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Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas polisē norādītā transportlīdzekļa 
īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbil-
dība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zau-
dējumu trešajai personai  

Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, tad Apdrošinā-
šanas sabiedrība zaudējumus Jūsu vietā atlīdzina at-
bilstoši OCTA likumā noteiktajiem apmēriem par per-
sonai un mantai nodarītajiem zaudējumiem. 

  

 

 
Kas netiek apdrošināts? 

OCTA apdrošināšana par ceļu satiksmes negadījumu 
Latvijā neatlīdzina zaudējumus, ja: 

 tie ceļu satiksmes negadījumā nodarīti ar Jūsu Transpor-
tlīdzekli sev vai savai mantai; 

 tie ir ceļu satiksmes negadījuma dēļ negūtā peļņa; 

 tos nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis, izņemot, 
ja cietusi persona (gājējs, pasažieris u.c.); 

 tie ir saistīti ar Transportlīdzekļa vai mantas bojāju-
miem, bojāeju vai pazušanu, ja tie radušies pēc ceļu sa-
tiksmes negadījuma; 

 tie nodarīti sacensību vai treniņbrauciena laikā; 

 tie nodarīti citas personas mantai, kas pieņemta kravas 
komercpārvadāšanai; 

 tie nodarīti ar akmeni vai citu priekšmetu, ko izkustinājis 
Transportlīdzeklis. 

Pārējie gadījumi, kad OCTA apdrošināšana par ceļu satik-
smes negadījumu Latvijā neatlīdzina zaudējumus, ir uzskai-
tīti OCTA likumā. 

   
 

 
Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi? 

Attiecībā uz OCTA apdrošināšanu ir šādi ierobežojumi: 

 Apdrošināšanas līgumu var noslēgt attiecībā uz tādu 
transportlīdzekli, kas ir reģistrēts, ir reģistrējams vai tiks 
reģistrēts Latvijā. 

 Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas, tad 
apdrošināšanas ierobežojumi, atlīdzināmo zaudējumu 
veidi un apmēri ir noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos. 

     

Sauszemes transportl!dzek"u !pa#nieku 
Civiltiesisk$s atbild!bas oblig$t$ apdro#in$#ana 
(OCTA apdro#in$#ana) 
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS 

Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Produkts: OCTA Standartlīgums 
 

 

 
 

Šis ir informatīvs dokuments, kas sniedz vispārīgu pārskatu par apdrošināšanas produktu. Pilnīga informācija sniegta apdrošināšanas pie-
dāvājumā, ja tāds ir izsniegts, apdrošināšanas polisē un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošinā-
šanas likumā (turpmāk – OCTA likums). 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jeb OCTA apdrošināšana pasargā no zaudējumiem, 
kas rodas, ar Jūsu transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījumā nodarot kaitējumu citu personu mantai (tai skaitā transportlīdzeklim), dzīvī-
bai un veselībai. 
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Kur apdrošināšana ir spēkā? 

 OCTA apdrošināšana ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Šveices Konfederācijā, Serbijā un Andorā. 

     

 
Kādas ir manas saistības? 

Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un Transportlīdzekli pirms Apdrošināšanas 
līguma noslēgšanas. 

Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas Apdrošināšanas po-
lisē norādītajā informācijā par Transportlīdzekli. 

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža: 

• paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par ceļu satiksmes negadījuma iestāšanos; 
• iesniegt Apdrošināšanas sabiedrībai aizpildītu Saskaņotā paziņojuma veidlapu, ja ceļu satiksmes negadījums nofor-

mēts, aizpildot Saskaņotā paziņojuma veidlapu. 

Sniegt informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem Apdrošināšanas sabiedrībai 5 dienu laikā pēc tās pieprasījuma 
saņemšanas. 

Fiksējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, ievērot tās valsts likumus, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums. 

     

 
Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā. Tos var veikt ar bankas pār-
skatījumu vai bankas maksājumu karti. 

     

 
Kad sākas un beidzas apdrošināšana? 

Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, un ir spēkā līdz Apdrošināšanas polisē norādītajam datu-
mam, izņemot gadījumus, kad līgums beidzas automātiski, ja: 

• Transportlīdzeklim mainās īpašnieks; 
• tiek izsniegta tranzīta numura karte; 
• tiek izsniegtas taksometra numura zīmes; 
• tiek izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo transportlīdzekli; 
• tiek izsniegts apliecinājums par Transportlīdzekļa norakstīšanu; 
• Transportlīdzeklis tiek nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai un par to izdarīta atzīme 

Transportlīdzekļu reģistrā; 
• līzinga gadījumā, mainoties līzinga ņēmējam; 
• Transportlīdzeklis, kuram ir citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas numura zīme un attie-

cībā uz kuru noslēgts Apdrošināšanas līgums, tiek reģistrēts Latvijas Republikā. 

     

 
Kā es varu izbeigt līgumu pirms termiņa? 

Apdrošināšanas līgumu var vienpusēji izbeigt pirms termiņa, iesniedzot pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai, ja: 

• Transportlīdzeklis Jums vairs nepieder; 
• citas personas prettiesiskas darbības dēļ Transportlīdzeklis izgājis no Jūsu valdījuma (piemēram, zādzības vai laupī-

šanas gadījumā) un par šo faktu esat paziņojis tiesībaizsardzības iestādei; 
• neplānojat ar Transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē un esat uz laiku pārtraucis Transportlīdzekļa reģistrāciju; 
• Apdrošināšanas līgumā norādītajā informācijā ir kļūda; 
• Transportlīdzekļa īpašnieks vai - līzinga gadījumā – turētājs ir juridiska persona un tā tiek likvidēta; 
• mainīts Transportlīdzekļa īpašnieka vai – līzinga gadījumā - turētāja nosaukums, vārds vai uzvārds; 
• Transportlīdzeklim mainās tā identifikācijas (VIN) numurs. 
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Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas objekts ir apdrošināšanas polisē 
norādītais sauszemes transportlīdzeklis (turpmāk – 
Transportlīdzeklis). 

Transportlīdzekli var apdrošināt pret šādiem riskiem (tie ir 
spēkā tikai tad, ja norādīti Apdrošināšanas polisē): 

 Atlīdzība pie If; 

 Auto aizvietošana/noma; 

 Auto zādzība; 

 Remonts savam auto; 

 Sadursme ar dzīvnieku. 

Apdrošinājuma summas katram apdrošinātajam riskam ir 
norādītas Apdrošināšanas polisē. 

Iestājoties riskam “Atlīdzība pie If”, apdrošināšanas 
atlīdzības apmēru par ceļu satiksmes negadījuma 
rezultātā nodarītajiem bojājumiem aprēķina un nosaka 
saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu 
(turpmāk – OCTA likums). 

 

 
Kas netiek apdrošināts? 

Apdrošinot risku “Atlīdzība pie If”, netiek atlīdzināti 
zaudējumi, ja: 

 zaudējumus nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis; 

 pēc ceļu satiksmes negadījuma nav paziņots policijai vai 
nav noformēts saskaņotais paziņojums; 

 Transportlīdzeklis nav saglabāts un uzrādīts 
Apdrošināšanas sabiedrībai tādā stāvoklī, kādā tas bija 
pēc ceļu satiksmes negadījuma līdz laikam, kad 
atbilstoši OCTA likumam Apdrošināšanas sabiedrība ir 
fiksējusi Transportlīdzekļa bojājumus vai atteikusies 
veikt tā apskati; 

 zaudējumu atlīdzināšana nav paredzēta saskaņā ar 
OCTA likumu. 

Apdrošinot risku “Auto aizvietošana/noma”, netiek 
atlīdzināti zaudējumi, ja: 

 nav iesniegti dokumenti, kas apliecina nomas 
pakalpojumu apmaksu. 

