KUĢU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI

1. Saskaņā ar šiem noteikumiem apdrošina fizisko un juridisko personu (turpmāk apdrošinājuma ņēmēji) īpašumā, likumīgā valdījumā vai lietojumā esošos, noteiktajā kārtībā
reģistrētos kuģus, kā arī citus ūdenī pārvietojošos objektus (ūdensbrauces): jahtas
(katamarānus, trimarānus), motorlaivas (kuterus), airlaivas u.c.
2. Apdrošināšanas līgumu noslēdz uz laiku līdz pilniem 12 mēnešiem, obligāti apskatot
apdrošināmo objektu un pārbaudot nepieciešamos dokumentus. Apdrošinātājs iepazīstina
apdrošinājuma ņēmēju ar apdrošināšanas noteikumiem un atlīdzības noteikšanas
principiem.
3. Apdrošināšanas līgums ir spēkā tikai Latvijas Republikā un tās teritoriālajos ūdeņos, ja
līgumā īpašos noteikumos nav norādīts citādi.
4. Iepriekšminētos objektus apdrošina pret sekām (bojājums, bojāeja, nozagšana,
nolaupīšana, apzagšana), ko rada šādi notikumi:
- sadursme ar ūdenī esošiem objektiem; apgāšanās; nogrimšana;
- dabas stihiju postījumi (vētra, viesuļvētra, cunami, zibens spēriens);
- ugunsgrēks, sprādziens, eksplozija;
- būvju (kurās vai pie kurām atrodas apdrošinātais objekts) konstrukciju vai sistēmu avārija,
to atsevišķo elementu vai uz tām (tajās) esošo priekšmetu krišana;
- kuģa uzskriešana (uzsēšanās) uz sēkļa;
-citu personu prettiesiska, tīša rīcība (izņemot krāpšanu, izspiešanu, uzticētās mantas
piesavināšanos): zādzība; laupīšana; nelikumīga aizbraukšana vai tās mēģinājums;
apzagšana; dedzināšana; spridzināšana; bojāšana.
5. Nav apdrošināts zaudējums, kas radies:
- kodolsprādziena, radioaktīvās saindēšanās, pasludināta kara stāvokļa, kara darbības,
streika, masu nemieru un apdrošinātā objekta aresta rezultātā;
- sakarā ar atsevišķu detaļu nolietošanos, lūzumu, tehnisku brāķi, nekvalitatīvu remontu,
eļlošanas vai citu šķidrumu trūkumu attiecīgajās sistēmās;
- sakarā ar ekspluatācijas īpašību un preču kvalitātes zudumu;
- sakarā ar apdrošinātā objekta rekonstrukciju vai pārkārtošanu;
- pārkrāsojot objektu vai nomainot mezglu (agregātu) komplektā sakarā ar attiecīgās krāsas
vai detaļas trūkumu;
- sakarā ar degvielas zudumu vai zādzību no apdrošinātā objekta tvertnes;
-apdrošinātam objektam piedaloties sporta sacensībās (ātrumsacīkstēs, slaloms u.tml.), kā
arī laikā, kad tas nodots remontam vai glabāšanai citai juridiskai vai fiziskai personai;
- pēc apdrošināta objekta nomas līguma beigu termiņa;
- negadījumā vainīgajam vadot apdrošināto objektu bez attiecīgas apliecības par tiesībām to
vadīt;
- apdrošinājuma ņēmējam, bet par to nav pieteikts noteiktajā kārtībā un termiņā
kompetentai iestādei (vai tā neapstiprina gadījuma faktu) un apdrošinātājam (ja sakarā ar šo
pārkāpumu nav iespējams noteikt apdrošināšanas gadījuma faktu, iemeslu, apstākļus, kā
arī zaudējuma apmēru);
- ja apdrošināšanas objekta īpašnieks (likumīgais valdītājs, lietotājs) vai viņu ģimenes locekļi
nav veikuši elementārus pasākumus pret citu personu iekļūšanu (piekļūšanu) apdrošinātā
objektā: nav noslēgtas durvis (pārsegi), nav aizvērti logi (iluminatori), atslēgas un objekta
dokumenti atstāti viegli pieejamās vietās vai iedoti personai, kas pēc tam izdarījusi
prettiesisko darbību;
- objekts atstāts bez uzraudzības, pienācīgi nenodrošinot to pret nelikumīgu aizbraukšanu
(aizpeldēšanu);
- sakarā ar apdrošinātā objekta nepiemērotību kuģošanai (peldēšanai) attiecīgos ūdeņos;
- sakarā ar kravnesības normu neievērošanu (pārslodzi);
- mīnu, torpēdu, bumbu, sprāgstvielu un citu pamestu ieroču dēļ.
