LĪGUMS
Apdrošinājuma ņēmēja Nr. 86/2015
BTA Nr._________________

par darbinieku veselības apdrošināšanu
Sējas novadā,

2015.gada 23.martā

Sējas novada dome, turpmāk tekstā - Apdrošinājuma ņēmējs, tās priekšsēdētāja Gunta Liepiņa
personā, kurš/a darbojas pamatojoties uz 2009. gada 18. augustā apstiprināto Sējas novada
domes nolikumu, no vienas puses,
„BTA Insurance Company’’ SE, turpmāk tekstā – BTA, tās Valdes priekšsēdētāja Jāņa Lucaus
personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses,
savā starpā noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, kurā uz savstarpējās ieinteresētības un
izdevīguma pamata, vienojas par turpmāko:
1. Līguma priekšmets
1.1. Saskaņā ar Līgumu Apdrošinājuma ņēmēja rīkotā iepirkuma „Darbinieku veselības
apdrošināšana”, Id.Nr. SND2015/3/MI (turpmāk- Iepirkums) rezultātiem, BTA Iepirkumā iesniegto
piedāvājumu, turpmāk tekstā - Piedāvājums, puses slēdz Veselības apdrošināšanas polisi (sērija
50-58/14437) turpmāk tekstā – Polise, par Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku, turpmāk tekstā Apdrošinātie, veselības apdrošināšanu.
1.2. Apdrošināšanas aizsardzības apjoms (tajā skaitā apdrošinājuma summas, apdrošināšanas
programmas, limiti), Apdrošinātāja apdrošināšanas noteikumi un īpaši apdrošināšanas nosacījumi ir
noteikti Piedāvājumā.
2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. BTA apņemas:
2.1.1. nodot Apdrošinājuma ņēmējam Polisi ar tās spēkā esamības termiņu no 2015.gada
08.aprīļa līdz 2016.gada 07.aprīlim.
2.1.2. nodot Apdrošinājuma ņēmējam Polisei pievienotajā Apdrošināto sarakstā minētajiem
Apdrošinātajiem izsniegšanai paredzētās veselības apdrošināšanas kartes, turpmāk tekstā –
Kartes.
2.1.3. nodrošināt Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošinātos ar visiem Līgumā un Polisē
minētajiem apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī pienācīgi pildīt visas saistības, ko BTA
uzņēmās saskaņā ar Līgumu.
2.2. Apdrošinājuma ņēmējs apņemas:
2.2.1. sniegt BTA tā pieprasīto ar apdrošināšanu saistīto informāciju par Apdrošinātajiem,
kuri jāapdrošina saskaņā ar Līgumu (vārds, uzvārds, personas kods, adrese u.c.).
2.2.2. samaksāt BTA apdrošināšanas prēmiju Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
2.2.3. pienācīgi pildīt visas saistības, ko Apdrošinājuma ņēmējs uzņēmies saskaņā ar
Līgumu.
3. Apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanas un samaksas kārtība
3.1. Kopējo apdrošināšanas prēmiju par 99 Apdrošināto darbinieku Polisēm 18 117,00 euro
(astoņpadsmit tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro, 00 centi) bez PVN, apmērā, (vienas polises
cena ir 183,00 euro (viens simts astoņdesmit trīs euro, 00 centi) bez PVN), ko BTA Piedāvājumā
minētajā kārtībā aprēķinājis par Polisēm pievienotajā Apdrošināto sarakstā minēto Apdrošināto
apdrošināšanu, Apdrošinājuma ņēmējs apņemas samaksāt vienā maksājumā 10 darbadienu laikā
no BTA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas.
3.2. Apdrošināšanas prēmiju, ko Apdrošinātājs Piedāvājumā minētajā kārtībā aprēķinājis par
Polisei darbības laikā klāt pienākušo (Polisē tās noslēgšanas brīdī pievienotajā Apdrošināto sarakstā
neminēto) Apdrošināto apdrošināšanu, Apdrošinājuma ņēmējs apņemas samaksāt BTA,
pamatojoties uz attiecīgu BTA iesniegtu rēķinu 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
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4. Apdrošināto iekļaušana un izslēgšana no apdrošināšanas līguma
4.1. Izmaiņas Polisei pievienotajā Apdrošināto sarakstā, iekļaujot jaunus Apdrošinātos un izslēdzot
tos, ar kuriem Apdrošinājuma ņēmējs ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības, tiek veiktas
Piedāvājumā minētajā kārtībā.
4.2. Kārtība, kādā tiek aprēķināta un atmaksāta apdrošināšanas prēmijas daļa par neizmantoto
Līguma (Polises) darbības laiku, tiek noteikta Piedāvājumā.
4.3. Kārtība, kādā tiek aprēķināta apdrošināšanas prēmija par Polisei darbības laikā klāt pienākušo
(Polisē tās noslēgšanas brīdī pievienotajā Apdrošināto sarakstā neminēto) Apdrošināto
apdrošināšanu, ir noteikta Piedāvājumā.
5. Līguma darbības termiņš un tā pirms termiņa izbeigšanas kārtība
5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā ir spēkā vienu kalendāra gadu.
5.2. Jebkura no pusēm ir tiesīga vienpusējā kārtībā pirms termiņa izbeigt Līguma darbību,