Apdrošinot risku “Auto zādzība”, netiek atlīdzināti 
zaudējumi, ja: 

 pēc zādzības nevar uzrādīt darba kārtībā esošas 
transportlīdzekļa pretaizdzīšanas sistēmu vadības 
ierīces (tālvadības pultis, imobilaizerus u. tml.) un 
aizdedzes atslēgas tādā skaitā, kas atbilst ražotāja 
datiem; 

 zādzība vai laupīšana notikusi brīdī, kad pretaizdzīšanas 
sistēmas nav bijušas darba kārtībā vai nav bijušas 
ieslēgtas, vai transportlīdzeklis ir bijis atstāts ar 
atvērtiem logiem un tas ir tiešā cēloņsakarībā ar 
zaudējumiem, kas tādējādi radušies; 

 zaudējumi radušies zādzības vai laupīšanas rezultātā, ko 
veicis, vai tā veikšanā, ir bijis iesaistīts apdrošinājuma 
ņēmējs, apdrošinātais, transportlīdzekļa tiesīgais 
lietotājs vai cita persona viņu uzdevumā; 

 zaudējumi radušies transportlīdzekļa daļu vai tā 
papildaprīkojuma, piemēram, stacionāri iebūvētu vai 
neiebūvētu iekārtu un sistēmu, aksesuāru, audioiekārtu, 

Sauszemes transportl!dzek"u apdro#in$#ana 
(OCTA+) 
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS 

Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Produkts: OCTA+  
 

 
 

Šis ir informatīvs dokuments, kas sniedz vispārīgu pārskatu par apdrošināšanas produktu. Pilnīga informācija sniegta apdrošināšanas 
piedāvājumā, ja tāds ir izsniegts, apdrošināšanas polisē un apdrošināšanas noteikumos. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana jeb OCTA+ apdrošināšana pasargā no zaudējumiem, kas rodas transportlīdzekļa zādzības 
gadījumā vai arī bojājumu gadījumā, ja tos ceļu satiksmes negadījumā nodarījis cits transportlīdzeklis vai dzīvnieks. OCTA+ apdrošināšanas 
līgumu var noslēgt tikai vienlaikus ar OCTA standartlīgumu, un apdrošināšanas līgums ir spēkā kopā ar OCTA standartlīgumu. 
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disku, dizaina elementu, bērnu sēdeklīšu, velosipēda 
turētāju, rezerves disku, riepu u. tml., zādzības rezultātā. 

Apdrošinot risku “Remonts savam auto”, netiek 
atlīdzināti zaudējumi, ja: 

 tie radušies nodiluma, nolietojuma, materiāla 
noguruma, mitruma, pūšanas, pelējuma, sēnītes, slikta 
aromāta, korozijas un tamlīdzīgu pakāpenisku procesu 
rezultātā; 

 tos izraisa vai tie saistīti ar transportlīdzekļa daļu 
(dzinēja, transmisijas, ātrumkārbas, elektronikas u. tml.) 
bojājumiem, ja šādi bojājumi nav radušies pēkšņa ārēja 
spēka iedarbības rezultātā. 

Apdrošinot risku “Sadursme ar dzīvnieku”, netiek 
atlīdzināti zaudējumi, kas radušies: 

 pārvadājot dzīvniekus (salonā vai kravas telpā); 

 ja notikusi sadursme ar citu šķērsli, tai skaitā citu 
transportlīdzekli; 

 nobraucot no ceļa. 

Pārējie gadījumi, kad netiek atlīdzināti zaudējumi, ir 
uzskaitīti Apdrošināšanas polisē norādītajos 
apdrošināšanas noteikumos. 

   
 

 
Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi? 

Attiecībā uz Transportlīdzekli ir šādi ierobežojumi: 

 Pret riskiem “Auto aizvietošana/noma”, “Auto zādzība” 
un “Remonts savam auto” var apdrošināt tikai vieglo 
pasažieru automašīnu bez papildu aprīkojuma. 

 Pret risku “Sadursme ar dzīvnieku” nevar apdrošināt 
transportlīdzekļa piekabes. 

