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Sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšanas polise

POLISES Nr. DATUMS IZDOŠANAS VIETA IEPR. POLISES Nr.

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS

Uzņēmuma nosaukums / Vārds, uzvārds

Juridiskā /  deklarētā adrese, pasta indekss

Reģistrācijas Nr. / Personas kods

FakssTālrunis

Apdrošināšanas noteikumi Nr. 71.05.

VALSTS SIA RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS

TVAIKA IELA 2, RĪGA, LV-1005

50003342481

*

APDROŠINĀTAIS

Reģistrācijas Nr. / Personas kodsUzņēmuma nosaukums / Vārds, uzvārds

Juridiskā / deklarētā adrese, pasta indekss Tālrunis Fakss

TRANSPORTLĪDZEKLIS

Marka

FORD

Modelis

WINDSTAR

Izlaiduma gads

 2000

Valsts Nr.

EZ1138 AE252939

Reģ. apliecības Nr.

Šasijas Nr.

2FMDA5243YBB33658

Tips

Vieglā automašīna  3 000

Dz. tilpums, cm³

 2 567

Pilna masa, kg

Benzīns

Degvielas veids

 5

Sēdvietu skaits

 5

Durvju skaitsDati par tehnisko apskati

 88 442

Nobraukums, km Transportl. tirgus vērtība

1 280.00 EUR

Tumši zaļa

Krāsa

Apskate ir veikta

TRANSPORTLĪDZEKĻA APRĪKOJUMS

Transportlīdzekļa standartaprīkojums

Saskaņā ar rūpnīcas specifikāciju un aprīkojuma aprakstu; 

Stacionāri iebūvēts aprīkojums

Saskaņā ar rūpnīcas specifikāciju un aprīkojuma aprakstu; 

Stac. iebūv. aprīkojuma vērtība

0.00 EUR

Audio iekārta

Oriģinālā audioiekārta;

Audio iekārtas vērtība

0.00 EUR

Diski Izmērs

Tērauda diski

Kopējā papildaprīkojuma, audio iekārtas un disku vērtība

0.00 EUR

PRETAIZDZĪŠANAS SISTĒMAS

Signalizācija: Oriģinālā signalizācija ar 2 pultīm un 0 
dublikātiem
Imobilaizers: Oriģinālais imobilaizers ar 2 imobilaizera 
atslēgām un 0 dublikātiem
2 oriģ. transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas un 0 
dublikāti

Rūpnīcas pretaizdzīšanas sistēmas Papildus uzstādītās pretaizdzīšanas sistēmas

INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀJIEM UN TRANSPORTLĪDZEKĻA IZMANTOŠANU

Jaunākā transportl. lietotāja vecums Mazākais transportl. vadītāja stāžs

 18  2

Transportlīdzekļa izmantošana

Dienesta vajadzībām
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APDROŠINĀŠANAS VĒSTURE

Apdrošinātā transportlīdzekļu zādzību vai laupīšanu statistikaApdrošinātā ceļu satiksmes negadījumu statistika

Pēdējo 3 gadu laikā Apdrošinātais nav bijis iesaistīts 
satiksmes negadījumos, par kuru izraisīšanu ir bijis 
atbildīgs

Pēdējo 5 gadu laikā nav bijušas Apdrošinātā īpašumā 
vai turējumā esošu transportlīdzekļu zādzības vai 
laupīšanas

APDROŠINĀTIE RISKI

Pamatriski

ceļu satiksmes negadījums (CSN)

dabas stihijas

ugunsgrēks

trešo personu prettiesiska rīcība

zādzība un laupīšana

krītoši priekšmeti

dzīvnieku nodarītie bojājumi

Papildus aizsardzība Paša risks Apdrošinājuma summa

jaunvērtības apdrošināšana

visu salona stiklu apdrošināšana nav jauni stikli

priekšējā vējstikla apdrošināšana

remonts dīlera servisā

auto aizvietošana

hidrotrieciens

bagāžas apdrošināšana

atslēgu zādzība

stacionāri neiebūvēts aprīkojums

speciālā apdrošināšana nav

autopalīdzības pakalpojumi nav

Apdrošinājuma summa Bojājumu paša risks Pilnīgas bojāejas paša risks Zādzības un laupīšanas paša risks

1 280.00 EUR 0.00 EUR 0% 0%

APDROŠINĀJUMA SUMMA UN PAŠA RISKI

Apdrošinātās personas

Apdrošinājuma summa nāves gadījumam Apdrošinājuma summa invaliditātes gadījumam Apdrošināšanas summa traumas gadījumam

