorisma (Latvijas Krimināllikuma izpratnē) dēļ. Netiek
atlīdzināti arī jebkādi zaudējumi vai izdevumi, kas tieši vai netieši
radušies sakarā ar jebkādiem terorisma rezultātā nodarīto vai
potenciāli nodarāmo zaudējumu novēršanas pasākumiem;
3.1.3. Latvijas Republikas valsts, pašvaldības vai tiesu varas
institūcijas pieņemto lēmumu dēļ;
3.1.4. kodolsprādziena, radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma
dēļ;
3.1.5. ugunsgrēka, eksplozijas rezultātā, kaut arī tos izraisījis
apdrošinātais risks;
3.1.6. zādzības, laupīšanas un īpašuma ļaunprātīgas bojāšanas
rezultātā;
3.1.7. apdrošinātā vai apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā vai
apdrošinājuma ņēmēja laulāto, radinieku, svaiņu, audžu ģimenes
locekļu, aizbildņu un aizbilstamo vai personu, ar kurām
apdrošinātajam vai apdrošinājuma ņēmējam ir kopēja
saimniecība vai trešo personu, kurām īpašums nodots turējumā,
lietojumā vai glabājumā, ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības
dēļ;
3.1.8. apdrošināšanas objekta neatbilstošas ekspluatācijas vai
ilgstošu procesu rezultātā (nolietošanās, izdrupšanas, erozijas,
korozijas, oksidācijas, katlakmens veidošanās u.tml);
3.1.9. saistībā ar apdrošināšanas objekta darbības defektu
novēršanu, izņemot gadījumu, kad tie radušies apdrošināto risku
rezultātā;
3.1.10. saistībā ar apdrošināšanas objekta apkopi, t.sk arī
apkopes laikā nomainītajām detaļām;
3.1.11. sauszemes, ūdens un gaisa transporta līdzekļiem;
3.1.12. datoru programmām, jebkādiem datiem un datu bāzēm;
3.1.13. jebkāda veida elektrodrošinātājiem, kā arī citām
iekārtām, kuru mērķis ir nodrošināt
aizsardzību pret
elektroenerģijas sprieguma izmaiņām;
3.1.14. elektroenerģijas sprieguma svārstību rezultātā, ja
sprieguma vērtība neatšķiras vairāk kā 5% no vērtības, kas
noteikta saskaņā ar elektroenerģijas piegādes vai sistēmas
pakalpojuma līgumu;
3.1.15. apdrošinātajam pārsniedzot elektroenerģijas piegādes
vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktos ievadaizsardzības
aparāta strāvas vai atļautās slodzes lielumu;
3.2. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem nav
apdrošināta apdrošinātā civiltiesiskā atbildība, netiek atlīdzināta
atrautā peļņa, zaudējumi sakarā ar līgumsaistību neizpildi,
līgumsodiem un citiem finansiāla rakstura zaudējumiem, kaut arī
tam par iemeslu bija apdrošinātā riska iestāšanās.
4. APDROŠINĀJUMA
PIENĀKUMI

