AAS "BALTA" apdrošināšanas noteikumi Nr. 21-02-01

SAUSZEMES TRANSPORTA APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI "TRANSPORTĒŠANAS PAKALPOJUMS"

1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Apdrošinātājs - apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, turpmāk
noteikumu tekstā AAS „BALTA”.
1.2. Apdrošinātais - persona, kurai saskaņā ar apdrošināšanas līgumu ir
paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.
1.3. Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs - īpašnieks vai persona, kura
izmanto transportlīdzekli ar īpašnieka atļauju uz pilnvaras, nomas, līzinga
vai cita tiesiska pamata.
1.4. Apdro š inā š anas polise/polise - rakstveida dokuments vai
elektroniskā izdruka, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu.
- apdrošināšanas polisē norādītais
1.5. Apdrošināšanas objekts
transportlīdzeklis.

2. Apdrošinātais risks
Apdrošinātais risks „Transportēšanas pakalpojums” ir transportlīdzekļa,
kura pilna masa nepārsniedz 3500 kg:
2.1. Bojājumi, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā un kuru
dēļ tehniski nav iespējams vai ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem, ja ir notikusi:
2.1.1. sadursme ar transportlīdzekli;
2.1.2. sadursme ar šķērsli;
2.1.3. nobraukšana no brauktuves;
2.1.4. kustībā esoša transportlīdzekļa apgāšanās, krišana (no tilta u. tml.);
2.1.5. nogrimšana un/vai ielūšana ledū, ja tā ir tiešā cēloņsakarībā ar ceļu
satiksmes negadījumu;
2.1.6. uzbraukšana gājējam vai dzīvniekam.
2.2. Transportlīdzekļa novietošana uz brauktuves, ja piedaloties ceļu
satiksmē tas noslīdējis, nobraucis no ceļa un iestrēdzis, kā rezultātā
transportlīdzeklis nespēj patstāvīgi atgriezties uz ceļa braucamās daļas
un turpināt piedalīties satiksmē.

3. Apdrošināšanas atlīdzība
3.1. Apdrošinātā riska „Transportēšanas pakalpojums” iestāšanās
gadījumā, ja tā iemesls ir noteikumu 2.1 punktā minētie gadījumi, AAS
„BALTA” apmaksā transportlīdzekļa transportēšanu uz transportlīdzekļa
tiesīgā lietotāja norādīto vietu, nepārsniedzot 50 km attālumu no ceļu
satiksmes negadījuma vietas. Tiek nodrošināts viens transportēšanas
pakalpojums par katru ceļu satiksmes negadījumu.
3.2. Apdrošinātā riska „Transportēšanas pakalpojums” iestāšanās
gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta naudā, bet tiek veikta
šādu pakalpojumu nodrošināšana:
3.2.1. konsultācijas pa tālruni (zvanu skaits nav ierobežots);
3.2.2. transportlīdzekļa transportēšana Latvijas Republikas teritorijā,
ievērojot noteikumu 3.1. punktā norādīto ierobežojumu;
3.2.3. transportlīdzekļa novietošana uz brauktuves.

4. Transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākumi
apdrošinātā riska "Transportēšanas pakalpojums"
iestāšanās gadījumā
4.1. Iestājoties apdrošinātajam riskam „Transportēšanas pakalpojums”,
transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam ir šādi pienākumi:
4.1.1. nekavējoties zvanīt uz AAS „BALTA” auto palīdzības dienestu pa
tālruni +371 6 75 333 75 nosaukt savu vārdu un tālruņa numuru; paziņot
AAS „BALTA” transportlīdzekļa atrašanās vietu, informēt AAS „BALTA” par
transportlīdzekļa bojājumiem; transportlīdzekļa marku, modeli, valsts
reģistrācijas numuru un/vai šasijas numuru saskaņā ar reģistrācijas
apliecības datiem un pirmās reģistrācijas datumu;

