
Speciālās tehnikas apdrošināšana 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība: apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA Produkts: Īpašuma apdrošināšana 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija 

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija ir sniegta apdrošināšanas 
piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un Speciālās tehnikas apdrošināšanas noteikumos Nr. 1403.06. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Speciālās tehnikas apdrošināšana aizsargā pret apdrošinātās tehnikas pēkšņu un neparedzētu fiziska bojājuma vai bojāejas, zādzības, apzagšanas 
vai laupīšanas gadījumu. 

Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā): 

speciālā tehnika (būvniecības, lauksaimniecības, kūdras 
ieguves, mežizstrādes un cita tehnika); ieskaitot arī tehnikas 
oriģinālajā komplektācijā ietilpstošo aprīkojumu, iebūvētas 
iekārtas, sistēmas un aksesuārus, kuru uzstādīšanu ir veicis 
tehnikas ražotājs vai tā pilnvarotā pārstāvja remonta 
uzņēmums pirms tehnikas pirmreizējās iegādes no pilnvarotā 
pārstāvja. Cits aprīkojums ir apdrošināts tad, ja tas ir atsevišķi 
norādīts polisē. 

 
Nosauktie riski:  

 uguns risks: ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija; 
 dabas stihisko postu risks: vētra, plūdi, krusa, 

zemestrīce, nepārtraukta snigšana; 
 šķidruma un tvaika noplūdes risks: cauruļvadu avārija 

vai plīsums, darbinieku vai trešo personu darbība vai 
bezdarbība, automātisko ugunsdzēsības sistēmu 
reaģēšana; 

 trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks: zādzība, 
apzagšana, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi, sadursme;  

 sadursmes risks: sauszemes transportlīdzekļa trieciens, 
iekraušanas mehānisma trieciens. 
 

Visu risku apdrošināšana:  

objekta pēkšņs un neparedzēts fiziska bojājuma vai bojāejas, 
zādzības, apzagšanas vai laupīšanas gadījums, ieskaitot arī 
visus nosauktos riskus. 

 
Jūs varat izvēlēties, kuros kalendārajos mēnešos tiks 
apdrošināti nosauktie riski un kuros visi riski. Apdrošināšanas 
polisē tiek norādīts, kuros kalendārajos mēnešos ir spēkā visu 
risku apdrošināšana.  

 
Papildus atlīdzināmie zaudējumi: 

saistībā ar notikušo apdrošināšanas gadījumu AAS „BALTA” 
sedz: 

 glābšanas un attīrīšanas darbus; 
 tehnikas aizvākšanu un/vai iznīcināšanu; 
 tehnikas transportēšanas izdevumus uz uzglabāšanas vai 

remonta vietu; 
 izdevumus par tehnikas reģistrāciju, ieskaitot valsts 

reģistrācijas numurzīmi un reģistrācijas apliecību, ja 
apdrošināšanas objekts tiek aizstāts. 

 

Papildu riski (ja norādīts piedāvājumā):  

 tehnikas noma — pamatoti un ar AAS „BALTA” 
saskaņoti izdevumi par līdzvērtīgas tehnikas nomu, ja 
attiecībā uz apdrošināto tehniku ir iestājies 

 Kas netiek apdrošināts? 

 Gaisa un ūdens transportlīdzekļi, kā arī objekti, kas 
strādā vai atrodas uz ūdens, tostarp uz pontoniem, 
baržām un citiem peldošiem objektiem. 

 Mašīnas un mehānismi, kas tiek izmantoti 
apakšzemes darbiem. 

 Civiltiesiskā atbildība, atrautā peļņa, pārtraukums 
ražošanā, tirdzniecībā, līgumsaistību neizpilde, 
līgumsodi un citi netieši zaudējumi. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  

 Nav apdrošināti bojājumi:  
• par kuriem garantijas perioda laikā atbild 

ražotājs, piegādātājs vai remonta veicējs; 
• kas ir atklāti tikai inventarizācijas vai regulārās 

tehniskās apkopes laikā; 
• kas neietekmē apdrošināšanas objekta 

funkcionalitāti un nepasliktina apdrošināšanas 
objekta normālu ekspluatāciju. 

