RAMI RISKU NODROŠINĀJUMS
1.

Jēdzieni
1.1. RAMI Risku nodrošinājums – līdztekus Nomas līgumam starp Ramirent Baltic AS (Iznomātāju) un
Nomnieku noslēdzama vienošanās par Nomas līgumā paredzētās finansiālās atbildības samazināšanu,
kas saistīta ar Nomnieka iznomātā inventāra bojājumu vai pilnīgu bojāeju nomas termiņa laikā.
1.2. RAMI Risku nodrošinājuma noteikumi – noteikumi, kuros ir paredzēti zaudējumu gadījumi un situācijas,
kad Nomniekam ir spēkā samazināta finansiālā atbildība.

2.

Vispārējie noteikumi
2.1. Vienošanās par RAMI Risku nodrošinājumu ir spēkā, ja Inventāra nodošanas – pieņemšanas aktā ir
iekļauta atruna par RAMI Riska nodrošinājumu un Nomnieks savlaicīgi ir veicis papildus maksājumu
Iznomātājam par RAMI Risku nodrošinājuma izmantošanu.
2.2. Noslēdzot vienošanos par RAMI Risku nodrošinājumu Nomnieks var samazināt savu Nomas līguma
5.7.; 6.3.; 6.9.2. un 6.9.3. punktos minēto atbildību par bojāto vai bojāgājušo Inventāru.
2.3. RAMI Risku nodrošinājuma vienošanās noslēgšana nav obligāts noteikums. Ja šāda vienošanās nav
noslēgta, Nomnieks ir pilnā apjomā atbildīgs par Inventāru saskaņā ar Nomas līgumu.
2.4. Par RAMI Risku nodrošinājumu Iznomātājs izraksta attiecīgu rēķinu, RAMI Risku nodrošinājuma cenai
ir pievienojams PVN.
2.5. RAMI Risku nodrošinājums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja Nomnieks samaksu par RAMI Risku
nodrošinājumu ir veicis rēķinā norādītajā termiņā.
2.6. RAMI Risku nodrošinājumu noslēdz uz visu Inventāra nomas periodu.
2.7. RAMI Risku nodrošinājums tiek piemērots tikai tādā gadījumā, ja Nomniekam zaudējums netiek
kompensēts pamatojoties uz Nomnieka apdrošināšanas līgumu, vai viņam apdrošināšanas līgums nav
noslēgts. Nomnieks par zaudējuma gadījumu vienmēr ziņo savam apdrošinātājam un par
apdrošināšanas līgumu informē Iznomātāju. RAMI Risku nodrošinājums vienmēr ir sekundārs, primārs
ir klienta noslēgtais zaudējumu apdrošināšanas līgums.

