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Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija

Kam
Tel.

No

Sabīne Umalase (SIA “Colemont FKB Latvia” SIA)

Tel.

+ 371 26566502

E-pasts

lmb@lmb.lv

E-pasts

Sabine.umalase@colemontfkb.lv

Lpp. skaits

2.lpp.

Datums

26.04.2021

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas piedāvājums
Apdrošinājuma ņēmējs:

Latvijas Mērnieku biedrības biedri

Atlīdzības saņēmējs:

Pierādāmais inventāra īpašnieks

Apdrošināšanas periods:

1 gads

Apdrošinātā teritorija:

Latvija

Terminu „Zemapdrošināšana,
virsapdrošināšana, pašrisks”
skaidrojums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=48896 36. un 43. pants. Pašrisks ir apdrošināšanas polisē norādīta zaudējumu daļa, kas izteikta fiksētā naudas summā vai procentos un kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam,
sedz apdrošinātais vai apdrošinājuma ņēmējs

Apdrošinātā informācija

Mērinstrumenti un aprīkojums Latvijas Republikā saskaņā ar iesniegto sarakstu, kurā norādīta sekojoša informācija par katru apdrošināto objektu – iekārtas/ aprīkojuma identifikācijas numurs, nosaukums (marka/
modelis), vecums un vērtība.

Piemērotie noteikumi

EE 05-2018; IP NR 05-2018

Iespēja A

Iespēja B
Piemērotie noteikumi: EE 05-2018
Instrumentu
apdrošināšana
Iekļautie
apdrošināšanas
segumi

Piemērotie noteikumi: IP NR 05-2018

Teritoriālais
segums

Apdrošinājuma
summa,
EUR

Pašrisks,
EUR

Prēmija,
EUR

Latvija

30 000

300

130

nevērīga darbinieku rīcība, trešo personu ļaunprātīga rīcība;
zādzība ar ielaušanos, laupīšana un ar to saistītas darbības;
īssavienojums, paaugstināts spriegums un strāva, indukcijas strāvas;
ugunsgrēks, zibens un visu veidu eksplozijas (ieskaitot bojājumus, kas radušies
ugunsdzēšanas vai glābšanas darbu laikā);

Instrumentu
apdrošināšana
Iekļautie
apdrošināšanas
segumi

Teritoriālais
segums

Apdrošinājuma
summa,
EUR

Pašrisks,
EUR

Prēmija,
EUR

Latvija

30 000

150

85

ugunsgrēks, eksplozija, zibens spēriens, vadāma lidaparāta, tā daļu vai tā kravas uzkrišana
vai trieciens;
ūdensvadu avārijas;
dabas stihijas;
trešo personu prettiesiska rīcība.

gruzdēšana un apdedzināšana, dūmi, kvēpi;
dabas stihijas - vētra, plūdi, krusa, zemes nogruvumi, izņemot seismiskus riskus;
jebkāda ūdens un mitruma momentāna ietekme.
ugunsgrēks, eksplozija, zibens spēriens, vadāma lidaparāta, tā daļu vai tā kravas uzkrišana
vai trieciens;

** Ar iespēju B tiek apdrošināts arī droni kā kustamais īpašums Saukto risku
segumā (bez elektrorisku seguma).

ūdensvadu avārijas;
dabas stihijas;
trešo personu prettiesiska rīcība

Piedāvājums ir sagatavots Jums personīgi un nav izpaužams trešajām personām bez brokera rakstiskas piekrišanas!
Starpnieka atlīdzības veids – apdrošināšanas prēmijā iekļauta starpnieka komisija.
Colemont FKB Latvia SIA │reg. Nr. 40003484130│ Āraišu iela 34│ Rīga LV - 1039│ Latvija│ PHONE: +371 6724 00 66 │ FAX: +371 6720 17 37 │www.colemontfkb.lv│ info@colemontfkb.lv