 Riska “Auto zādzības”, “Remonta savam auto” vai 
“Sadursme ar dzīvnieku” riska iestāšanās gadījumā 
Apdrošināšanas summa ir Transportlīdzekļa tirgus 
vērtībā, bet ne vairāk kā 5000 EUR. 

     

 
Kur apdrošināšana ir spēkā? 

 Transportlīdzekļa apdrošināšana pret risku “Auto zādzība” un “Auto aizvietošana/noma” ir spēkā EEZ valstīs, Šveices 
Konfederācijā, Serbijā un Andorā. 

 Transportlīdzekļa apdrošināšana pret risku “Sadursme ar dzīvnieku” un “Remonts savam auto” ir spēkā Baltijas valstīs. 

 Transportlīdzekļa apdrošināšana pret risku “Atlīdzība pie If” ir spēkā Baltijas valstīs, ja ceļu satiksmes negadījumu ir izraisījis cits 
vadītājs ar EEZ reģistrētu transportlīdzekli. 

     

 
Kādas ir manas saistības? 

Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem. 

Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un Transportlīdzekli pirms Apdrošināšanas 
līguma noslēgšanas. 

Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas Apdrošināšanas polisē 
norādītajā informācijā par Transportlīdzekli. 

Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku. 
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Ievērot drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos. 

Iestājoties negadījumam, rīkoties atbilstoši Apdrošināšanas noteikumos norādītajam, piemēram, Transportlīdzekļa zādzības vai 
sadursmes ar dzīvnieku gadījumā nekavējoties paziņot par to policijai un Apdrošināšanas sabiedrībai un iesniegt par to 
Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu. 

Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi. 

Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, ievērojot apdrošināšanas noteikumos noteiktos termiņus, paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai 
par Apdrošinātā riska iestāšanos. 

Sniegt informāciju par negadījuma apstākļiem Apdrošināšanas sabiedrībai 5 dienu laikā pēc tās pieprasījuma saņemšanas. 

Fiksējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, ievērot tās valsts likumus, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums. 

     

 
Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā. Tos var veikt ar bankas 
pārskatījumu vai bankas maksājumu karti. 

     

 
Kad sākas un beidzas apdrošināšana? 

Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, un ir spēkā līdz Apdrošināšanas polisē norādītajam datumam. 
OCTA+ apdrošināšanas līgums bez īpaša paziņojuma zaudē spēku, ja OCTA standartlīgums, kas noslēgts vienlaikus ar OCTA+ 
apdrošināšanas līgumu, beidzas automātiski, kad: 

• Transportlīdzeklim mainās īpašnieks; 
• tiek izsniegta tranzīta numura karte; 
• tiek izsniegtas taksometra numura zīmes; 
• tiek izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo transportlīdzekli; 
• tiek izsniegts apliecinājums par Transportlīdzekļa norakstīšanu; 
• Transportlīdzeklis tiek nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai un par to izdarīta atzīme 

Transportlīdzekļu reģistrā; 
• līzinga gadījumā, mainoties līzinga ņēmējam; 
• Transportlīdzeklis, kuram ir citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas numura zīme un attiecībā 

uz kuru noslēgts Apdrošināšanas līgums, tiek reģistrēts Latvijas Republikā. 

     

 
Kā es varu izbeigt līgumu pirms termiņa? 

OCTA+ apdrošināšanas līgumu var vienpusēji izbeigt pirms termiņa, ja atbilstoši OCTA likumam var vienpusēji izbeigt vienlaikus 
noslēgto OCTA standartlīgumu. 

 



OCTA apdrošināšana  
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
 
Sabiedrība:          Produkts: 
AAS “BTA Baltic Insurance Company“          Standarlīgums 

 
Šis Standartlīguma apdrošināšanas informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu.  Pilnīga informācija par apdrošināšanas 
līguma noslēgšanu un apdrošināšanas produktu ir sniegta Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likumā, Palīdzība uz ceļa apdrošināšanas noteikumos un OCTA Jurists apdrošināšanas noteikumos, kas publicēti 
www.bta.lv.  Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma noteikumus – tie  ir norādīti noslēgtajā apdrošināšanas līgumā.  