rakstveidā informējot par to otru pusi ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
5.3. Kārtība, kādā tiek pirms termiņa izbeigta Līguma darbība, ir noteikta Piedāvājumā.
6. Pušu atbildība un nepārvarama vara
6.1. Līgumā paredzēto maksājumu termiņu neievērošanas gadījumā vainīgā puse maksā otrai
pusei līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās
summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma kopsummas,
pamatojoties uz atsevišķi iesniegtu rēķinu.
6.2. Parakstot Līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka tas ir saņēmis visu Apdrošināto
piekrišanu ļaut BTA kā sistēmas pārzinim, personas datu saņēmējam un SIA „Blue Bridge
Technologies” (reģistrācijas Nr.: 40003932716; adrese: M. Nometņu iela 31, Rīga, LV - 1002) kā
personas datu operatoram apstrādāt Apdrošināto datus, t.sk. sensitīvos personas datus un
personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu
un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, apdrošināšanas risku kotēšanai, atlīdzības
regulēšanai un apdrošināšanas līgumu administrēšanai.
6.3. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies
pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, kuru attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt,
ne novērst, ne ietekmēt, t.i., stihiskas nelaimes, karadarbība, streiks un tml. Par nepārvaramas
varas apstākļu iestāšanos otrai pusei ir jāiesniedz rakstveida pieteikums vismaz 3 (trīs) darba dienu
laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi
vienojoties un ievērojot nepārvaramās varas sekas, puses nosaka saistību izpildes termiņu
pagarinājumu, papildus noteikumus vai atvieglojumus.
6.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus, tad jebkurai pusei ir
tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, paziņojot par to otrai pusei vismaz 1 (vienu) nedēļu
iepriekš.
7. Domstarpības un strīdi
7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma (Polises) izpildes laikā, puses
risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Visi strīdi, kas rodas starp Līguma pusēm, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās
netiek panākta, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma (Polises), kas skar to
vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirta Latvijas Republikas tiesā,
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie tiks noformēti rakstveidā un
abu pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti.
8.2. Līgumu veido, un Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas ir pievienoti šādi dokumenti:
8.2.1. Līguma redakcija uz 3 (trīs) lapaspusēm;
8.2.2. Pielikums Nr.1 – BTA tehniskais Iepirkumā kopā uz 7 (septiņām) lapaspusēm;
8.2.3. Pielikums Nr.2 – BTA finanšu piedāvājums Iepirkumā kopā uz 1 (vienas) lapaspuses;
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8.2.4. Pielikums Nr.3- Apdrošināto saraksts uz 2(divām) lapaspusēm;
8.2.5. Pielikums Nr.4- BTA programmu apraksti uz 9 (deviņām) lapaspusēm;
8.2.6. Pielikums Nr.5- BTA veselības apdrošināšanas noteikumi uz 6 (sešām) lapaspusēm.
8.3. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp iepriekš minētajiem dokumentiem prioritāte ir
dokumentiem tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti Līguma 8.2. punkta apakšpunktos.
8.4. Ja kāda no pusēm maina savu juridisko adresi, reģistrācijas, nodokļu maksātāja vai norēķina
konta numurus, tad tai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā ir pienākums paziņot par to otrai
pusei.
8.5. Līgums uzrakstīts 2 (divos) eksemplāros un atrodas pa vienam eksemplāram pie katras no
pusēm.
9. Pušu rekvizīti un pilnvaroto pārstāvju paraksti
Apdrošinājuma ņēmējs:
Sējas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000032857
“Jēņi”, Sējas novads, LV-2142
AS SEB Banka
Konts: LV89UNLA0027800130818
Kods: UNLALV2X

____________________________
G.Liepiņš
Domes priekšsēdētājs
Sējas novadā, 23.03.2015.

BTA:
„BTA Insurance Company” SE
Reģistrācijas Nr.: 40003159840
K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV - 1142

(nepublicējams teksts)
Konts: (nepublicējams teksts)
Kods: (nepublicējams teksts)

________________________________
J.Lucaus
Valdes priekšsēdētājs
Sējas novadā, 23.03.2015.
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