LĪGUMS NR. JD-7.3/15-04
Par veselības apdrošināšanu
Rīgā

2015. gada 10. novembrī

“Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS (reģ. Nr. 40003494976), tās valdes priekšsēdētāja, Alekseja Pečericas personā
(turpmāk – APDROŠINĀTĀJS), no vienas puses, un
SIA Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs (reģ. Nr. 40003033658), valdes locekles Regīnas Rancānes personā
(turpmāk – APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS), no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā dēvēti PUSES, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk tekstā – LĪGUMS):

1.

LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1.

Apdrošinātie – APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA darbinieki.

1.2.

Polise – saskaņā ar APDROŠINĀTĀJA piedāvājumu sagatavots dokuments, kas apliecina veselības apdrošināšanas
līguma noslēgšanu starp PUSĒM, un ietver sevī Veselības apdrošināšanas noteikumus VA/02-2, apdrošināšanas
programmu, apdrošināto personu sarakstu, kurā norādīti apdrošināmo personu vārds, uzvārds, personas kods,
amats, kā arī apdrošināšanas prēmija un apdrošināšanas summa.

1.3.

Apdrošināšanas prēmija – maksājums par apdrošināšanu, kuru maksā APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS
APDROŠINĀTĀJAM Polisē noteiktā apmērā, termiņos un saskaņā ar APDROŠINĀTĀJA apdrošināšanas
piedāvājumu.

2.

2.1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS iegādājas, bet APDROŠINĀTĀJS sniedz veselības apdrošināšanas pakalpojumus
Apdrošinātiem saskaņā ar šo LĪGUMU un APDROŠINĀTĀJA izsniegto Polisi un iepirkuma “LAAPC darbinieku
veselības apdrošināšana” ID Nr. LAAPC 2/2015 iesniegtajam piedāvājumam 21.10.2015.

3.

3.1.

LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

Pēc LĪGUMA abpusējas parakstīšanas APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS aizpilda APDROŠINĀTĀJA noteiktu
pieteikumu veselības apdrošināšanai un iesniedz to APDROŠINĀTĀJAM.

3.2.

APDROŠINĀTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no LĪGUMA 3.1. punktā noteiktā pieteikuma saņemšanas dienas,
sagatavo un iesniedz APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM saskaņā ar APDROŠINĀTĀJA apdrošināšanas
piedāvājumu sagatavoto Polisi, rēķinu, Apdrošinātiem paredzētas veselības apdrošināšanas kartes un
apdrošināšanas programmu aprakstus.

4.

4.1.

APDROŠINĀJUMA SUMMA UN PRĒMIJA

Apdrošināto apdrošināšanas summa un apdrošināšanas prēmija ir noteikta LĪGUMA pielikumā pievienotā
APDROŠINĀTĀJA piedāvājumā, kas ir šī LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

4.2.

Veselības apdrošināšanas prēmiju APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS, saskaņā ar APDROŠINĀTĀJA iesniegtiem
rēķiniem, pārskaita uz APDROŠINĀTĀJA norādīto bankas kontu šādā kārtībā:

4.2.1.

EUR 1 708.33 (viens tūkstotis septiņi simti astoņi euro un 33 centi) līdz 20.11.2015.;

4.2.2.

EUR 8 541.67 (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un 67 centi) līdz 15.01.2016.

5.

5.1.

LĪGUMS stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Polisē noteikto saistību pilnīgai izpildei.

6.

6.1.

LĪGUMA TERMIŅŠ

CITI NOTEIKUMI

Pēc APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma saņemšanas, APDROŠINĀTĀJS nodrošinās
informācijas sagatavošanu un APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA informēšanu par kopējo izmaksāto apdrošināšanas
atlīdzību statistiku.

6.2.

Ar LĪGUMA parakstīšanu jebkuras mutiskas vai rakstiskas vienošanās, kas PUSĒM bijušas pirms tam saistībā ar
LĪGUMA priekšmetu zaudē spēku.

6.3.

Jebkuri LĪGUMA grozījumi un papildinājumi iegūst spēku tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos parakstījušas
abas PUSES.

6.4.

LĪGUMS sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) numurētām un cauršūtām lapām. LĪGUMS ir sastādīts 2 (divos)
eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks un no kuriem viens eksemplārs ir APDROŠINĀTĀJAM, bet otrs
APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM. LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa ir Polise.
Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
1) APDROŠINĀTĀJA apdrošināšanas piedāvājums;
2) Polise un tās pielikumi.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
APDROŠINĀTĀJS:
“BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS” AAS
Reģ.Nr. 40003494976
Adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010
Banka: “SWEDBANK” AS
Konts: LV48HABA0001408062030

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS:
SIA Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs
Reģ.Nr. 40003033658
Adrese: Rīga, Struktoru iela 14a, LV-1039
Banka: SEB banka
Konts: LV83UNLA0001000405804

Tālr./Fakss: 67080408/67080407

Tālr./Fakss: 67551501/67551265

E-pasts: office@ban.lv

E-pasts: laapc@laapc.lv

_______________________________
Aleksejs Pečerica
Valdes priekšsēdētājs

____________________________
Regīna Rancāne
Valdes locekle
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