Ar līzinga objektu apdrošināšanu saistītās SIA Citadele Leasing
pamatprasības
Līzinga ņēmējam jānodrošina, lai Apdrošināšanas līgumā (polisē):
1. visā līzinga periodā jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums (polise) sedz vismaz tādus riskus kā
bojājumi, bojāeja, ugunsgrēks, dabas stihijas, zemestrīce, trešo personu prettiesiskā rīcība, t.sk.
zādzība, laupīšana, ceļu satiksmes negadījumi – ja piedalās ceļu satiksmē;
2. kā atlīdzības saņēmējs tiktu norādīts SIA Citadele Leasing, t.i. iestājoties nelaimes gadījumam, pret
kuru ir apdrošināts Līzinga priekšmets, atlīdzība būtu izmaksājama SIA Citadele Leasing;
3. tiktu norādīts, ka Līzinga priekšmeta apdrošināšana darbojas teritorijā, kurā atrodas vai atradīsies
Līzinga priekšmets Līguma darbības laikā;
4. tiktu norādīts, ka Līzinga priekšmets ir apdrošināts tā tirgus vērtībā;
5. apdrošinātājs būtu kāda no akceptējamām sabiedrībām:
1) Balta AAS,
2) BTA Insurance Company SE,
3) Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle,
4) ERGO Insurance SE Latvijas filiāle,
5) ADB Gjensidige Latvijas filiāle,
6) IF P&C Insurance Latvijas filiāle AS,
7) Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS (ar limitu 50 000 EUR, iesk. PVN, 1 objektam).
6. ja Līzinga priekšmets ir transportlīdzeklis vai traktortehnika, kas piedalās ceļu satiksmē, vai arī citos
gadījumos, kad tāds pienākums ir noteikts normatīvajos aktos, Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt
transportlīdzekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA);
7. apdrošinātā vai apdrošinājuma ņēmēja pašrisks nepārsniegtu Līzinga priekšmeta zādzības / laupīšanas
un bojāejas (pilnīga iznīcība) gadījumiem 15% no Līzinga priekšmeta tirgus vērtības, bet bojājumiem
tiktu noteikts apmērā, kas nav lielāks par noteiktajām pašriska maksimālajām vērtībām:

Maksimāli pieļaujamais
pašrisks

Līzinga objekts

Tirgus vērtība

Vieglās automašīnas
(līdz 3.5 t)

līdz 30 000 EUR

300 EUR

virs 30 000 EUR

700 EUR

līdz 30 000 EUR

10% no zaudējumu summas vai 700
EUR

virs 30 000 EUR

10% no zaudējumu summas vai
1000 EUR

līdz 30 000 EUR

500 EUR

30 000 – 200 000 EUR

1000 EUR

virs 200 000 EUR

2000 EUR

Vieglais
komerctransports,
vilcēji, piekabes,
puspiekabes
Industriālā līzinga
u.c. objekti

* Ja apdrošināšanas teritorija iekļauj NVS valstis, zādzības un laupīšanas riskam pieļaujams pašrisks
divkāršā apmērā

