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Spēkā no 06.05.2013. g.
Apstiprināti ar Salva Kindlustuse AS
valdes sapulces protokolu nr. 130506

APPLE IERĪČU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI
elektroniskā ierīce (dators, klēpjdators, planšetdators,
fotoaparāts, videokamera u.tml.) un tās piederumi, kas
iepriekš iestatīti darba kārtībā.
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4.

APDROŠINĀŠANAS VIETA
Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā visā pasaulē.

5.

APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMS

5.1

Apdrošināšanas gadījums ir apdrošinātā priekšmeta
neparedzēta un negaidīta sabojāšanās, iznīcināšana,
zādzība vai nolaupīšana apdrošināšanas periodā jebkādos
apstākļos, kuri nav izslēgti ar apdrošināšanas līguma
noteikumiem.

5.2

Par apdrošināšanas gadījumu šo noteikumu izpratnē
neuzskata kaitējumu, kuru ir izraisījis:

5.2.1 pirms apdrošināšanas aizsardzības sākuma eksistējis
kaitējums, neatkarīgi no tā, vai apdrošinājuma ņēmējs vai
ierīces tiesiskais lietotājs zināja vai nezināja par kaitējumu;

1.

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN
SPĒKĀ STĀŠANĀS

1.1

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā rēķina, kas izsniegts
par apdrošināšanas prēmijas apmaksu, datumā, ar
noteikumu, ka apdrošinājuma ņēmējs par apdrošināšanas
prēmijas apmaksu izsniegto rēķinu apmaksā saskaņā ar
prasībām. Apdrošinājumā ņēmējs, apmaksājot rēķinu,
apstiprina, ka, noslēdzot apdrošināšanas līgumu, piekrīt
apdrošināšanas
līguma
dokumentos
minētajiem
noteikumiem un tajos norādītajiem tipveida noteikumiem.
Apdrošināšanas polisi nosūta uz apdrošinājuma ņēmēja
elektroniskā pasta adresi, vēlākais, 60 dienu laikā pēc
rēķina izsniegšanas.

5.2.2 ekspluatācijas faktors ar pastāvīgu ietekmi (piemēram,
nolietojums, korozija);

Ja apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas prēmiju
neapmaksā saskaņā ar prasībām, uzskata, ka
apdrošinājuma ņēmējs nav vēlējies noslēgt apdrošināšanas
līgumu ar minētajiem noteikumiem, un apdrošināšanas
līgums netika noslēgts. Minētajā gadījumā apdrošināšanas
aizsardzība nerodas.

5.2.6 estētisks bojājums, piemēram, skrāpējums, krāsas
izmaiņas, traipi, plīsumi un tamlīdzīgi, kas nekavē
apdrošinātā priekšmeta lietošanu.

1.2

2.

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DOKUMENTI UN
TIPVEIDA NOTEIKUMI

2.1

Par Apple ierīču apdrošināšanas līguma daļām uzskata
šādus dokumentus:

5.2.3 sabojāšanās nelietošanas vai normālu laika apstākļu
rezultātā;
5.2.4 apdrošinātā priekšmeta testēšana, lietošana neatbilstoši
lietošanas mērķim vai neatļautas izmaiņas;
5.2.5 pazušana (pazušana ir situācija, kad persona ir nozaudējusi
apdrošināto priekšmetu, to kaut kur aizmirsusi vai
apdrošinātā priekšmeta valdījums ir zaudēts cita iemesla
dēļ kā zādzības vai laupīšanas rezultātā)

6.

DROŠĪBAS PRASĪBAS

6.1

Šīs drošības prasības ir spēkā kopā ar Salva Kindlustuse AS
Apdrošināšanas vispārējos noteikumos minētajām
vispārējām drošības prasībām.