4.1.2. pēc AAS „BALTA” vai tās norādītā sadarbības partnera pieprasījuma
rakstiski apstiprināt transportēšanas pakalpojuma
sniegšanas faktu, parakstot attiecīgo pasūtījuma līgumu vai pakalpojuma
pieteikuma lapu;
4 . 1 . 3 . t ra n s p o r t l ī d z e k ļ a t ra n s p o r t ē š a n a s g a d ī j u m ā n o d o t
transportlīdzekļa atslēgas un reģistrācijas dokumentus apdrošinātāja
norādītajai personai, kura ir atbildīga par to drošību transportlīdzekļa
transportēšanas laikā;
4.1.4. precīzi pildīt AAS „BALTA” auto palīdzības dienesta mutiski un/vai
rakstiski sniegtos norādījumus.

5. Izņēmumi
5.1. Iestājoties apdrošinātajam riskam „Transportēšanas pakalpojums”,
AAS „BALTA” nenodrošina noteikumu 3.2.punktā noteikto pakalpojumu
šādos gadījumos:
5.1.1. ja apdrošinātā riska „Transportēšanas pakalpojums” iestāšanās
brīdī vai laika posmā pēc tā iestāšanās, bet pirms BALTA nodrošināmā
pakalpojuma sniegšanas, transportlīdzekli aiztur tiesībsargājošās varas
iestādes;
5.1.2. ja apdrošinātā riska iestāšanās brīdī tiesīgajam lietotājam nav
transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu un/vai atslēgu;
5.1.3. ja transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs traucē AAS „BALTA”
nodrošināmā pakalpojuma sniedzējam vai tā darbiniekiem pārbaudīt
transportlīdzekli un/vai noteikt bojājumu;
5.1.4. ja ce ļ u satiksmes negad ī jums noti cis t ransportl ī dzeklim
pārvietojoties pa ceļu satiksmei neparedzētām teritorijām;
5.1.5. ja apdrošinātais risks „Transportēšanas pakalpojums” ir iestājies
laikā, kad transportlīdzeklis tiek izmantots jebkāda veida sacensībās vai
sporta treniņā;
5.1.6. ja apdrošinātais risks „Transportēšanas pakalpojums” ir iestājies
kara darbības, masu nemieru, invāzijas, ārvalstu ienaidnieka darbības (ar
vai bez kara pieteikšanas), dumpja, revolūcijas, sacelšanās, terorisma
akta, militāras vai uzurpētas varas, stihiskās nelaimes, kodolenerģijas
iedarbības vai dabas katastrofas laikā un/vai rezultātā;
5.1.7. ja apdrošinātais risks „Transportēšanas pakalpojums” ir iestājies
apdrošinājuma ņēmējam, apdrošinātājam, transportlīdzekļa tiesīgajam
lietotājam vadot transportlīdzekli vai mācot vadīt transportlīdzekli citai
personai, atrodoties alkoholisko dzērienu vai narkotisko, psihotoksisko vai
citu apreibinošo vielu iespaidā vai pēc tādu medikamentu lietošanas, kas
samazina vadītāja reakcijas ātrumu un uzmanību, saskaņā ar tās
administratīvās teritorijas tiesību aktiem, kurā noticis negadījums; arī tad,
ja transportl ī dzek ļ a vad ī t ā js ir lietojis alkoholiskos dz ē rienus,
narkotiskās, psihotoksiskās vai citas apreibinošās vielas pēc ceļu
satiksmes negadījuma līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju
asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai
atbrīvošanai no šīs pārbaudes tiesību aktos noteiktā kārtībā, arī tad, ja
transportlīdzekļa vadītājs pēc ceļu satiksmes negadījuma ir atteicies no
asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko vai
citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes;
5.1.8. ja transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs nepilda kādu no noteikumu
4.1. punktā noteiktajiem pienākumiem.

6. Visi šajos noteikumos lietotie termini ir iztulkojami Sauszemes
transportl ī dzek ļ u ī pa š nieku civiltiesisk ā s atbild ī bas oblig ā t ā s
apdrošināšanas likumā noteiktajā izpratnē, ja vien noteikumos nav dots
cits termina skaidrojums.

