IZRAKSTS NO ALLIANZ APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA VISPĀRĒJIEM
NOSACĪJUMIEM
Apdrošināšanas priekšmets:
Jaunas un lietotas mašīnas, ierīces un instalācijas, kas atrodas SIA „Caterpillar Financial
Services Poland” rīkojumā un kas ir līzinga līguma priekšmeti.
Apdrošināšanas apjoms:
I. Būvniecības ierīču un mašīnu apdrošināšana no jebkura riska (sauktā: CPM)
Apdrošinātas ierīces un mašīnas vai ierīču un mašīnas daļu ass fizisks zaudējums, bojājums,
kuru nebija iespējami paredzēt, neatkarīgi no iemesla, ierosinošs uzlabošanas vai mainīšanas
nepieciešamību, ieskaitot:
•
•
•
•

zaudējumu, ierosinātu ugunsgrēka vai cita nepārvaramas varas gadījuma dēļ,
zaudējumu, ierosinātu pēc zādzības ar ielaušanos, zādzības un postīšanas,
zaudējumu, ierosinātu pēc parastas zādzības,
zaudējumi ierosināti pēc sadursmes, iznīcināšanas.

Saskaņā ar attiecīgu GTC lēmumu, izslēgti ir sekojoši zaudējumi:
•
•
•
•
•
•
•

ierosināti pēc daļējas vai pilnīgas apliešanas ar tekošs ūdens,
ierosināti pēc darba apstākļu pastāvīgo ietekmi, piem. dabiskā izlietošana, korozija,
rūsēšana,
ierosināti pēc kara, nemieru, teroristiska akta, nekārtības, invāzijas, kara stāvokļa,
dumpja, revolūcijas, pārcelšanas, aizņemšanas utt. ietekmes,
ierosināti pēc nukleāras enerģijas un degvielas ietekmes,
ierosināti pēc defektiem vai kļūdām, eksistējošiem apdrošināšanas līguma
parakstīšanas laikā, zināmiem Polises īpašniekam,
netieši zaudējumi un peļņas zaudējumi,
zaudējumi, par kuriem ir atbildīgs ražotājs, piegādātājs vai transportētājs.

I. Apdrošināšana no mašīnu avārijas (sauktā: MB)
Pēc papildu iemaksas apmaksāšanas apdrošināšanas apjoms būs paplašināts uz citiem
zaudējumiem, ierosinātiem pēc elektriskas vai mehāniskas avārijas, ieskaitot:
• lējumu un materiālu defektu,
• konstrukcijas kļūdu,
• nepareizu lietošanu,
• nolaidību,
• svešu ķermeņu klātbūtni,
• slēgumu, pārspriegumu un pārmērīgu strāvu,
• dzesēšanas vai cita šķidruma sasalšana,
• nepareizu eļļošanu vai eļļas vai dzesēšanas šķidruma trūkumu.
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Iemaksa:
Apdrošināšanas veids un priekšmets

Iemaksa par
apdrošināšanas 12
mēnešiem

Ekskavators-krāvējs un krautnētājceltnis
Citas mašīnas
Apdrošināšanas apjoma paplašināšana (saskaņa ar izraksta II.
punktu)

0,95%
0,75%
0,1%

Minimālā apdrošināšanas iemaksa: 10,00 PLN.
Iemaksas būs noapaļotas līdz 10,00 PLN.
Reducēšanas franšīza:
Gadījumā, kad zaudējumi ir Lietuvas, Rumānijas, Latvijas un Igaunijas teritorijā, reducēšanas
franšīza ir 2.000,- Eiro.
Zaudējumu atlīdzināšanas prasību sniegšana:
1. Kaut kāda gadījuma gadījumā, kad būs nosūtīts iesniegums par prasību saskaņā ar
apdrošināšanas līgumu, Lietotājiem nekavējoties, nevēlāk par 3 dienām no zaudējumu
ierašanas, jāinformē par to gadījumu, ieskaitot informāciju par zaudējumu veidu un
diapazonu:
• Policiju – zādzības un ielaušanas gadījumā
• Brokeru – SIA „Gras Savoye Poland”
• Finansējošo pusi – SIA „Caterpillar Financial Services Poland”
Iesniegumu par prasībām jānosūta firmai SIA „Gras Savoye Polska”:
Robertam Korycinskam kungam [Robert Koryciński]
Tel. 0-22 318 89 70, 0-605 355 518, Fakss 0-22 318 82 01
Darba laiks: 9:00 – 17:00
e-pasts: robert.korycinski@grassavoye.pl
2. Allianz apņemas veikt tehnisko inspekciju, pārbaudīšot bojāto mašīnu, 2-dienu laikā no
informācijas saņemšanas.
Zaudējumu atlīdzināšanas izmaksa:
Zādzības vai pilnīga zaudējuma gadījumā atlīdzināšanas summa būs noteikta sekojoši:
•

