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Policy number
Polises numurs

Pārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise
Carriers and freight forwarders liability insurance policy

The civil liability of freight forwarder working as an intermediary (without carrier's liability) is insured in accordance with paragraph 2 B of the LAFF 2007 conditions.
Cars and mobile machinery: only mobile machinery (small tractors and similar agricultural, forestry machinery, except cars, trucks, vans, microbuses, road construction
machinery, other oversized or heavy weight machinery etc.) is included in the cover.

Apdrošināšanas noteikumi
Insurance terms and conditions

Kravu pārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 7.5/3
Cargo Carriers and Freight Forwarders Third Party Liability Insurance Regulations No 7.5/3

Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, es apliecinu, ka:
• visa manis sniegtā informācĳa, kas iekļauta šajā apdrošināšanas līgumā un tā pielikumos, ir patiesa un pilnīga;
• man ir izsniegti apdrošināšanas līguma noteikumi, ar to saturu esmu iepazīstināts, un tie man ir skaidri un saprotami;
• esmu informēts, ka apdrošināšanas līguma noteikumi un cita saistošā informācĳa ir pieejama Apdrošinātāja interneta vietnē www.gjensidige.lv vai
Apdrošinātāja birojā.

Apdrošinātājs veic apdrošinājuma ņēmēja sniegto personas datu apstrādi nolūkā noslēgt un izpildīt apdrošināšanas līgumu. Detalizēta informācija
par apdrošinātāja personas datu apstrādes principiem ir pieejama interneta vietnē www.gjensidige.lv/privatums vai Apdrošinātāja birojā.
By concluding the insurance contract, I hereby confirm that:
• all the information provided by me, contained in this insurance contract and its annexes, is true and complete;
• I have been issued the terms and conditions of the insurance contract, I have been introduced with their content, and they are clear and understandable to me.
• I have been informed that the terms and conditions of the insurance contract and other relevant information are available on the Insurer’s web page www.gjensidige.lv or
at the Insurer’s office.

The Insurer is processing personal data provided by the policyholder for the purpose of concluding and executing the insurance contract. Detailed information on the
personal data processing principles of the insurer is available at www.gjensidige.lv/privatums or at the Insurer’s office.

Apdrošināšanas prēmĳa iekļauj komisĳas maksājumu par apdrošināšanas izplatīšanu.
The insurance premium includes a commission fee for the distribution of insurance.

Atlīdzību pieteikšana
www.gjensidige.lv / For more information call +37167112222Claims report
www.gjensidige.lv / Neskaidrību gadījumā zvaniet +371 67112222

Polise ir sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta un zīmoga.
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp.

14.08.2019, RigaDate, place of issue
Izdošanas datums, vieta 14.08.2019, Rīga

Policy issued by
Apdrošinātājs
Insurer

Polisi izsniedza
Policyholder

PRIMEBROKER SIA

Tālr.: +37100000000

Apdrošinājuma ņēmējs

ADB “Gjensidige” Latvĳas filiāle
ADB “Gjensidige” Latvian Branch

INTERVENTO SIA
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GJELV1131400
Policy number
Polises numurs

Pārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise
Carriers and freight forwarders liability insurance policy

Pašriski 750 EUR par katru apdrošināšanas gadījumu.
Deductibles 750 EUR per each insured event.
Transporta veidi Autotransports.
Means of transport Road transport.
Bruto frakts 100 000,00 EUR
Gross fright

0,600 % no bruto fraktaTarifs
0,600 % from gross freightRate

Apdrošināšanas prēmĳa un apmaksas nosacījumi
Insurance premium and terms of payments

4Maksājumu skaitsApdrošināšanas prēmĳa 600,00 EURInsurance premium Installments amount

Premium payment schedule
Prēmĳas maksājumu grafiks

Nr. Summa, EUR Samaksāt līdz Nr. Summa, EUR Samaksāt līdz
No. Amount, EURNo. Due dateAmount, EUR Due date

150,00 14.11.201914.08.2019 2.1. 150,00

3. 14.02.2020 14.05.2020150,00150,00 4.

Ja polisē norādītā apdrošināšanas prēmĳa vai tās pirmā daļa netiek samaksāta polisē norādītajā termiņā un apmērā, tad apdrošināšanas līgums nav
stājies spēkā no tā noslēgšanas brīža. Atsevišķs paziņojums par to, ka apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā, apdrošinājuma ņēmējam nosūtīts
netiek.
In case Insurance Premium or first premium installment is not paid in due time and to the foreseen amount, Insurance Contract shall be invalid as of its conclusion
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moment. No separate notice will be sent to the Policyholder on invalidity of the Contract.