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. 

  
Kas tiek apdrošināts? 

 
 

 
   Kas netiek apdrošināts? 

 Ar Jūsu transportlīdzekli ceļu satiksmes 
negadījumā nodarītie zaudējumi citu personu 
mantai (tajā skaitā transportlīdzeklim), veselībai 
un personai nodarītais nemantiskais kaitējums 
(atkarībā no valsts, kur noticis ceļu satiksmes 
negadījums). 

 Apdrošināšanas līgums tiek slēgts attiecībā uz 
transportlīdzekli, kurš ir reģistrēts, ir 
reģistrējams vai tiks reģistrēts Latvijas 
Republikā. 

Papildriski: 
 Palīdzība uz ceļa  
 OCTA Jurists 
Atbildības limits ir  maksimālā naudas summa, kas var 
tikt izmaksāta, iestājoties apdrošināšanas 
gadījumam. 
Atbildības limits ir norādīts Sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātās apdrošināšanas likumā. 
Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma 
summa/limits papildriskiem ir  maksimālā naudas 
summa, kas var tikt izmaksāta, iestājoties 
apdrošināšanas gadījumam saskaņā ar papildriskiem. 
 
 

  Pirms apdrošināšanas polises noslēgšanas radušies 
negadījumi, 

 Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas 
Republikas, tad atlīdzināmo zaudējumu veidi un apmēri 
ir noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos. 

 Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas 
Republikā, tad netiek atlīdzināti šādi zaudējumi: 

— Zaudējumi, ko ceļu satiksmes negadījumā ar Jūsu 
transportlīdzekli esat nodarījis sev vai savai mantai; 
— Negūtā peļņa; 
— Nenoskaidrota transportlīdzekļa nodarītie zaudējumi, 
izņemot gadījumus, kad ir cietusi 
persona (gājējs, pasažieris, u.c.); 
— Mantai nodarītie zaudējumi, ja tie nav radušies ceļus 
satiksmes negadījuma brīdī; 
— Zaudējumi, ja ceļu satiksmes negadījums noticis 
sacensību vai treniņbrauciena laikā; 
— Zaudējumi citas personas mantai, ja veikts 
komercpārvadājums; 
— Lidlaukā radušies zaudējumi, ja notikusi sadursme ar 
gaisakuģi;  
— Ar transportlīdzekli, kas izmantots terorakta veikšanā, 
nodarītie zaudējumi; 
— Zaudējumi, ko radījis izkustināts akmens vai cits 
priekšmets. 
NB! Izsmeļošu izņēmuma gadījumu uzskatījumu Jūs varat 
atrast Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. 
Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas 
Republikas, tad atlīdzināmo zaudējumu 
veidi un apmēri ir noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos. 
 

  

  
   Vai ir kādi seguma ierobežojumi 
! Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas 

Republikas, tad seguma ierobežojumi ir noteikti 
attiecīgās valsts tiesību aktos. 

! Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas 
Republikā, tad zaudējumu apmērs, ko Jūsu vietā 
sedz apdrošinātājs, ir: 

— līdz 5 210 000 euro - personai nodarītie zaudējumi 
neatkarīgi no cietušo personu skaita; 
— līdz 1 050 000 euro - mantai nodarītie zaudējumi 
neatkarīgi no trešo personu skaita.  



! Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas 
Republikā, tad pieprasīt atlīdzību var: 

— 1 gada laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža - 
par mantai nodarīto zaudējumu; 

— 3 gadu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža - 
par veselībai nodarīto kaitējumu (tai skaitā 
nemantisko kaitējumu). 

NB! Lai redzētu visus seguma ierobežojumus, kas netiek 
atlīdzināti, lūdzu apskatiet noteikumus, kuri norādīti 
apdrošināšanas līgumā. 