6.2

Ja apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai apdrošinātā
priekšmeta tiesiskais valdītājs pārkāpj apdrošināšanas
noteikumos minēto drošības prasību, kā dēļ palielinās
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās risks vai palielinās
kaitējums, apdrošinātājam ir tiesības samazināt no līguma
izrietošo
apdrošināšanas
atlīdzības
maksāšanas
pienākumu atbilstoši pārkāpuma smagumam līdz pat
pilnīgam atteikumam izmaksāt atlīdzību.

6.3

Apdrošinātais priekšmets ir jāglabā tā, lai trešajām
personām nebūtu tai vieglas vai vienkāršotas pieejas.
Piemēram, apdrošināto priekšmetu nedrīkst atstāt bez
uzraudzības uz ēdināšanas iestādes (bārs, restorāns) galda.

6.4

Apdrošināto priekšmetu nedrīkst atstāt automobilī
redzamā vietā. Piemēram, klēpjdators ir jānovieto
automobiļa bagāžas nodalījumā.

apdrošinājuma ņēmēja informācijas lapa;
tipveida noteikumi;
apdrošinātā priekšmeta rēķins;
apdrošināšanas polise.
2.2

Apple ierīču apdrošināšanas līguma gadījumā tiek
piemēroti šādi Salva Kindlustuse AS tipveida noteikumi:
Apdrošināšanas vispārējie noteikumi;
Apple ierīču apdrošināšanas noteikumi ASK-13.05.

3.

APDROŠINĀTAIS PRIEKŠMETS
Apdrošinātais priekšmets ir ierīces rēķinā,
apdrošināšanas līguma neatņemama daļa,

kas ir
minētā
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7.

APDROŠINĀŠANAS VĒRTĪBA UN
APDROŠINĀŠANAS SUMMA

7.1

Apdrošināšanas vērtība ir apdrošinātā priekšmeta parastā
cena.

7.2

Jaunas ierīces apdrošināšanas vērtība ir vienāda ar tās
sākotnējās pārdošanas cenu un ir nemainīga divus gadus.

7.3

Apdrošināšanas summa ir naudas summa, kas ir
apdrošinātāja maksimālā izmaksas summa apdrošināšanas
periodā.

7.4

Apdrošināšanas summa nesamazinās par izmaksāto
apdrošināšanas atlīdzību apdrošināšanas perioda laikā (izņ.
pilnīgu iznīcināšanu). Apdrošināto priekšmetu uzskata par
pilnīgi iznīcinātu, ja tā atjaunošanas remonts nav tehniski
vai saimnieciski pamatots.

8.

PAŠRISKS

8.1

Pašrisks ir apdrošināšanas līgumā norādītā naudas summa,
par kādu samazina apdrošinātāja izpildes pienākumu.

8.2

Ja apdrošināšanas gadījumā tiek sabojāti vienā
apdrošināšanas polisē ar dažādu pašriska likmi apdrošināti
priekšmeti, pašrisks netiek saskaitīts, un vērā ņem tikai
pašu lielāko.

9.

RĪCĪBA, IESTĀJOTIES KAITĒJUMA GADĪJUMAM

9.1

Apdrošinājuma ņēmējam vai personai, par kuru
apdrošinājuma ņēmējs atbild, par kaitējuma iestāšanos ir
jāinformē apdrošinātājs rakstiski vai rakstisku atveidi
nodrošinošā formā nekavējoties pēc uzzināšanas par
kaitējuma gadījumu, vēlākais, divu darbdienu laikā pēc
kaitējuma gadījuma.

9.2

apdrošināšanas
summa
apdrošinājuma
gadījuma
iestāšanās laikā ir lielāka par apdrošināšanas vērtību.