Īpašie nosacījumi
Special conditions

Izņemot atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies pirms polises spēkā stāšanās datuma.
Strīdi, kas rodas starp līgumslēdzēju pusēm, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta pārrunu ceļā, strīds tiek izskatīts Latvĳas
Republikas tiesā saskaņā ar Latvĳas Republikas spēkā esošo likumdošanu.
Izņemot Ukrainu, Krimu, Sevastopoli un teritorĳas, kur notiek karadarbība.
Apdrošinātājs nav atbildīgs par prasībām, kas saistītas ar pretlikumīgu robežas šķērsotāju (šķērsotāja), patvēruma meklētāju (meklētāja), bēgļu
(bēgļa) vai personu (personas), kurām piešķirts alternatīvais statuss, atrašanos transportlīdzekļa kravas nodalījumā vai konteinerā, neatkarīgi no tā,
vai autovadītājs par to bĳa informēts vai nē.
Apdrošinātais apliecina, ka loģistikas operatori, kas ir iesaistīti loģistikas ķēdē (ekspeditori, pārvadātāji, noliktavu operatoru, stividori utt.) un tiek
aicināti kravu pārvadājumam un/vai uzglabāšanai un/vai citam nolūkam ir profesionāli un ka tiem loģistikas operatoriem ir spēkā esošā un atbilstošā
profesionālas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Apdrošinātam ir jāpārliecinās par spēkā esošo un atbilstošo profesionālas civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas esamību. Ir saskaņots, ka "pārliecināties" nozīmē, ka Apdrošinātam ir jāsaņem profesionālas civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polise vai apdrošināšanas sertifikāta vai cita apdrošināšanas apliecinājuma kopĳa no attiecīgā Loģistikas operatora. Apdrošinātājam
ir tiesības samazināt vai atteikt atlīdzību, ja Apdrošinātais nav jāpārliecinājies par spēkā esošu un atbilstošu profesionālas civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas esamību, savukārt Apdrošinātājam nav tiesību atteikt vai samazināt atlīdzības apmēru, ja attiecīgā loģistikas operatora profesionālas
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ir pārtraukts tādu apstākļu dēļ, ko Apdrošinātais nevarēja ietekmēt.
Pēc līguma darbības laika beigām tiek aprēķināta apdrošināšanas prēmĳa, pamatojoties uz kopējo izrakstīto bruto frakta summu par līguma darbības
laika periodu. Ja aprēķinātā apdrošināšanas prēmĳa ir lielāka par depozīta prēmĳas summu, Apdrošinājuma ņēmējam jāsamaksā starpība atbilstoši
attiecīgajā Apdrošinātāja rēķinā norādītajām summām un termiņiem. Ja aprēķinātā apdrošināšanas prēmĳa izrādīsies mazāka par depozīta prēmĳas
summu, starpība Apdrošinājuma ņēmējam netiek atmaksāta. Apdrošinātājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt informācĳu par bruto frakta summām,
kuras izraksta Apdrošinātais. Ja konkrētā bruto frakta summa nav noteikta Eiro, pārrēķinu uz Eiro veic atbilstoši Latvĳas Bankas kursam uz dienu,
kad Apdrošinātais paraksta attiecīgo rēķinu par sniegto pakalpojumu.
Atbildība par lietotas precēm apdrošināta tikai bojāejas vai zādzības gadījumā.
Apdrošināta ekspeditora civiltiesiskā atbildība, kas strādā kā starpnieks (bez pārvadātāja atbildības) saskaņā ar paragrāfu 2 punktu B LAFF 2007
noteikumiem.
Transportlīdzekļi un mobilās tehnika: segumā iekļauti tikai mobilās tehnika (mazie traktori un līdzīga lauksaimniecības, mežsaimniecības tehnika,
izņemot vieglas un kravas mašīnas, mikroautobusi, furgoni, ceļu būves tehnika, cita lielgabarīta tehnika utt.).
Excluding liability for any losses incurred before the effective date of this policy.
All disputes arising between the Parties of the Contract shall be settled by mutual negotiations. Should the Parties fail to settle the dispute by means of negotiations, it
shall be subject to court of the Republic of Latvia pursuant to the procedure provided for in the legislation of the Republic of Latvia.
The insurance is not valid in the Ukraine, Crimea, Sevastopol and in areas war is being led.
The Insurer shall not be liable for claims relating to persons (person) illegally crossing the border, asylum seekers (seeker), refugees (refugee) or persons (person) whom
granted alternative status, being in the cargo compartment of the vehicle or in a container, regardless of whether the driver was aware about it or not.
Insured confirms that professional transport and logistics operators (freight forwarders, road haulers, warehouse keepers, stevedores etc.) are employed for carriage
and/or storage and/or handling of subject-matter insured. Insured have to verify that such Professional transport and logistics operators have appropriate liability
insurance. It is agreed that the term „have to verify” means that Insured has to receive from its contractor the copy of liability insurance policy and/or certificate and/or other
copy of insurance confirmation document. Insurer have the right to reduce or decline insurance indemnity, if employed contractor’s insurance is not verified by the Insured,
however Insurer have no right to reduce or decline insurance indemnity, if employed contractor’s insurance is suspended or cancelled for any circumstances beyond the
control of the Insured.
After policy expiration the insurance premium will be calculated based on total signed gross freight sum for whole agreement period. If calculated insurance premium is
bigger than deposit premium sum, Policyholder should pay difference accordingly to Insurer’s invoice sum and terms. If calculated insurance premium is smaller than
deposit premium sum, the difference is not settled to Policyholder. Insurer has rights to check any time the information about Insured’s signed gross freight sums. If
particular gross freight sum is not shown in EUR, currency conversion to EUR should be done according to Latvian bank exchange rate on day, when Insured signs
invoice for services done
Liability for used goods is insured only in the event of total loss or theft.
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Carriers and freight forwarders liability insurance policy