 
 

  
Kur es esmu apdrošināts? 

 Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveices Konfederācijā, Serbijā, Andorā, Bosnijā un 
Hercegovinā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Melnkalnē. 

 

  
Kādas ir manas saistības? 

— Sniegt pilnīgu un patiesu, apdrošinātāja pieprasīto informāciju, apdrošināšanas riska novērtēšanai; 
— Fiksējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, ievērot tās valsts tiesību aktus, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums. 
— Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža: 
— Paziņot savam apdrošinātājam par ceļu satiksmes negadījuma iestāšanos; 
— Iesniegt savam apdrošinātājam aizpildītu Saskaņotā paziņojuma veidlapu, ja ceļu satiksmes negadījums noformēts, aizpildot 
Saskaņotā paziņojuma veidlapu. 

 

  
Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmija var tikt 
samaksāt, izmantojot bankas pārskaitījumu, klātienē klientu apkalpošanas punktos vai zvanot uz 26121212. 

 

  
Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas līguma darbības laikā. 
Līgums ir spēkā ar līgumā norādīto dienu. 
Līgums izbeidzas automātiski brīdī, kad: 
- transportlīdzeklim mainās īpašnieks; 
- tiek izsniegta tranzīta numura karte; 
- tiek izsniegtas taksometra numura zīmes; 
- stājas spēkā licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili; 
- tiek izsniegts apliecinājums par transportlīdzekļa norakstīšanu; 
- transportlīdzeklis tiek nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai un par to 
izdarīta atzīme transportlīdzekļu reģistrā; 
- transportlīdzeklis, kuram ir LR numura zīme, tiek reģistrēts citā valstī; 
- līzinga gadījumā, mainoties līzinga ņēmējam. 

 

  
Kā es varu atcelt līgumu? 

Līgumu var izbeigt pirms termiņa, iesniedzot pieteikumu apdrošinātājam, ja: 
- Transportlīdzeklis Jums vairs nepieder; 
- Citas personas prettiesiskas darbības dēļ transportlīdzeklis izgājis no Jūsu valdījuma (piemēram, 
zādzības vai laupīšanas gadījumā), un par šo faktu esat paziņojis tiesībaizsardzības iestādei; 
- Neplānojat ar transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē un esat pārtraucis transportlīdzekļa 
reģistrāciju uz laiku; 
- Apdrošināšanas līgumā norādītajā informācijā ir kļūda; 
- Apdrošināšanas līgumā norādītā transportlīdzekļa īpašnieks vai līzinga gadījumā turētājs - 
juridiskā persona tiek likvidēta; 
- Tiek mainīts apdrošināšanas līgumā norādītā transportlīdzekļa īpašnieka vai - transportlīdzekļa 
līzinga gadījumā - turētāja nosaukums, vārds vai uzvārds; 
- Apdrošinātājam, ar kuru ir noslēgts apdrošināšanas līgums, tiek anulēta licence sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas veikšanai vai uzsākta 
apdrošinātāja likvidācija; 
- Transportlīdzeklim mainās tā identifikācijas (VIN) numurs; 
- Transportlīdzeklim ir noņemtas taksometra numura zīmes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 



- Ir beidzies transportlīdzeklim izsniegtās licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar 
vieglo automobili derīguma termiņš. 
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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu pārskatu par Pirkuma apdrošināšanas 
produktu. Šis dokuments neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus. Pilnīga 
informācija par produktu, izņēmumiem un ar to saistītām izmaksām ir sniegta citos dokumentos, piemēram, 
īpašuma apdrošināšanas noteikumos un polisē. 
 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
 

 

 

 
Kas tiek apdrošināts? 

✓ Ar Jūsu transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījumā nodarītie zaudējumi citu personu 
mantai (tajā skaitā transportlīdzeklim), veselībai un personai nodarītais nemantiskais 
kaitējums (atkarībā no valsts, kur noticis ceļu satiksmes negadījums). 