ŅĒMĒJA

UN

APDROŠINĀTĀ

4.1. Apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā pienākums ir ievērot
Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošos publiskos tiesību
aktus, būvnormatīvus, tehniskās ekspluatācijas, darba drošības
un ugunsdrošības noteikumus.
4.2. Apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā pienākums ir līguma
darbības laikā rakstveidā informēt apdrošinātāju par visiem tiem
zināmajiem apstākļiem, kas varētu palielināt apdrošinātā riska
iestāšanās varbūtību.
4.3. Ja iestājas apdrošinātais risks, apdrošinātajam par to
nekavējoties jāziņo elektroenerģijas sistēmas operatoram.
4.4. Apdrošinātajam 2 (divu) darba dienu laikā no apdrošinātā
riska iestāšanās brīža vai tiklīdz tas iespējams, ir telefoniski vai
rakstiski jāpaziņo apdrošinātājam par apdrošinātā riska vai
jebkura notikuma, kas var tikt uzskatīts par apdrošināto risku,
iestāšanos un jāveic visi iespējamie un saprātīgie pasākumi, lai
mazinātu zaudējumus, kā arī jāsaskaņo ar apdrošinātāju
apdrošinātā riska iestāšanās vietas apskates laiks.
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4.5. Pēc apdrošinātā riska iestāšanās, kamēr apdrošinātājs
nav veicis bojātā vai bojā gājušā apdrošinātā objekta apskati,
nav pieļaujama nekāda bojājumu novēršana vai apdrošinātā
objekta un tā daļu pārvietošana, novākšana vai atjaunošana, bez
apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas. Atļauts veikt tikai
neatliekamus pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus un
nepieļautu nelaimes gadījumus.
4.6. Pēc pieteikuma iesniegšanas, apdrošinātajam ir
pienākums nodrošināt apdrošinātāja pārstāvim vai tā noteiktajam
ekspertam iespēju veikt apdrošinātā riska iestāšanās vietas un
bojātā apdrošināšanas objekta apskati, kā arī dot
apdrošinātājam iespēju veikt izmeklēšanu jebkuru zaudējumu
rašanās cēloņu un apjoma noteikšanai.
4.7. Pēc apdrošinātā riska iestāšanās vietas apskates
apdrošinātāja pārstāvis sastāda noteiktas formas apskates
protokolu par konstatētajiem zaudējumiem, kā arī sniedz
norādījumus, kuru izpilde apdrošinātajam un apdrošinājuma
ņēmējam ir obligāta.
4.8. Ja apdrošinātājs neveic apskati 3 (trīs) darba dienu laikā
pēc pieteikuma saņemšanas dienas un nepaziņo par apskates
aizkavēšanās iemesliem un ilgumu, apdrošinātajam ir tiesības
uzsākt sakārtošanas un remonta darbus.
4.9. Apdrošinātā pienākums ir pierādīt zaudējuma iestāšanās
faktu un apmēru, kā arī iesniegt visu apdrošinātāja pieprasīto
informāciju un dokumentus, kas to apstiprina.
4.10. Pēc apdrošinātāja pieprasījuma apdrošinātajam ir
pienākums iesniegt apdrošinātājam bojāto vai bojā gājušo
apdrošināto objektu sarakstu. Sarakstā ir jānorāda apdrošināto
objektu
vērtība un stāvoklis, kādā tas bija tieši pirms
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
4.11. Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības
izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību
pieņem 15 (piecpadsmit) dienu laikā no visu nepieciešamo, tai
skaitā apdrošinātāja pieprasīto, dokumentu saņemšanas dienas.
4.12. Ja par apdrošināšanas objekta bojāšanu vai iznīcināšanu
pret apdrošinājuma ņēmēju vai apdrošināto ierosināta
administratīvā pārkāpuma lieta vai krimināllieta, apdrošinātājs
pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu tikai pēc
izmeklēšanas pabeigšanas vai tiesas sprieduma vai lēmuma par
krimināllietas izbeigšanu spēkā stāšanās un iesniegšanas
apdrošinātājam.
4.13. Apdrošinātājam ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas
atlīdzību, ja apdrošinātais:
4.14. ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ ir maldinājis
apdrošinātāju par apdrošināšanas gadījuma apstākļiem vai
zaudējuma apmēru;
4.15. neuzrāda bojāto priekšmetu atliekas, izņemot gadījumus,
kad tās ir pilnībā iznīcinātas;
4.16. Ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais nav izpildījis
kādus no pienākumiem apdrošināšanas līgumā paredzētajā
termiņā, tad apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā pienākums ir
pierādīt, ka apdrošināšanas līgumā noteikto pienākumu izpilde
nebija iespējama līgumā paredzētajā termiņā.
5.

APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS APRĒĶINĀŠANA

5.1. Apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšana bojājuma
gadījumā:
5.1.1. apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta kā cietušā
apdrošināšanas objekta
atbilstoša remonta (atjaunošanas)
izdevumi, t.i. izdevumi, kas nepieciešami, lai bojātu objektu
atjaunotu tādā stāvoklī, kādā tas bija tieši pirms apdrošināšanas
riska iestāšanās, no kā tiek atskaitīts paša risks.
5.1.2. Ja remonta darbu izmaksas ir vienādas vai lielākas par
apdrošinātā objekta vērtību tieši pirms apdrošināšanas gadījuma,
apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta kā bojāejas gadījumā;