Policy number
Polises numurs

Pārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polise

ADB “Gjensidige”, Žalgirio g. 90, LT-09303, Viļņa, Lietuva

ADB “Gjensidige” Latvĳas filiāle, Reģ. Nr. 40103595216
Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010, Latvĳa

GJELV1131400
GJELV1131400

Apdrošinājuma ņēmējs INTERVENTO SIA, reģ. Nr. 40103216105
ATLANTĲAS IELA 23, RĪGA, LV-1015, LATVIJA
tel. +37167291127

Policyholder

Apdrošinātais INTERVENTO SIA, reģ. Nr. 40103216105
ATLANTĲAS IELA 23, RĪGA, LV-1015, LATVIJA
tel. +37167291127

Insured

Apdrošināšanas periods
Insurance period 14.08.2019 15:30 - 13.08.2020 23:59

Insurance agreement
Apdrošināšanas līgums Jauns

New
Kravu pārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaApdrošināšanas veids

Insurance policy type Cargo carriers and freight forwarders third party liability insurance

Insured object
Apdrošinātais objekts

Apdrošinātā statuss Ekspeditors, kurš darbojas kā starpnieks, bez pārvadātāja atbildības
Freight forwarder acting as an intermediary, without the responsibility of the carrierStatus of the Insured

Civiltiesiskā atbildība Ekspeditora atbildība saskaņā ar Latvĳas Nacionālās Kravu Ekspeditoru un Loģistikas Asociācĳas “LAFF”
ģenerālajiem noteikumiem (2007.).

Third party liability The liability of the Freight Forwarder according to general conditions of Latvian National Association of Freight Forwarders
and Logistic “LAFF” (2007).

Apdrošinātie riski un limiti
Insured risks and limits

Insured risks
Kopējais atbildības limits par polises perioduAtbildības limits par vienu gadījumu

Liability limit per one accident
Apdrošinātie riski

Total liability limit per policy' period
Atbildība par kravu
Liability for cargo 150 000,00 EUR 150 000,00 EUR

Risks nav iekļauts

Risk is not included Risk is not included

Risks nav iekļautsAtbildība par finansiāliem
zaudējumiem
Liability for financial losses

Risks nav iekļauts
Risk is not included Risk is not included

Risks nav iekļautsAtbildība pret trešajām personām
Third party liability

Risks nav iekļauts

Risk is not included Risk is not included

Risks nav iekļautsAtbildība pret aprīkojuma
īpašniekiem
Liability to the owner of the equipment

Expenses 5 000,00 EURIzdevumi 5 000,00 EUR

Kopējie atbildības limiti
Total liability limits

150 000,00 EUR
Par vienu apdrošināšanas
gadījumu
Per one insurance accident

150 000,00 EUR

Par visiem apdrošināšanas
gadījumiem polises darbības
periodā
For all insurance accidents per policy’
period

Terms of insurance
Apdrošināšanas nosacījumi

Polises darbības teritorija Eiropas ekonomiskās zonas valstis, ieskaitot Šveici.
NVS valstis: Baltkrievĳa, Krievĳas Eiropas daļa.

Policy’s validity territory European Economic Area countries, including Switzerland.
CIS countries: Belarus, Russia's European part.

Kravas veidi Šī apdrošināšanas polise sedz atbildību par visām kravām, izņemot atbildību par Apdrošināšanas
noteikumos Nr.7.5/3 3.3. punktā minētajām kravām, kā arī par šādām kravām:
Krava, kas pieprasa noteikta režīma ievērošanu (temperatūra, mitruma līmenis). Lejama krava.
Lielgabarīta vai smagsvara krava. Sausa vai berama krava. Tabaka, tabakas izstrādājumi.

Cargoes’ types This insurance policy covered liability for all cargoes, except liability for cargoes specified in p.3.3 of the Regulations No.
7.5/3, as well as liability for such cargoes as:
Cargo demanding observance of a certain mode (temperature, humidity). Liquid cargo. Oversized or heavyweight cargo.
Dry or bulk cargo. Tobacco, tobacco products.
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