11. ATLĪDZĪBAS IZŅĒMUMI
Atlīdzībai nepiekrīt:
11.1 ar apdrošinātās ierīces tehnisko apkopi saistītie izdevumi
un tehniskās apkopes gaitā aizvietotās apdrošinātā
priekšmeta daļas;
11.2 kaitējums, par kuru atbild apdrošinātā priekšmeta ražotājs
vai piegādātājs;
11.3 netiešie izdevumi un kaitējums, piemēram, trešo personu
prasības pret apdrošinājuma ņēmēju, negūtais ienākums,
soda nauda (t.sk. līgumsods, kavējuma nauda,
kompetentās iestādes noteikts sods), atjaunošanas darbu
un/ vai kaitējuma ierobežošanai nepieciešamo darbu
kavēšanas izraisīts papildu kaitējums.

12. KAITĒJUMA ATLĪDZINĀŠANA
12.1 Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, vēlākais,
3 darbdienu laikā pēc brīža, kad apdrošinātājam ir nosūtīti
visi nepieciešamie dokumenti un ir zināmi visi ar kaitējumu
saistītie apstākļi.
12.2 Apdrošinātājs nosūta apdrošinājuma ņēmējam lēmumu
par apdrošināšanas atlīdzības samazināšanu vai
atteikšanos no atlīdzināšanas, vēlākais, 5 darbdienu laikā
pēc brīža, kad apdrošinātājam ir nosūtīti visi nepieciešamie
dokumenti un ir zināmi visi ar kaitējumu saistītie apstākļi.
12.3 Ja par gadījumu notiek civiltiesiskais, kriminālprocess vai
administratīvā pārkāpuma, vai arī apdrošināšanas strīdu
komisijas process, un tam ir būtiska nozīme lēmuma
pieņemšanā, punktos 12.1 un 12.2 minētais termiņš tiek
pagarināts par minēto procesu laiku. Termiņš tiek
pagarināts arī, ja lēmuma par atlīdzināšanu pieņemšana
vai atlīdzības izmaksa tiek kavēta no atlīdzības pieteicēja
un/ vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja atkarīga
apstākļa dēļ.

Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums saglabāt sabojāto
apdrošināto priekšmetu vai notikuma vietu iespējami tuvu
stāvoklim pēc kaitējuma gadījuma un iesniegt to
apdrošinātājam pārskatīšanai. Priekšmets nav jāsaglabā
stāvoklī pēc apdrošināšanas gadījuma pēc tam, kad
apdrošinātāja pārstāvis ir to pārskatījis, ne ilgāk kā
septiņas dienas pēc paziņošanas par kaitējuma gadījumu.
Gadījumā, ja apdrošinātājs ir rakstiski lūdzis kaitējuma
gadījumā bojāto priekšmetu uzglabāt ilgāk, tas ir jāsaglabā.

9.3

Zādzības, laupīšanas vai vandālisma gadījumā par notikušo
ir nekavējoties jāinformē policija.

9.4

Gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs vai persona, par kuru
apdrošinājuma ņēmējs atbild, nepilda jebkuru no
9. punktā noteiktajiem noteikumiem, apdrošinātājam ir
tiesības samazināt no līguma izrietošo apdrošināšanas
atlīdzības maksāšanas pienākumu atbilstoši pārkāpuma
smagumam līdz pat pilnīgam atteikumam izmaksāt
atlīdzību.

12.4 Ja kaitējuma apmēru punktos 12.1 un 12.2 minētajā laikā
nav iespējams noskaidrot, atlīdzības lēmums tiek pieņemts
par daļu, kuras apmērs ir zināms.

10. ATLĪDZINĀŠANAS PAMATI
10.1 Apdrošināšanas atlīdzība ir naudas summa vai nenaudas
atlīdzība (piemēram, aizvietošana, atjaunošana), ar ko tiek
atlīdzināts ar līgumā norādītajiem noteikumiem
apdrošināšanas gadījuma rezultātā radies tiešais
mantiskais kaitējums.
10.2 Apdrošinātājam nav pienākuma atlīdzināt apdrošinājuma
ņēmējam vairāk par kaitējuma patieso apmēru, pat, ja
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