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Nr.

Noteikumi Nr.

Apdrošinājuma ņēmējs

Apdrošināšanas objekta īpašnieks

Uzvārds, vārds/ Nosaukums

Uzvārds, vārds/ Nosaukums

RĪGAS MEŽI SIA

RĪGAS MEŽI SIA

Adrese

Adrese

OSTAS PROSPEKTS 11, RĪGA, LV-1034, LATVIJA
Personas kods / Reģistrācijas Nr.

OSTAS PROSPEKTS 11, RĪGA, LV-1034, LATVIJA

Tālrunis

40003982628

Personas kods / Reģistrācijas Nr.

-

Tālrunis

40003982628

-

Apdrošināšanas vieta

IKŠĶILES NOVADS, TĪNŪŽU PAGASTS, TĪNŪŽI, "NORUPES"
Apdrošināšanas riski

X

X

ugunsgrēks

Valūta

X

dabas stihijas

trešo personu
prettiesiska rīcība

X

šķidruma noplūde

Apdrošināšanas objekta nosaukums un apraksts

Iepriekšējās polises Nr.

EUR

ID 241650

Apdrošinājuma summa Aprēķināta prēmija

Ēkas un būves pēc polisei klāt pievienotā saraksta; Ēkas tips: Mūra; Kopējā
platība: 3 452.7

1 928 841.00

3 279.00

Tehnoloģiskās kokzāģētavas iekārtas

1 417 725.00

2 410.00

721 191.00

1 226.00

4 067 757.00

6 915.00

Katlu mājas iekārtas
KOPĀ:
Atlaide

Paša risks

0.00%

-

EUR 2500 par katru apdrošināšanas gadījumu

X

No apdrošinājuma
summas

No zaudējuma
summas

Apdrošināšanas prēmija samaksai
Summa

Summa vārdiem

6 915.00

Maksājumu
skaits

seši tūkstoši deviņi simti piecpadsmit EUR, 00 cent.

Prēmijas samaksas nosacījumi
Pirmais
maksājums

6 915.00

Jāsamaksā
ne vēlāk par

1 2. 0 5. 2 0 1 5.
d

Jāsamaksā

-

ne vēlāk par

Jāsamaksā

-

ne vēlāk par

-

Jāsamaksā

d

d

m m

g

g

g

-

g

- - - - - - - d

m m

g

g

g

d

m m

g

g

g

d

d

m m

g

g

g

Nr.

-

AAS „Gjensidige Baltic”, reģ. Nr. 50003210451
Juridiskā adrese: Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010, Latvija

g

Tālrunis: (371) 67112222, fakss: (371) 67106444
Norēķinu konts Citadele bankā: LV79PARX0000572381021

- - - - - - - -

ne vēlāk par

Sērija

g

Līguma darbības termiņš un noslēgšanas vieta
Līgums noslēgts

0 7. 0 5. 2 0 1 5.
d

d

m m

g

g

g

g

Līguma spēkā stāšanās datums

Līguma darbības termiņa beigas

0 7. 0 5. 2 0 1 5.

0 6. 0 5. 2 0 1 6.

d

d

m m

g

g

g

Apdrošinājuma ņēmējs / pārstāvis

g

Īpašuma apdrošināšanas noteikumus saņēmu, tie ir izskaidroti un saprotami.

d

d

m m

g

g

g

RĪGA, BRĪVĪBAS IELA 39

AAS „Gjensidige Baltic” pārstāvis

Polise ir izrakstīta elektroniski un derīga bez paraksta un zīmoga

BRAĶE MAIJA
Uzvārds, vārds

Personas kods

Līguma noslēgšanas vieta

g

Uzvārds, vārds

20
Paraksts

-

Ja apdrošināšanas prēmijas pirmā daļa netiek samaksāta polisē norādītajā
termiņā, apdrošināšanas līgums nav spēkā no tā noslēgšanas brīža.

g

- - - - - - - d

Kvīts
Samaksāts

Kods

Paraksts

1
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Nr.

Noteikumi Nr.