 Netiek apdrošināti zaudējumi, kas ir radušies: 
• ārpus polisē norādītā līguma darbības perioda un 

teritorijas; 
• elektriskas vai mehāniskas salūšanas vai 

traucējumu dēļ, dzesēšanas vai cita šķidruma 
sasalšanas, nepietiekamas ieeļļošanas, eļļas vai 
dzesēšanas šķidruma daudzuma, nekvalitatīva 
remonta dēļ; 

• aizvietojamām detaļām, piemēram, urbjiem, 
laužņiem, nažiem, zāģa asmeņiem, vītnēm, 
siksnām, ķēdēm, baterijām un citām tamlīdzīgām 
detaļām; 

• ilgstošas iedarbības vai pastāvīgas ekspluatācijas 
dēļ, ieskaitot nolietošanos, korozijas, rūsas, 
apdrošināšanas objekta nelietošanas, 
laikapstākļu un citas iedarbības dēļ; 

• lietojot apdrošināšanas objektu neatbilstīgi 
ražotāja vai tehnikas pārdevēja noteiktajiem 
ekspluatācijas noteikumiem vai turpinot lietot 
apdrošināšanas objektu, ja tam ir acīmredzami 
bojājumi;  

• laikā, kad apdrošināšanas objekts ir bijis 
iznomāts, ja apdrošināšanas polisē nav norādīts 
citādi; 

• tehniku ekspluatējot laikā, kad valsts obligātajā 
tehniskajā pārbaudē tehnika bija atzīta par 
neatbilstošu satiksmes drošības prasībām vai 
bīstamu ekspluatācijai vai kad valsts obligātā 
tehniskā pārbaude nebija veikta; 

• tehniku vadot vai apkalpojot personai, kurai 
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem nav 
šādu darbību veikšanai nepieciešamās 
apliecības. 

 Atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem un 
atlīdzināmajiem zaudējumiem var būt noteikti limiti. 



apdrošināšanas gadījums un to nav iespējams izmantot 
plānoto darbu veikšanai; 

 svešķermeņu iekļūšana mehānismos — bojājumi, kas 
ir radušies tehnikas izmantošanas laikā, tās mehānismos 
iekļūstot svešķermeņiem. 

 

 Ja tehnika ir apdrošināta nosauktajiem riskiem, 
apdrošināšana ir spēkā tikai laikā, kad 
apdrošināšanas objekts netiek ekspluatēts, 
pārvietots un ir ar izslēgtu dzinēju. 

 
Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma 
ierobežojumiem ir ietverta apdrošināšanas polisē un 
noteikumos. 

Kur es esmu apdrošināts? 

Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā teritorijā. 

Kādas ir manas saistības? 

• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai. 
• Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tostarp pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un pienākumus 
pēc apdrošinātā riska iestāšanās. 

• Ievērot drošības noteikumus: 
- tehnikas izmantošanas laikā neatstāt to bez uzraudzības; 
- ārpus darba laika glabāt tehniku slēgtās telpās vai iežogotā apsargātā teritorijā, kurai ir nodrošināta fiziska apsardze vai kur ir 
ierīkota pretielaušanās signalizācija, kas ir pieslēgta diennakts apsardzes komersanta pultij;  

- lauksaimniecības un mežizstrādes tehniku ārpus darba laika ir atļauts uzglabāt arī lauku sētas piemājas teritorijā; 
- ar saprātīgiem līdzekļiem nodrošināt tehnikas aizsardzību acīmredzama riska apstākļos;  
- izmantojot tehniku apvidū, ko šķērso elektroenerģijas gaisa pārvades līnijas, pārliecināties, vai apdrošināšanas objekta gabarīti 

ļauj to izmantot, neskarot šādas līnijas. 
• Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, veikt visus iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus. 
• Divu darbdienu laikā vai tiklīdz kļūst iespējams paziņot AAS „BALTA” par apdrošināšanas gadījumu un rīkoties saskaņā ar AAS „BALTA” 

norādījumiem. 
• Sniegt visu AAS „BALTA” pieprasīto informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus un 

zaudējumu apjomu. 

Kad un kā man jāveic samaksa? 

Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā. 
 

Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līdz 
apdrošināšanas polisē norādītajam datumam. 
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā. 

Kā es varu atcelt līgumu? 

• Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u. c.) palīdzību, jūs varat 14 dienu laikā no līguma 
noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu AAS „BALTA” vai nosūtot to uz 
e-pasta adresi polise@balta.lv. 

• Citos gadījumos apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar AAS „BALTA” un iesniedzot attiecīgu iesniegumu. 
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