Apdrošinājuma ņēmēja Līguma reģistrācijas Nr. ___________
Apdrošinātāja Līguma reģistrācijas Nr. ___________________
LĪGUMS
par tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumus (2.un 3.daļa)
Rīgā,

2016.gada 11.maijā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tā direktores Sarmītes Villeres personā,
kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1480
„Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums”, turpmāk – Apdrošinājuma ņēmējs, no
vienas puses, un
„Baltikums Vienna Insurance Group” AAS (vien.reģ. Nr. 40003387032), tās Valdes
priekšsēdētāja Eduarda Reinicāna personā un Valdes loceklis Nicolas Mucherl personā, kuri
rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Apdrošinātājs, no otras puses, turpmāk abi – Puses, katrs
atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Par tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumus”
(iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2016/10) 2.un 3.daļas rezultātiem, noslēdz savā starpā
šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Apdrošinātājs apņemas Apdrošinājuma ņēmējam par atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā,
termiņā un pienācīgā kvalitātē veikt Apdrošinājuma ņēmēja:
1.1.1. NMP dienesta medicīniskā aprīkojuma apdrošināšana;
1.1.2. Civiltiesiskā apdrošināšana medicīniskajām ierīcēm
turpmāk – Apdrošināšanas objekti, apdrošināšanu, turpmāk – Apdrošināšana, saskaņā ar
Līguma noteikumiem, Tehniskā piedāvājuma (Līguma 1.pielikums), Finanšu piedāvājumu
(Līguma 2.pielikums) un Apdrošinājuma ņēmēja norādījumiem.
2.
Apdrošināšanas polises izsniegšanas kārtība
2.1. Apdrošinātājs 2016.gada 11.maijā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no
Līguma parakstīšanas dienas, izsniedz Apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas polisi, kura
stājas spēkā 2016.gada 12.maijā, turpmāk – Polises, attiecībā uz katru Līguma 1.1.punktā
noteikto Apdrošināšanas objektu.
2.2. Apdrošinātājs apņemas piegādāt Polises Apdrošinājuma ņēmējam uz šādu adresi: Laktas iela
8, Rīga, LV-1013.
2.3. Polisēs ietver Līguma noteikumus, kā arī visus šī Līguma grozījumus un papildinājumus, par
kuriem Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs vienosies Līguma darbības laikā.
2.4. Polišu darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, turpmāk – Apdrošināšanas periods,
izņemot gadījumā, kad Polises darbības termiņš nedrīkst būt ilgāk kā līdz Līguma 7.1.punktā
noteiktajam Līguma darbības termiņa beigām.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa ir EUR 460.00 (četri simti sešdesmit euro, 00 cents), turpmāk –
Apdrošināšanas prēmija.
3.2. Apdrošināšanas prēmija katram atsevišķam Apdrošināšanas objektam, par ko tiek izsniegta
Polise, noteikta saskaņā ar Līguma 2.pielikumu.
3.3. Apdrošināšanas prēmiju Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātājam maksā 1 (vienā) maksājumā,
t.i., 1 (vienu) reizi 12 (divpadsmit) mēnešu periodā, kopā Līguma darbības laikā 2 (divos)
maksājumos. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs var vienoties par citu maksājuma
grafiku, nepalielinot Apdrošināšanas prēmiju.
3.4. Rēķinu Apdrošinātājs Apdrošinājuma ņēmējam iesniedz 2 (divu) darba dienu laikā no Polišu
izsniegšanas dienas.
3.5. Apdrošinātājs rēķinā norāda attiecīgo Apdrošināšanas objektu Polišu numurus, Līguma
noslēgšanas datumu un Apdrošinājuma ņēmēja Līguma reģistrācijas numuru, pretējā
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gadījumā Apdrošinājuma ņēmējs var aizkavēt rēķina savlaicīgu apmaksu un tas nav par
pamatu Polises darbības apturēšanai.
3.6. Apdrošinājuma ņēmējs rēķina apmaksu veic 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc
Apdrošinātāja rēķina saņemšanas, pārskaitot Apdrošināšanas prēmiju uz Līguma 11.punktā
norādīto Apdrošinātāja kontu bankā.
3.7. Par apdrošināšanas prēmijas apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta
Apdrošinātāja norādītajā bankas kontā.