RAMI Risku nodrošinājuma noteikumi
1. RAMI Risku nodrošinājums attiecas uz nodošanas – pieņemšanas aktā norādīto Inventāru, kas saskaņā ar
Nomas līgumu ir nodotas Nomnieka valdījumā.
2. RAMI Risku nodrošinājums ir spēkā Inventāram atrodoties Latvijas teritorijā.
3. RAMI Risku nodrošinājums ir spēkā Inventāra nomas termiņa laikā.
4. RAMI Risku nodrošinājums ir spēkā tikai attiecībā uz Nomnieka finansiālo atbildību pret Iznomātāju, kas izriet
no Nomas līguma nosacījumiem un Inventāra bojājumu gadījumā ir vienāda ar Inventāra remonta
izdevumiem, bet bojāejas gadījumā vienāda ar Inventāra vērtību.
5. Atbilstoši RAMI Risku nodrošinājumam Ramirent apņemas samazināt Nomnieka no Nomas līguma izrietošo
finansiālo atbildību, kuras cēlonis ir jebkurš pēkšņs un iepriekš neparedzams Inventāra bojājums vai bojāeja,
izņemot sekojošus gadījumus un apstākļus:
5.1. zaudējums ir Nomnieka tīši radīts vai radies Nomnieka ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā;
5.2. zaudējumu cēlonis ir nepareizi un apstākļiem nepiemēroti darba paņēmieni vai uzstādīšanas un
lietošanas instrukciju, normatīvo aktu, Nomas līguma noteikumu neievērošana;
5.3. zaudējumu vai notikumu ir izraisījis likumpārkāpums vai krimināli sodāms nodarījums, tajā skaitā bet ne
tikai zādzība un laupīšana;
5.4. zaudējumiem, ko izraisījuši ekstrēmi klimatiskie apstākļi (piemēram, plūdi, vētras, ūdens līmeņa
svārstības, ledus iešana u.tml.);
5.5. zaudējums ir saistīts ar spridzināšanas darbiem, darbu pazemes raktuvēs, zem ūdens vai uz peldošiem
objektiem;
5.6. zaudējumiem, kas radušies sprādzienu, karadarbības, bruņotas sadursmes, streika, radioaktīvo vielu
un citu līdzīgu apstākļu vai notikumu rezultātā;
5.7. zaudējumi, kas saistīti ar regulāri nomaināmu detaļu, kā piemēram riepu, urbju, nažu, zāģu vai citu
griezējasmeņu, trošu, lentu , ķēžu, akumulatoru, savienošanas vadu un kabeļu, elastīgo cauruļu un
tamlīdzīgu detaļu, bojājumu, ja tas ir vienīgais Inventāra bojājums;
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5.8. zaudējumi, kas radušies no sīkiem ārējiem Inventāra defektiem, tādiem kā skrāpējumiem vai grafiti
tīrīšanas;
5.9. zaudējumiem, kas radušies vai tīrīšanas izmaksas, kas radušās no smilšu strūklas iekārtas, krāsošanas,
apmetuma vai citu līdzīgu darbu veikšanas, izraisot ievērojamu Inventāra nosmērēšanos;
5.10.
Nomnieka trešajām personām radītiem zaudējumiem;
5.11.
nav ievēroti 6. un 7.punktos minētie nosacījumi;
5.12.
Nomnieks iesniedz nepatiesu informāciju;
5.13.
nav iespējams noskaidrot zaudējumu apmēru vai tā rašanās apstākļus.
6. Par iekārtas zaudējuma gadījumu Nomnieks apņemas ziņot Iznomātājam bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk
kā 24 h laikā pēc notikuma vai uzzināšanas par šādu notikumu, kā arī veikt sekojošas darbības:
6.1. piemēro tādus pasākumus, kas palīdz novērst radušos zaudējumu palielināšanos, uztur vispārējo
drošību un īpašuma saglabāšanos;
6.2. rīkojas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un atkarībā no negadījuma rakstura, nekavējoties ziņo par to
policijai, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai citai iestādei, kura veic attiecīgos glābšanas
darbus vai izmeklē negadījuma apstākļus;
6.3. atceras vai atzīmē iespējami vairāk zaudējuma rašanās apstākļu, piemēram: otra avārijas dalībnieka
transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, liecinieku datus, zaudējuma rašanās vietas apstākļus un
tamlīdzīgu informāciju.
6.4. informējot Iznomātāju sniedz tam notikušā negadījuma apstākļu aprakstu, zaudējumu apmēra
vērtējumu un vienojas par turpmāko rīcību.
7. Pēc negadījuma cietušo iekārtu bez kavēšanās nogādā tajā nomas punktā, no kuras tā tika iznomāta, vai
kādā citā Ramirent norādītā nomas punktā. Ārkārtas gadījumā un pēc iepriekšējas saskaņošanas cietušo
iekārtu Ramirent pārstāvis var apsekot notikuma vietā.
8. Ja stājas spēkā RAMI Risku nodrošinājums un Iznomātājs samazina Nomnieka finansiālo atbildību par
notikušu Inventāra bojājumu vai bojāeju, tad jebkurā gadījumā Nomnieka finansiālā atbildība saglabājas 10
% apmērā (Nomnieka pašrisks) no kopējās zaudējumu summas, kuru aprēķina Iznomātājs. Par Nomnieka
pašrisku Iznomātājs piestāda Nomniekam rēķinu, kura apmaksu Nomniekam jāveic atbilstoši Nomas līguma
5.4. punktā minētajai kārtībai.
RĪCĪBA NOMĀTO IERĪČU BOJĀJUMA GADĪJUMĀ
1. Vispirms rūpējas par darbinieku drošību!
Ja negadījuma rezultātā ir gūti ievainojumi, par to nekavējoties ziņo palīdzības dienestam pa tālruņa
numuru 112 un rīkojas saskaņā ar tā dotajiem norādījumiem.
2. Piemēro tādus pasākumus, kas palīdz novērst radušos zaudējumu palielināšanos, uztur vispārējo
drošību un īpašuma saglabāšanos.
3. Rīkojas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un atkarībā no negadījuma rakstura, nekavējoties par to ziņo
policijai, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai citai iestādei, kura veic attiecīgos glābšanas darbus
vai izmeklē negadījuma apstākļus.
Atbildīgo dienestu izsaukšana pa vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.
4. Atceras vai atzīmē iespējami vairāk zaudējuma rašanās apstākļu, piemēram: otra avārijas dalībnieka
transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, liecinieku datus, zaudējuma rašanās apstākļus un
tamlīdzīgu informāciju.
5. Bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 24 h laikā pēc notikuma vai uzzināšanas par šādu notikumu ziņo
Iznomātājam.
6. Informējot Iznomātāju sniedz tam notikušā negadījuma apstākļu aprakstu, zaudējumu apmēra vērtējumu
un vienojas ar iznomātāju par turpmāko rīcību.
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