Nav apdrošināts papildus zaudējums, kas radies, ja apdrošināšanas gadījuma laikā un pēc tā
neveic nepieciešamos pasākumus objekta tālākās sabojāšanas, nozagšanas vai apzagšanas
novēršanai.
6. Apdrošinājuma summu, nepārsniedzot objekta vērtību, nosaka savstarpēji vienojoties
apdrošinājuma ņēmējam un apdrošinātājam. Līguma darbības laikā var palielināt
apdrošinājuma summu, noslēdzot papildlīgumu vai līgumu pārformējot.
7. Apdrošināšanas līgums stājās spēkā ar nākamo dienu pēc līgumā paredzētās
apdrošināšanas prēmijas samaksāšanas, ja līgumā nav paredzēts citādi.
Apdrošināšanas polisi izsniedz pēc visas prēmijas vai tās attiecīgās daļas samaksāšanas.
Prēmiju samaksājot pa daļām pēdējā iemaksa jāizdara ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms līguma
beigu termiņa.
Ja apdrošinātais objekts gājis bojā (nozagts, nolaupīts) pirms līguma stāšanās spēkā,
saņemto prēmiju atmaksā apdrošinājuma ņēmējam.
8. Apdrošināšanas līgums nav spēkā likumdošanā paredzētos gadījumos, tajā skaitā, ja tas
noslēgts pēc apdrošināšanas gadījuma.
9. Apdrošināšanas līgumu var pārtraukt pirms termiņa likumdošanā paredzētos gadījumos,
tajā skaitā, ja:
- tas noslēgts ar personu, kam nav īpašuma (valdījuma, lietojuma) tiesības uz apdrošināto
objektu;
- apdrošinājuma ņēmējs sniedzis acīmredzami nepatiesu informāciju par apdrošināto
objektu, tajā skaitā noslēpis, ka attiecīgais objekts jau apdrošināts citā apdrošinātāja nodaļā.
10. Iznomāts (nomāts) objekts ir apdrošināts tikai tad, ja par to norādīts attiecīgā
apdrošināšanas līguma īpašos nosacījumos.
11. Līguma darbības laikā apdrošinājuma ņēmējs var pārformēt šo līgumu uz citu viņa
īpašumā (likumīgā valdījumā vai lietojumā) esošo attiecīgā veida (kategorijas) objektu.
Ja Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs iegādājies (ieguvis) objektu kopā ar šo
apdrošinātāja līgumu, tas ieguvējam ir spēkā līdz darbības beigām apdrošinājuma summas
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un izmaksātās atlīdzības starpības apmērā.
12. Ja noticis apdrošināšanas gadījums, apdrošinājuma ņēmējam (apdrošinātā objekta
lietotājam):
- nekavējoties jāveic pasākumi apdrošinātā objekta tālākās sabojāšanas (bojāejas,
nozagšanas, apzagšanas) novēršanai;
- ievērojot spēkā esošo kārtību, nekavējoties jāziņo par to attiecīgai kompetentai iestādei,
kuras pienākumos ietilpst attiecīgā negadījuma izmeklēšana vai pārbaude;
- 24 stundu laikā no brīža, kad tas kļūst iespējams, paziņot par to un noformēt iesniegumu
apdrošinātājam, uzrādot kurā sabiedrībā objekts vēl ir apdrošināts;
- jāuzrāda apdrošinātāja pārstāvim bojātais apdrošinātais objekts (līdz tā remontam) vai tā
atliekas;
- ja remontējot objektu, tiks atklāti slēpti defekti, nekavējoties par to jāziņo un tie jāuzrāda
apdrošinātājam papildakta sastādīšanai.
13. Pēc apdrošināšanas gadījuma apdrošinājuma ņēmējam jāiesniedz apdrošinātājam šādi
dokumenti:
ūdens transporta līdzekļa īpašumu un vērtību apliecinošus dokumentus (kuģu
reģistra dokumenti, pirkuma līgums, ūdenstransporta līdzekļa novērtējums u.tml.);
attiecīgās kategorijas ūdens transporta līdzekļa vadītāja apliecība;
valsts policijas, Ūdens policijas, citas notikuma faktu konstatējošas institūcijas
(atkarībā no atgadījuma rakstura) vai Valsts Ugunsdrošības un glābšanas dienesta izziņa,
kas apliecina notikuma faktu;
ekspertīzes akts, ja tāds nepieciešams konkrētajā situācijā;
atlīdzības pieteikums;
citi apdrošinātāja pieprasītie dokumenti, kas raksturo notikuma faktu un apstākļus.