✓ Apdrošināšanas līgums tiek slēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš ir reģistrēts, ir 
reģistrējams vai tiks reģistrēts Latvijas Republikā.  

Papildriski: 
✓ Diennakts autopalīdzība 
✓ Atlīdzība pie sava apdrošinātāja 
✓ Sauszemes transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kas netiek apdrošināts? 
Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas Republikā, tad netiek atlīdzināti šādi zaudējumi:. 

 Zaudējumi, ko ceļu satiksmes negadījumā ar Jūsu transportlīdzekli esat nodarījis sev vai 
savai mantai;. 

 Negūtā peļņa; 
 Nenoskaidrota transportlīdzekļa nodarītie zaudējumi, izņemot gadījumus, kad ir cietusi 

persona (gājējs, pasažieris, u.c.); 
 Mantai nodarītie zaudējumi, ja tie nav radušies ceļus satiksmes negadījuma brīdī; 
 Zaudējumi, ja ceļu satiksmes negadījums noticis sacensību vai treniņbrauciena laikā; 
 Zaudējumi citas personas mantai, ja veikts komercpārvadājums; 
 Lidlaukā radušies zaudējumi, ja notikusi sadursme ar gaisakuģi; 
 Ar transportlīdzekli, kas izmantots terorakta veikšanā, nodarītie zaudējumi; 
 Zaudējumi, ko radījis izkustināts akmens vai cits priekšmets. 

Izsmeļošu izņēmuma gadījumu uzskatījumu Jūs varat atrast Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Ja ceļu satiksmes 
negadījums noticis ārpus Latvijas Republikas, tad atlīdzināmo zaudējumu veidi un apmēri ir 
noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos. 
 

 

 

 
Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 

! Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas Republikā, tad zaudējumu apmērs, ko 
Jūsu vietā sedz apdrošinātājs, ir: 

! līdz 5 210 000 euro - personai nodarītie zaudējumi neatkarīgi no cietušo personu skaita; 
! līdz 1 050 000 euro - mantai nodarītie zaudējumi neatkarīgi no trešo personu skaita 
! Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas Republikā, tad pieprasīt atlīdzību var: 
! 1 gada laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža - par mantai nodarīto zaudējumu; 
! 3 gadu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža - par veselībai nodarīto kaitējumu (tai 

skaitā nemantisko kaitējumu). 

OCTA apdrošināšana 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Apdrošinātājs: Balcia Insurance SE 
Produkts: OCTA Standartlīgums 

Balcia Insurance SE 
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! Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas Republikas, tad seguma 
ierobežojumi ir noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos. 

 

 

 
Kur es esmu apdrošināts? 

✓ Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveices Konfederācijā, Serbijā, Andorā, Bosnijā 
un Hercegovinā, Melnkalnē, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Kādas ir manas saistības? 

- Pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un 
patiesu informāciju. 

- Fiksējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, ievērot tās valsts tiesību aktus, kurā 
noticis ceļu satiksmes negadījums. 

- Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža: 
• Paziņot savam apdrošinātājam par ceļu satiksmes negadījuma iestāšanos; 
• Iesniegt savam apdrošinātājam aizpildītu Saskaņotā paziņojuma veidlapu, ja ceļu 

satiksmes negadījums noformēts, aizpildot Saskaņotā paziņojuma veidlapu. 
 
 

 
 
Kad un kā man jāveic samaksa? 
Samaksa par apdrošināšanu jāveic apdrošināšanas līgumā (polisē) noteiktajā kārtībā un apmērā.  

 
 

 

 
Kad sākas un beidzas segums? 

✓ Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas līguma darbības laikā. 
✓ Līgums ir spēkā ar līgumā norādīto dienu. 
✓ Līgums izbeidzas automātiski brīdī, kad: 

• transportlīdzeklim mainās īpašnieks; 
• tiek izsniegta tranzīta numura karte; 
• tiek izsniegtas taksometra numura zīmes; 
• tiek izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo 

transportlīdzekli; 
• tiek izsniegts apliecinājums par transportlīdzekļa norakstīšanu; 
• transportlīdzeklis tiek nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) 

tirdzniecībai un par to izdarīta atzīme transportlīdzekļu reģistrā; 
• līzinga gadījumā, mainoties līzinga ņēmējam. 