līzinga līguma pirmā gadā - summa no faktūras vai noteiktā pēc Bergerat Monnayeur
vai cita neatkarīga eksperta novērtēšanas,
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•
•
•
•
•

līzinga līguma otrā gadā - 85% no faktūras vai summas, noteiktās agrāk
novērtēšanas rezultātā,
līzinga līguma trešā gadā - 70% no faktūras vai summas, noteiktās agrāk
novērtēšanas rezultātā,
līzinga līguma ceturtā gadā - 50% no faktūras vai summas, noteiktās agrāk
novērtēšanas rezultātā,
līzinga līguma piektā gadā - 40% no faktūras vai summas, noteiktās agrāk
novērtēšanas rezultātā,
līzinga līguma sestā gadā - 30% no faktūras vai summas, noteiktās agrāk
novērtēšanas rezultātā,

minētas
minētas
minētas
minētas
minētas

2. Daļējā zaudējuma gadījumā atlīdzināšanas summa nebūs samazināta uz izmaksātu
atlīdzināšanu.
3. Zaudējuma atlīdzināšana, kuru izmaksa Allianz, apņems izdevumu, savienotu ar atlīkušo
mantu noņemšanu un izdevumu, savienotu ar nepieciešamo ekspertīžu veikšanu līdz
apdrošināšanas summas 20%.
4. Zaudējumu atlīdzināšana, kuru izmaksa Allianz, apņems izdevumu, savienotu ar virsstundu
darbu, darbu brīvdienās, kā arī savienotu ar vēstules / saiņu sūtīšanu līdz apdrošināšanas
summas 20%.
5. Zaudējumu atlīdzināšana būs izmaksātā summā neto.
6. Daļējā zaudējuma gadījumā atlīdzināšana būs izmaksātā neuzskaitīšot tehniskas
izlietošanas līmeni.
7. Firma Allianz būs atbildīgā par ekskavatora-krāvēja zaudējumu pēc zādzības tikai tad, kad
apdrošinātās mašīnās būs instalētā GPS vai radio sistēma. Gadījumā, kad tās sistēmas nebūs
instalētas, Allianz būs atbildīga tikai tad, kad pēc zādzības Lietotājs nodos visu atslēgu vai
programmu attiecīgas mašīnas atslēgšanai vai iedarbināšanai, kā arī visu atslēgu vai
programmu citiem piederumiem, lietotiem mašīnas sargāšanai no zādzības, montētiem
attiecīgā mašīnā.
8. Citu mašīnu gadījumos (izņemot akskavatora-krāvēju) Allianz firma būs atbildīgā, ja visas
atslēgas un programmas, lietotas attiecīgas mašīnas atslēgšanai un iedarbināšanai, būs atdotas.
Lietotāju pienākumi:
Lietotājam ir pienākums sevišķi rūpīgi nodrošināt mantu pret zādzības, tas ir:
- katrreiz pēc darba pabeigšanas visiem slēdzieniem mašīnā jābūt slēgtiem, visiem
nodrošinājumiem jābūt ieslēgtiem un visiem logiem jābūt slēgtiem,
- mazām mašīnām, ar svaru līdz 75 kg un instalācijām, kurās nav iebūvētas mašīnās, jābūt
glabātām pēc darba drošā vietā, kur zādzība būs apgrūtinātā, vislabāk slēgtā telpā, un
instalācijas elementiem jābūt glabātiem zem mašīnām vai zem aizsega.
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