Apdrošinājuma ņēmēja Līguma reģ. Nr. __________
Apdrošinātāja Līguma reģ. Nr. LVB1_3001/07-11-2016-56
LĪGUMS
par tiesībām sniegt OCTA apdrošināšanas pakalpojumu
Rīgā,

2016.gada __.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 tekstā –
Apdrošinājuma ņēmējs, no vienas puses un,
AAS “BTA Baltic Insurance Company”, tās valdes locekles Evijas Matvejas
personā, kura rīkojas uz 2015.gada 17.jūlija Pilnvaras Nr. LVB1_0101/02-02-2015-94
pamata, turpmāk tekstā – Apdrošinātājs, no otras puses, turpmāk abi – Puses, katrs atsevišķi –
Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Par tiesībām sniegt OCTA apdrošināšanas pakalpojumu”
(iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2016/20) rezultātiem, noslēdz savā starpā šādu
līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Apdrošinātājam ir tiesības sniegt Apdrošinājuma ņēmējam sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (turpmāk tekstā –
OCTA) pakalpojumu atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1.pielikums), Finanšu
piedāvājumam (Līguma 2.pielikums), Apdrošinājuma ņēmēja pasūtījumam un „Sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumam”
(turpmāk tekstā – OCTA likums).
1.2. Līguma 3.pielikumā norādītais apdrošināmo transportlīdzekļu saraksts ir aktuāls
Līguma slēgšanas brīdī. Puses vienojas, ka minētais saraksts nav absolūts, un Līguma
darbības laikā tas var tikt grozīts (papildināts vai samazināts) atbilstoši faktiskajai situācijai
un Apdrošinājuma ņēmēja saimnieciskajām vajadzībām, nesedzot papildu izdevumus par
Apdrošinātāja administratīvajām izmaksām.
1.3. Puses vienojas, ka Līguma 3.pielikuma izmaiņu gadījumā, netiks veikti atsevišķi
grozījumi Līgumā, bet par apdrošināmo transportlīdzekļu sarakstā veikto izmaiņu apliecinošo
dokumentu tiks uzskatīta Apdrošinātāja izsniegtā OCTA apdrošināšanas polise (turpmāk
tekstā – Polise).
2. Apdrošināšanas polises izsniegšanas kārtība
2.1. Polise ir veiktās OCTA apdrošināšanas apliecinošs dokuments, kas var tikt pārtraukta
tikai saskaņā ar OCTA likumu.
2.2. Pēc rakstiska Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma, Apdrošinātājs ne vēlāk kā 2 (divu)
darba dienu laikā sagatavo polises pieprasījumā norādītajiem transportlīdzekļiem.
2.3. Līguma darbības laikā, saņemot Apdrošinājuma ņēmēja norādījumus par
nepieciešamajiem grozījumiem apdrošināmo transportlīdzekļu sarakstā, Apdrošinātājs
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc elektroniska pieprasījuma
9.2.2.punktā norādītajai Apdrošinātāja kontaktpersonai saņemšanas, izdod Apdrošinājuma
ņēmējam atsevišķu Polisi attiecībā uz katru no jauna apdrošināto transportlīdzekli, vai precizē
Polisi, kurā nepieciešams izslēgt kādu no transportlīdzekļiem, Polisē norādot tās spēkā
stāšanās laiku.
2.4. Izsniedzot Polises, Apdrošinātājs uztur informāciju par apdrošinātajiem
transportlīdzekļiem Līguma izpildes nodrošināšanai.
2.5. Apdrošinātājs apņemas nosūtīt Polises elektroniski Apdrošinājuma ņēmējam uz
Līguma 9.2.1.apakšpunktā norādīto e-pasta adresi.