Apdrošinātā transportlīdzekļa vadītājs un divi pasažieri

1 500.00 EUR 1 500.00 EUR 1 500.00 EUR 700.00 EUR

APDROŠINĀŠANA NELAIMES GADĪJUMIEM

Apdrošinājuma summa vienai personai

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi Nr. 41.03

Apdrošināšanas noteikumi

25.09.2016 00:00 24.09.2017 Eiropa (izņemot Lielbritāniju, Īriju, NVS valstis)

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN TERITORIJA

No Līdz Teritorija

APDROŠINĀTĀJA PĀRSTĀVJA PIEZĪMES PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA APSKATI UN FOTOGRAFĒŠANU

Piezīmes

Transportlīdzekļa apskate un fotografēšana Šasijas numura pārbaude

Transportlīdzeklis nav apskatīts un nofotografēts Šasijas numurs ir pārbaudīts

26.10.2016 90.00 EURPārskaitījums

---

90.00 EUR

90.00 EUR

APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJAS APMAKSAS NOSACĪJUMI

Maksājuma termiņš Summa apmaksaiApmaksas veidsKopējā apdrošināšanas prēmija

Kopējā prēmija samaksai

Polises atlaide

Vēršam Jūsu uzmanību, ka šī apdrošināšanas līguma spēkā esamība ir atkarīga no apdrošināšanas prēmijas samaksas.

Šis apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar SIA Partner Broker starpniecību un saskaņā ar starp SIA Partner Broker un „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS 
noslēgto līgumu par starpniecību, apdrošināšanas prēmijas vai tās daļu apmaksu par šo apdrošināšanas līgumu apdrošinājuma ņēmējam ir jāveic uz 
„Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS norēķinu kontiem vai kasē.
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PIEZĪMES UN ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Saskaņā ar Iepirkumā ar ID. Nr.: RPNC/2016/23-inf. iesniegtā tehniskā piedāvājuma nosacījumiem.

Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka ir informēts, ka saskaņā ar likumu „Par apdrošināšanas līgumu”, Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par sniegtās 
informācijas patiesīgumu. Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka tā sniegtā informācija par transportlīdzekļa izmantošanu, standartaprīkojumu, 
papildaprīkojumu, komplektāciju, drošības aprīkojumu, pasākumiem transportlīdzekļa drošības nodrošināšanai un pretaizdzīšanas ierīcēm, kā arī 
informācija par apdrošināšanas vēsturi, ir patiesa. Apdrošinājuma ņēmējs sevis sniegtās informācijas patiesīgumu apliecina, veicot apdrošināšanas 
prēmijas samaksu.

Apdrošināšanas līgums ir noslēgts, pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja sniegto informāciju. Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka tā sniegtā 
informācija ir patiesa. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka ar apdrošināšanas līguma noteikumiem ir iepazinies un tiem 
piekrīt. Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka apdrošināšanas līguma noteikumi tam ir izskaidroti, tie ir savstarpēji apspriesti, saprotami un pieņemami, kā 
arī apņemas ievērot un pildīt visas apdrošināšanas līgumā, tajā skaitā noteikumos, noteiktās saistības. Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka ir informēts 
par iespēju iepazīties ar apdrošināšanas līguma noteikumiem, gan pirms tā noslēgšanas, gan arī visā tā darbības laikā, "Baltijas Apdrošināšanas Nams" 
AAS mājaslapā http://www.ban.lv/noteikumi/. Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka atļauj Apdrošinātājam apstrādāt personas datus, tajā skaitā, ja tas ir 
nepieciešams no apdrošināšanas līguma izrietošo saistību izpildei, sensitīvos datus par veselības stāvokli. Bez tam, Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka 
ir informēts par pienākumu informēt Apdrošināto, ka viņa labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums un apņemas šo pienākumu izpildīt.

Apdrošinātāja pārstāvis: EDGARS VĀVERS

ANASTASIJA GARAVŅOVA (BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS)

2016092612331596401197724287Laika zīmoga sērijas numurs*

Polisi elektroniski parakstīja:

* Laika zīmoga sērijas numurs(nodrošina VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs)
Apdrošinājuma ņēmēja paraksta neesamība uz apdrošināšanas polises neietekmē tās spēkā esamību. Apdrošinājuma ņēmējs savu piekrišanu 
apdrošināšanas līguma noslēgšanai izsaka, veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu.
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