Īpašie nosacījumi

1) Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs vienojas un Apdrošinājuma ņēmējs saprot, ka viņam vienmēr jāievēro šādi
pasākumi apdrošināto risku samazināšanai:
1. Nodrošināt brīvu pieeju ugunsdzēšamajiem aparātiem, ugunsdzēsības krāniem un elektrības sadales skapjiem;
Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt derīgiem un tie periodiski jānomaina atbilstoši to derīguma termiņa
nosacījumiem. Tie jāizvieto ēkā, ievērojot ugunsdzēsības noteikumus;
2. Ugunsdzēsības stendiem, kas atrodas uzņēmuma teritorijā, vienmēr jābūt pilnībā nokomplektētiem;
3. Ugunsdzēsības vajadzībām paredzētās ūdens caurules (tur, kur tās pieejamas) jāpārbauda un jānotīra vismaz
vienu reizi gadā, ugunsdzēsības krāni ir jāaprīko ar šļūtenēm un uzgaļiem, kas jāuzglabā skapjos: ugunsdzēsības
šļūtenei jābūt sausai, satītai dubultā rullī un savienotai ar krānu un uzgaļiem; ugunsdzēsības ūdeni cauruļvados
nedrīkst izmantot citiem nolūkiem;
4. Ražošanas telpās ražošanas process jāvada tādā, lai koka sagatavju un produkcijas daudzums nepārsniegtu vienas
ražošanas maiņai noteikto apjomu;
5. Aizvākt ražošanas paliekas, skaidas un putekļus no ražošanas telpām pēc katras maiņas, un aizvākt arī šāda tipa
atlikumus no celtnēm un jumtiem ne retāk kā reizi mēnesī; uzturēt kārtību ap skaidu/putekļu uzglabāšanas vietām
(konteineriem, ciklonu konteineriem);
6. Stingri ievērot noliktavās noteiktās procedūras. Kokmateriāli ir jāuzglabā tikai vietās, kas paredzētas to
uzglabāšanai; ejām un attālumam starp atsevišķām kokmateriālu krautnēm, attālumam no tām līdz lielākajiem sienas
izvirzījumiem jābūt ne mazākam kā 1m, un ejas nedrīkst būt aizkrāmētas;
7. Pārliecināties, ka elektroinstalācijas un elektriskais aprīkojums atbilst noteikto ražošanas apstākļu standartiem un
prasībām atkarībā no produkcijas rakstura un apstākļiem;ir aizliegts izmantot mājsaimniecības kontaktligzdas,
mājsaimniecības elektriskos pagarinātājus, elektrības vadi nedrīkst atrasties uz grīdas, tiem jābūt aizsargātiem no
mehāniskiem bojājumiem;
8. Aizsargāt un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus (krāsas, lakas) atsevišķā telpā, ievērojot šo šķidrumu
uzglabāšanas noteikumus; krāsošanas/lakošanas telpās ir jābūt uzstādītai ventilācijas sistēmai;
9. Visas uzņēmuma ražošanas, noliktavas, katlu mājas telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas
signalizācijas sistēmu (turpmāk tekstā – Ugunsdrošības signalizācija), kuras signāls pienāk uz centrālo ugunsdrošības
kontroles pulti, kas izvietota uzņēmumā telpā, kurā atrodas diennakts apsardzes darbinieks un/ vai tā ir pieslēgta
diennakts apsardzes firmas pultij.
10. Pēdējā izsniegtajā Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienesta priekšrakstā/pārbaudes aktā (kurš nav vecāks
par vienu gadu uz polises izdošanas dienu) minētie trūkumi ir jānovērš priekšrakstā norādītajos termiņos. Šī VUGD
priekšraksta/ pārbaudes akta kopija ir pievienota šīs Apdrošināšanas polises pielikumā.
11. Apdrošināšanas sabiedrības Riska inženiera rakstiski sniegtās Rekomendācijas, kuras ir pievienotas šim
apdrošināšanas līgumam, ir jāizpilda norādītajā laika periodā.
12. Jāievēro visi vispārējie ugunsdrošības noteikumu standarti un prasības.
2) Apdrošinājuma ņēmējs saprot, ka neizpildot, vai nepilnīgi izpildot iepriekšminētos nosacījumus, Apdrošinātājs to
var uzskatīt par apdrošināto risku palielināšanos, tāpēc Apdrošinātājs patur tiesības neizmaksāt apdrošināšanas
atlīdzību, kad iestājies apdrošināšanas gadījums, un/ vai pirms termiņa pārtraukt apdrošināšanas līgumu.
3) Pašrisks katrā Ugunsgrēka riska apdrošināšanas gadījumā, saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem ir 10%
no zaudējumu summas, taču ne mazāks kā 2500 EUR.
Pirmtiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību apdrošinātā nenokārtoto saistību apjomā pieder SEB BANKA AS (vien.
reģ. Nr. 40003151743). Polise darbojās saskaņā ar iepirkuma (idenfikācijas Nr.SIA-RM-2015/41)tehniskās
specifikācijas izvirzītajām prasībām.
Pielikumā, kā polises neatņemama sastāvdaļa (lapu skaits:

7):

Noteikumi, Saraksts, VUGD pārbaudes akts

Apdrošinājuma ņēmējs / pārstāvis

Īpašuma apdrošināšanas noteikumus saņēmu, tie ir izskaidroti un saprotami.

AAS „Gjensidige Baltic” pārstāvis

Polise ir izrakstīta elektroniski un derīga bez paraksta un zīmoga

-

BRAĶE MAIJA

Uzvārds, vārds

Uzvārds, vārds

Personas kods

20
Paraksts

Kods

Paraksts