4. Apdrošinātāja tiesības un pienākumi
4.1. Apdrošinātājs apliecina, ka:
4.1.1. ir tiesīgs slēgt šo Līgumu, pārzina tā saturu un uzņemto saistību apjomu un veiks
Apdrošinājuma ņēmēja Apdrošināmo objektu apdrošināšanu kvalitatīvi Līgumā
noteiktajā kārtībā un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām;
4.1.2. Līguma saistību izpilde netiks kavēta vai apgrūtināta, kam par pamatu varētu būt
Apdrošinātāja saistības ar trešajām personām.
4.2. Apdrošinātājs ir atbildīgs par savu Līgumā noteikto saistību pilnīgu un savlaicīgu izpildi.
4.3. Apdrošinātājam ir pienākums:
4.3.1. brīdināt Apdrošinājuma ņēmēju par apstākļiem, kas radušies un var kavēt vai ierobežot
Līguma saistību izpildi pilnībā vai daļēji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba
dienas laikā, skaitot no brīža, kad Apdrošinātājam ir kļuvuši zināmi šādi apstākļi;
4.3.2. sniegt Apdrošinājuma ņēmējam informāciju, kas saistīta ar Apdrošināšanu šī Līguma
ietvaros ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Apdrošinājuma ņēmēja par
Līguma izpildi atbildīgās personas elektroniski nosūtīta attiecīga pieprasījuma
saņemšanas.
4.4. Apdrošinātājs apņemas bez Apdrošinājuma ņēmēja piekrišanas neizpaust Līguma izpildei
nodoto informāciju un nepārspriest to ar jebkuru citu personu, uzņēmumu vai organizāciju,
kā arī nepielietot šo informāciju jebkādu mērķu sasniegšanai, ne Līguma darbības laikā, ne
pēc tā izbeigšanās jebkuru iemeslu dēļ, izņemot gadījumus, kad to nosaka Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
4.5. Apdrošinātājam ir tiesības savlaicīgi saņemt no Apdrošinājuma ņēmēja visu informāciju, kas
nepieciešama Līguma saistību izpildei.
4.6. Apdrošinātāja par Līguma izpildi atbildīgā personas:
4.6.1. Tiešās pārdošanas un apkalpošanas nodaļas vadītāja Nataļja Serdega, par
jautājumiem, kas saistās ar apdrošināšanas līgumu slēgšanu, tālrunis: 67609239;
67807455, e-pasts: natalja.serdega@baltikums.lv.
4.6.2. Brīvprātīgo atlīdzību vecākais speciālists Arta Vestfāle, par jautājumiem, kas saistās
ar jautājumiem par apdrošināšanas atlīdzībām, tālrunis: 67807437, e-pasts:
arta.vestfale@baltikums.lv.
5. Apdrošinājuma ņēmēja tiesības un pienākumi
5.1. Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un pilnīgu izpildi, kā
arī Apdrošinājuma prēmijas apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
5.2. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir sniegt informāciju, kas nepieciešama Apdrošinātājam
Līguma saistību izpildei.
5.3. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības pieprasīt Apdrošinātājam informāciju par Apdrošināšanu
šī Līguma ietvaros.
5.4. Apdrošinājuma ņēmēja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir:
Vārds, uzvārds: Benita Kaprāle
Amats: NMP dienesta NMP nodrošinājuma un aprites nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 67337018
Fakss: +371 67709176
E-pasts: Benita.Kaprale@nmpd.gov.lv
5.5. Līguma 5.4. punktā minētajai personai ir tiesības Apdrošinājuma ņēmēja vārdā iesniegt
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pieteikumu, pieprasīt no Apdrošinātāja informāciju par Apdrošināšanu šī Līguma ietvaros, kā
arī risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
6. Pušu atbildība
6.1. Puses par Līgumā noteikto savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi atbild saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, zaudējumu nodarīšanas
gadījumā atlīdzinot otrai Pusei nodarītos zaudējumus.
6.2. Apdrošinātājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Apdrošinājuma ņēmēja rakstiska
pieprasījuma nosūtīšanas maksā Apdrošinājuma ņēmējam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi
procenti) apmērā no Apdrošināšanas prēmijas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no Apdrošināšanas prēmijas Līgumā noteikto saistību nesavlaicīgas vai
nolaidīgas izpildes gadījumā.