3. Apdrošināšanas līguma kopējā prēmiju summa, apdrošināšanas prēmija
un norēķinu kārtība
3.1. Kopējā līgumcena ir līdz EUR 36 000.00 (trīsdesmit seši tūkstoši euro, 00 centi).
3.2. Apdrošināšanas prēmija katram atsevišķam apdrošināšanas objektam, par ko tiek
izsniegta Polise, noteikta saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1.pielikums) un Finanšu
piedāvājumu (Līguma 2.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
3.3. Apdrošināšanas prēmiju Apdrošinājuma ņēmējs apmaksā, pārskaitot Apdrošinātāja
izsniegtajā rēķinā norādīto summu uz Apdrošinātāja bankas kontu (Līguma 10.punkts) 45
(četrdesmit piecu) dienu laikā no katra rēķina saņemšanas dienas.
3.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Apdrošinātāja
norādītajā bankas kontā.
3.5. Izrakstot rēķinu, Apdrošinātājs norāda Polises numuru, par kuru ir sagatavots rēķins,
informāciju par apdrošināšanas objektu, attiecībā uz kuru ir izsniegta konkrētā Polise, kā arī
apmaksājamo summu.
3.6. Apdrošinājuma ņēmējam Apdrošinātājs papildus elektroniski izsniedz dokumentu,
kurā ir uzskaitītas Polises, par kurām ir sagatavots rēķins, norādot to darbības termiņu un
Apdrošinājuma ņēmēja Līguma reģistrācijas numuru.
3.7. Ja Apdrošinājuma ņēmējs nav savlaicīgi veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumus,
Apdrošinātājs ir tiesīgs pieprasīt no Apdrošinājuma ņēmēja līgumsodu 0,1% apmērā no laikā
nesamaksātā apdrošināšanas prēmijas maksājuma par katru nokavējuma dienu.
3.8. Gadījumā, ja Apdrošinātājs konstatē, ka apdrošināšanas prēmija par transportlīdzekli
vai transportlīdzekļu grupu netiek samaksāta Līguma 3.3.punktā minētajā termiņā,
apdrošināšanas polises darbība netiek apturēta, bet Apdrošinātājs par to nekavējoties
rakstveidā informē Pasūtītāju, kurš 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas
dienas novērš minēto trūkumu.
4. Pušu saistības un atbildība
4.1. Apdrošinājuma ņēmēja saistības un atbildība:
4.1.1. Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.1.2. Apdrošinājuma ņēmējs apņemas nodrošināt, ka Apdrošinājuma ņēmēja rīcībā
esošos transportlīdzekļus ceļu satiksmē vadīs tikai Apdrošinājuma ņēmēja
darbinieki vai, atsevišķos gadījumos, transportlīdzekļu un tajos uzstādītā
aprīkojuma remonta uzņēmumu darbinieki, kas veic attiecīgo remontu;
4.1.3. Apdrošinājuma ņēmējs apņemas veikt apdrošināšanas prēmiju maksājumus
saskaņā ar Apdrošinātāja iesniegtajiem rēķiniem un šo Līgumu.
4.2. Apdrošinātāja saistības un atbildība:
4.2.1. Apdrošinātājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.2.2. Apdrošinātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Apdrošinājuma
ņēmējam sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Apdrošinātājs tajos
vainojams.
5. Informācijas konfidencialitāte
Puses vienojas ievērot savstarpēji sniegtās informācijas stingru konfidencialitāti un apņemas
neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu un kļuvusi zināma par otru pusi Līguma
darbības laikā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
6. Apdrošināšanas līguma darbības laiks, līguma pirms termiņa izbeigšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtība
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.
6.2. Pusēm ir tiesības pirms termiņa izbeigt Līgumu, par to brīdinot otru Pusi 30
(trīsdesmit) darba dienas pirms Līguma saistību izbeigšanas. Līguma pirmstermiņa izbeigšana
neietekmē jau noslēgto OCTA apdrošināšanas līgumu darbību.
6.3. Uz Līguma pamata noslēgto transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanas līgumu ir
tiesības izbeigt pirms termiņa Pusēm, par to savstarpēji vienojoties.
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6.4. Pirmstermiņa izbeigtā apdrošināšanas līguma samaksāto, bet neizmantoto
apdrošināšanas prēmijas daļu Apdrošinātājs pēc Apdrošinājuma ņēmēja ieskatiem pārskaita
uz Apdrošinājuma ņēmēja bankas kontu vai arī patur kā iemaksu līgumsodu norēķiniem, ja
tādi radušies. Neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu aprēķina proporcionāli atlikušajam
apdrošināšanas līguma darbības laikam, neieturot izdevumus par Apdrošinātāja
administratīvajām izmaksām.
6.5. Gadījumos, ja šī Līguma darbības laikā stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas
normatīvajos aktos, kas padara kādu Līguma saistību izpildi par neiespējamu vai izmaina
kādai no Pusēm pienākumu izpildes nosacījumus, Puses, atsevišķi vienojoties, lemj par tālāko
Līguma saistību izpildi.
6.6. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir izdarāmi rakstveidā un noformējami kā
Līguma pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, pamatojoties uz Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1pantā noteikto.
7. Nepārvaramā vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrajai Pusei, pēc otras puses
pieprasījuma, ziņojumam jāpievieno dokumenti, kas apstiprina nepārvaramas varas vai
ārkārtējo apstākļu darbību un to raksturojumu.
7.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Līguma saistības tiek turpinātas, ārkārtas
apstākļu pastāvēšanas termiņu neieskaitot Līguma darbības termiņā, un, attiecīgi pagarinot
Līguma termiņu par laika periodu, kurā pastāvēja nepārvaramas varas apstākļi.
8. Strīdu izskatīšanas kārtība
8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt,
savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma
izpildes laikā, Puses risina Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā – tiesā.
8.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. Citi noteikumi
9.1. Ja kāds no Līguma punktiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma
punktu spēkā esamību.
9.2. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
9.2.1. No Apdrošinājuma ņēmēja puses:
Vārds, uzvārds: Egils Lapiņš
Tālrunis: +371 67337046
Fakss: +371 67709176
E-pasts: egils.lapins@nmpd.gov.lv
9.2.2. No Apdrošinātāja puses:
Vārds, uzvārds: Roberts Aparjods
Tālrunis: +371 67025199
Fakss: +371 67025108
E-pasts: roberts.aparjods@bta.lv
9.3. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai
Pusei ir jāpaziņo 7 (septiņu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina
otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
9.4. Līgums ar pielikumiem sastādīts uz 40 (četrdesmit) lapām divos eksemplāros latviešu
3

valodā, no kuriem viens atrodas pie Apdrošinātāja, bet otrs pie Apdrošinājuma ņēmēja. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
Apdrošinātāja ņēmējs:

Apdrošinātājs:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Jur. adrese: Laktas iela 8, Rīga,
LV-1013
Banka: Valsts kase
Konts: LV86TREL2290649007000
Kods: TRELLV22

AAS “BTA Baltic Insurance Company”

Direktore _______________ S.Villere

Valdes locekle ______________E.Matveja

Reģ. Nr. 40103840140
Jur. adrese: K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV1010
Banka: AS Citadele banka
Konts: LV47PARX0016356700001
Kods: PARXLV22
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