2

Īpašie nosacījumi (saistošie katram izvēlētajam risku segumam):
 Apdrošināšanas segumā iekļauti zaudējumi mērinstrumentiem un aprīkojumam, kuru vecums nepārsniedz 7 (septiņus) gadus.
 Apdrošināšanas segums zaudējumiem, kas radušies trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā ir spēkā tikai pie nosacījuma, ka apdrošinātajām iekārtām tiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība. Laikā, kad pastāvīga
uzraudzība netiek nodrošināta, iekārtām jāatrodas slēgtā telpā ar aktivizētu pretielaušanās signalizāciju, kas pieslēgta drošības dienestam, izņemot gadījumus, ja iekārta atrodas par iekārtu atbildīgā darbinieka
dzīves vietā.
 Ja zādzība notikusi no transporta līdzekļa, tam jābūt aizslēgtam ar aktivizētu signalizāciju, kā arī pierādījumiem par ārējiem bojājumiem. Zādzības risks no plkst. 20:00 līdz 06:00 nav spēkā, ja vien transporta
līdzeklis nav bijis novietots garāžā vai apsargājamā stāvvietā. Zādzības risks nav spēkā, ja zādzība izdarīta no automašīnas salona, iekārtām jābūt novietotām bagāžas nodalījumā, vai, atrodoties salonā, jābūt
novērstai iekārtas redzamībai no ārpuses.
 Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir savlaicīgi informēt Apdrošinātāju par apdrošinājuma summu un risku pieaugumu, kas notikuši laika periodā no polises izsniegšanas brīža, kā arī nekavējoties – vēlākais 72
stundu laikā informēt par radušos zaudējumu. Par zaudējumiem, kas radušies ugunsgrēka, zādzības un/vai laupīšanas gadījumos, vienlaicīgi jāinformē tuvākā atbildīgā institūcija (piem., ugunsgrēka gadījumā
glābšanas un ugunsdzēsības dienests, zādzības un/vai laupīšanas gadījumā policija). Ja minētie noteikumi netiek pildīti, tad apdrošināšanas zaudējuma gadījumā Apdrošinātājs ir atbrīvots no pienākuma veikts
atlīdzības izmaksu.
 Puses vienojas, ka Apdrošinātājs, ievērojot apdrošināšanas noteikumos noteiktos zaudējumu atlīdzināšanas principus, nosaka apdrošināšanas atlīdzības veidu, kas var būt apdrošinātā īpašuma atjaunošana,
aizstāšana vai naudas izmaksa.
 Iekārtas mistiska pazušana nav apdrošināta. Apdrošināšanas atlīdzība tiek maksāta tikai pierādāmas zādzības ar ielaušanos vai laupīšanas gadījumā.
 Iekārtas nav apdrošinātas, ja tās tiek pielietotas, izmantojot radio vadāmus lidaparātus.
Papildus informācija:
 Nepieciešamības gadījumā, ja apdrošināmo instrumentu vērtība ir augstāka par 30 000 EUR limitu, lūdzu sazināties, lai izstrādātu individuālu piedāvājumu;
 Zaudējuma iestāšanā gadījumā tiek nodrišināta zaudējuma regulēšana un klienta pārstāvniecība atlīdzības procesā;
 Zaudējuma iestāšanās gadījumā, pirmreizējo jurista konsultāciju nodrošināsim bez maksas

Papildus ieguvumi biedrības biedriem:
 Koppirkuma iespējas veselības apdrošināšanai (Veselības apdrošināšanas piedāvājums asociācijas biedriem ar saistošu segumu un prēmiju)
 Koppirkuma iespēja nekustamā īpašuma un kustamā apdrošināšanas piedāvājumiem (ēkas, biroja telpas, inventārs u.c.)
 Koppirkuma iespējas KASKO apdrošināšanai
 Koppirkuma iespējas dzīvības apdrošināšanai
 Koopirkuma iespējas nelaimes gadījumu apdrošināšanai
 Papildu atlaides un uzlaboti piedāvājumi privātpersonu īpašuma, transportlīdzekļu, nelaimes gadījumu, dzīvības apdrošināšanai.

Jautājumu gadījumā droši zvaniet vai rakstiet,
Ar cieņu,
Sabīne Umalase
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