6.3. Apdrošinājuma ņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Apdrošinātāja rakstiska
pieprasījuma nosūtīšanas maksā Apdrošinātājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi
procenti) apmērā no Apdrošināšanas prēmijas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no Apdrošināšanas prēmijas maksājumu savlaicīgas neizdarīšanas
gadījumā.
6.4. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā.
6.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
6.6. Gadījumā, ja Apdrošinātājs konstatē, ka Apdrošināšanas prēmija par Apdrošināšanas objektu
vai tā daļu netiek samaksāta Līgumā 3.7.punktā noteiktajā termiņā, Polises darbība netiek
apturēta, bet Apdrošinātājs par to nekavējoties rakstveidā informē Apdrošinājuma ņēmēju,
kurš 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas novērš minēto trūkumu.
7. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
7.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā 2 (divus) gadus.
7.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos,
kā arī Pusēm abpusēji vienojoties.
7.3. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai no tās daļas (kāda
Apdrošināšanas objekta), par to brīdinot Apdrošinātāju vismaz 15 (piecas) dienas iepriekš.
7.4. Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Apdrošinājuma
ņēmēju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Apdrošinājuma ņēmējs neapmaksā
rēķinu Līgumā noteiktajos termiņos un nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, kā arī
tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.5. Līguma 7.3. un 7.4.punkta gadījumā, Pusei, kura vienpusēji izbeidz Līgumu, nav jāatlīdzina
otrai Pusei zaudējumi, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa. Ir
jāatlīdzina zaudējumi Apdrošināšanas prēmijas neapmaksas gadījumā.
7.6. Līguma 7.3.punkta gadījumā, kad Polise vai tās daļa beidzas ātrāk nekā Polisē noteiktais
Apdrošināšanas periods, Apdrošinātājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Apdrošinājuma ņēmēja rakstiska iesnieguma saņemšanas veic pārrēķinus un atmaksā
Apdrošinājuma ņēmējam uz iesniegumā norādīto kontu Apdrošināšanas prēmijas summu par
neizmantoto Apdrošināšanas periodu, ko Apdrošinājuma ņēmējs ir samaksājis.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un
kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem
uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību,
terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus).
8.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem
atsaucas.
8.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta
rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.
8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas
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par Līgumā noteikto saistību izpildes termiņa grozīšanu.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība
9.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās
netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
9.2. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā,
skaitot no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Citi noteikumi
10.1. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti.
Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciāla rakstura informāciju, kas,
izpildot šī Līguma noteikumus, ir nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz
vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad Pusei normatīvajos aktos
uzlikts pienākums sniegt pieprasīto informāciju.
10.3. Visa no Līguma izrietošā korespondence ir noformējama rakstveidā un nosūtāma adresātam
uz Līgumā norādīto korespondences adresi ierakstītas vēstules veidā, ar kurjeru vai
nododama personīgi pret parakstu. Pa pastu nosūtītās vēstules tiks uzskatītas par saņemtām
septītajā dienā pēc to nodošanas pastā.
10.4. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā
noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumu, kad Puses
saistības pārņem tās likumīgais tiesību pārņēmējs. Likumīgajam Puses tiesību pārņēmējam
šis Līgums ir saistošs kā pašai Pusei, tā it kā tas pats to būtu uzņēmies
10.5. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā
norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu
maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajām Pušu par Līguma izpildi
atbildīgajām personām. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas
atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.
10.6. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadīsies pēc spēkā esošajiem Latvijas
Republikas tiesību aktiem. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē
pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
10.7. Līgums ar tā pielikumiem sagatavots uz 9 (deviņām) lapām latviešu valodā divos
eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
Apdrošināšanas ņēmējs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Jur. adrese: Laktas iela 8, Rīga,
LV-1013
Banka: Valsts kase
Konts: LV86TREL2290649007000
Kods: TRELLV22
Direktore _______________ S.Villere

Apdrošinātājs:
SIA “Baltikums Vienna Insurance Group”
Reģ. Nr. 40003387032
Jur. adrese: Ūdens iela 12-115, Rīga,
LV-1007
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV45HABA0551000620007
Kods: HABA
Valdes priekšsēdētājs ______________ E. Reinicāns
Valdes loceklis _______________ N.Mucherl
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