14. Apdrošinātājam trīs darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas vai brīža, kad tas kļūst
iespējams (stihisko postu un citos no apdrošinātāja neatkarīgos gadījumos), jāuzsāk noteikta
veida akta par apdrošināšanas gadījumu sastādīšana un apdrošināšanas atlīdzības
aprēķina.
15. Apdrošinātā objekta nozagšanas, nolaupīšanas vai bojāejas (iznīcināšanas) gadījumā
apdrošināšanas atlīdzību nosaka nepārsniedzot līgumā uzrādīto apdrošinājuma summu
(atskaitot no tās pirms tam izdarītās izmaksas).
Bojājuma vai atsevišķu detaļu nozagšanas (bojāejas) gadījumā apdrošināšanas atlīdzību
nosaka pēc faktiskiem izdevumiem apdrošināšanas gadījuma brīdī. Ja apdrošinājuma
summa ir mazāka par objekta vērtību, atlīdzību izmaksā tādā procentuālā attiecībā, kādā
objekts apdrošināts pret tā vērtību.
No apdrošināšanas atlīdzības summas atskaitāma apdrošināšanas objekta (vai tā
sastāvdaļu) turpmākai lietošanai derīgo atlieku vērtība.
16. Izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst būt lielāka par zaudējumiem, kurus
cietis apdrošinājuma ņēmējs.
No izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summas apdrošinātājs var ieturēt nemaksāto
prēmiju par visu līguma darbības laiku.
17. Līgums, saskaņā ar kuru izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, paliek spēkā līdz polisē
norādītā termiņa beigām starpības apmērā starp līgumā uzrādīto apdrošinājuma summu un
izmaksāto atlīdzības summu.
Ja līguma darbības laikā atlīdzība izmaksāta pilnā apdrošinājuma summā, tad
apdrošināšanas līguma darbība izbeidzas.
Ja līguma darbības laikā objekts būtiski atjaunots un tā vērtība ir pieaugusi - var noslēgt
papildlīgumu uz laiku līdz pamatlīguma beigu termiņam.
18. Ja nozagtais apdrošinātais objekts (tā atsevišķas daļas un priekšmeti) ir atdots
apdrošinājuma ņēmējam, tad viņa pienākums 2 mēnešu laikā atmaksāt apdrošinātājam
saņemto atlīdzību (atskaitot no tās ar zādzību saistīto zaudējumu).
19. Apdrošināšanas atlīdzība nav izmaksājama, ja apdrošināšanas gadījums iestājies
apdrošinājuma ņēmējam (īpašniekam), viņu ģimenes locekļiem vai apdrošinātā objekta
likumīgam valdītājam (tā vadībai) izdarot tīšu noziegumu.
Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas noraidīšanas gadījumā apdrošinātājam nekavējoties
rakstiski par to jāziņo apdrošinājuma ņēmējam.
20. Tiesības pieprasīt no vainīgās personas kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem
izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā apdrošinājuma ņēmējs saskaņā ar
apdrošināšanas līgumu nodod apdrošinātājam, kas izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību.
Ja vainīgā persona apdrošinājusi savu ūdens transporta līdzekli pie apdrošinātāja un pēc
līguma nosacījumiem arī viņai pienākas saņemt apdrošināšanas atlīdzību, tad pret vainīgo
personu netiek celta regresa prasība.
21. Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt
apdrošināšanas atlīdzību pieņem viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas dienas. Ja apdrošinātājam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot šo
termiņu, apdrošinātājs to var pagarināt uz laiku līdz sešiem mēnešiem no dienas, kad
saņemts iesniegums par apdrošināšanas atlīdzību, rakstiski par to informējot personu, kurai
ir tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību.
22. No apdrošināšanas līguma izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai tiek piemēroti
Latvijas Republikas normatīvie akti- likums ''Par apdrošināšanas līgumu'', Latvijas
Republikas Civillikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
23. Apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā sūdzības vai pretenzijas, kas iesniegtas rakstiski,
Apdrošinātājs izskata un sniedz rakstisku atbildi trīsdesmit (30) dienu laikā no sūdzības vai
pretenzijas saņemšanas dienas.
Visi strīdi apdrošināšanas līguma sakarā tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek
panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