5.2. Apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšana bojāejas
gadījumā:
5.2.1. zaudējumi tiek aprēķināti:
5.2.1.1. līdzvērtīga jauna apdrošināšanas objekta iegādes
vērtībā, ja apdrošināšanas objekta vecums tieši pirms
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža nav lielāks par 3
gadiem. Iegādes vērtība ir tāda paša veida un līdzvērtīgas
kvalitātes jauna apdrošinātā objekta iegādes mazākie izdevumi;
5.2.1.2. apdrošināšanas
objekta
faktiskajā
vērtībā,
ja
apdrošināšanas objekta vecums tieši pirms apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās brīža ir lielāks par 3 gadiem. Nosakot
apdrošināšanas objekta faktisko vērtību apdrošinātājs atņem
apdrošināšanas objekta iegādes vērtībai 10% nolietojumu par
katru gadu. Jebkuram apdrošināšanas objektam nolietojums
nepārsniedz 70%, ja šī lieta ir ekspluatācijas kārtībā un tiek
ikdienā lietota.
5.2.2. apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek aprēķināts:
5.2.2.1. no aprēķinātajiem zaudējumiem atskaitot derīgo atlieku
vērtību un paša risku, ja derīgās atliekas paliek apdrošinātajam;
5.2.2.2. no aprēķinātajiem zaudējumiem atskaitot paša risku, ja
pēc apdrošinātāja pieprasījuma un ar apdrošinātā piekrišanu
derīgās atliekas pāriet apdrošinātāja īpašumā.
5.3. Apdrošinātājs ir tiesīgs izmaksājamās atlīdzības vietā bojā
gājušo objektu aizvietot ar citu līdzvērtīgu objektu, bet ņemot
vērā, ka līdz 3 gadus veca objekta vietā tiek iegādāts līdzvērtīgs
jauns objekts.
5.4. Saskaņā ar šiem noteikumiem netiek piemērota
zemapdrošināšana, tomēr apdrošināšanas atlīdzība nevar
pārsniegt apdrošināšanas polisē norādīto apdrošinājuma summu.
5.5. Virsapdrošināšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība
nevar pārsniegt faktiskos zaudējumus un apdrošināšanas objekta
vērtību.
5.6. Apdrošinātajam ir pienākums izvēlēties vienu no šādiem
apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas veidiem, rakstveidā
paziņojot apdrošinātājam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro
dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma
iesniegšanas apdrošinātājam:
5.6.1. par remonta (atjaunošanas) vai aizvietošanas izdevumu
tiešu apmaksu apdrošinātāja apstiprinātajam uzņēmumam. Šajā
gadījumā
pirms
atlīdzināmo
zaudējumu
apmaksas,
apdrošinātajam jāsamaksā apdrošinātājam apdrošināšanas
polisē norādītais paša risks. Ja apdrošinātais nevēlas šo summu
samaksāt, tad remonta (atjaunošanas) ,vai aizvietošanas
izdevumi tiek samazināti pašriska apmērā;
5.6.2. par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu apdrošinātajam
naudas izteiksmē – šajā gadījumā, izmaksājot apdrošināšanas
atlīdzību, netiek atlīdzināts pievienotās vērtības nodoklis (PVN),
izņemot bojā ejas gadījumu.
5.6.3. Ja apdrošinātais iesniedz apmaksas apliecinošus
dokumentus (par remonta izdevumiem), tad
izmaksājot
apdrošināšanas atlīdzību, tiek atlīdzināts pievienotās vērtības
nodoklis (PVN).
5.7. No izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības, apdrošinātājs
ir tiesīgs ieturēt nesamaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu par
visu apdrošināšanas gadu.
5.8. Ja apdrošinātais nokavē noteikumu 5.6. punktā noteikto
termiņu, tad apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji izvēlēties vienu
no noteikuma 5.6. punktā noteiktajiem apdrošināšanas atlīdzības
saņemšanas veidiem.
5.9. Apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas
objekta apdrošinājuma summu. Pēc apdrošināšanas atlīdzības
izmaksas apdrošinājuma summa atlikušajam apdrošināšanas
gadam tiek samazināta par izmaksātās atlīdzības apmēru.
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