 

 

 
Kā es varu atcelt līgumu? 
Līgumu var izbeigt pirms termiņa, iesniedzot pieteikumu apdrošinātājam, ja: 

• Transportlīdzeklis Jums vairs nepieder; 
• Citas personas prettiesiskas darbības dēļ transportlīdzeklis izgājis no Jūsu valdījuma 

(piemēram, zādzības vai laupīšanas gadījumā), un par šo faktu esat paziņojis 
tiesībaizsardzības iestādei; 

• Neplānojat ar transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē un esat pārtraucis 
transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku; 

• Apdrošināšanas līgumā norādītajā informācijā ir kļūda; 
• Apdrošināšanas līgumā norādītā transportlīdzekļa īpašnieks vai līzinga gadījumā turētājs 

- juridiskā persona tiek likvidēta; 
• Tiek mainīts apdrošināšanas līgumā norādītā transportlīdzekļa īpašnieka vai – 

transportlīdzekļa līzinga gadījumā - turētāja nosaukums, vārds vai uzvārds; 
• Apdrošinātājam, ar kuru ir noslēgts apdrošināšanas līgums, tiek anulēta licence 

sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
veikšanai vai uzsākta apdrošinātāja likvidācija; 

• Transportlīdzeklim mainās tā identifikācijas (VIN) numurs 
 



OCTA apdro!in"!ana
Apdro!in"!anas produkta inform"cijas dokuments

Kas tiek apdro!in"ts?

 Ar J#su transportl$dzekli ce%u satiksmes negad$jum" nodar$tie 
zaud&jumi citu personu mantai (taj" skait" transportl$dze-
klim), vesel$bai un personai nodar$tais nemantiskais kait&jums 
(atkar$b" no valsts, kur noticis ce%u satiksmes negad$jums).

 Apdro!in"!anas l$gums tiek sl&gts attiec$b" uz 
transportl$dzekli, kur! ir re'istr&ts, ir re'istr&jams vai tiks 
re'istr&ts Latvijas Republik".

Kas netiek apdro!in"ts?

 Ja ce%u satiksmes negad$jums ir noticis Latvijas Republik", tad 
netiek atl$dzin"ti !"di zaud&jumi:

 
 - Zaud&jumi, ko ce%u satiksmes negad$jum" ar J#su 

transportl$dzekli esat nodar$jis sev vai savai mantai;
 - Neg#t" pe%(a;
 - Nenoskaidrota transportl$dzek%a nodar$tie zaud&jumi, iz(emot 

gad$jumus, kad ir cietusi persona (g"j&js, pasa)ieris, u.c.);
 - Mantai nodar$tie zaud&jumi, ja tie nav radu!ies ce%us satiksmes 

negad$juma br$d$;
 - Zaud&jumi, ja ce%u satiksmes negad$jums noticis sacens$bu vai 

treni(brauciena laik";
 - Zaud&jumi citas personas mantai, ja veikts komercp"rvad"jums;
 - Lidlauk" radu!ies zaud&jumi, ja notikusi sadursme ar gaisaku'i;
  - Ar transportl$dzekli, kas izmantots terorakta veik!an", 

nodar$tie zaud&jumi;
 - Zaud&jumi, ko rad$jis izkustin"ts akmens vai cits priek!mets.

 Izsme%o!u iz(&muma gad$jumu uzskat$jumu J#s varat atrast 
Sauszemes transportl$dzek%u $pa!nieku civiltiesisk"s atbild$bas 
oblig"t"s apdro!in"!anas likum".

 Ja ce%u satiksmes negad$jums noticis "rpus Latvijas Republikas, 
tad atl$dzin"mo zaud&jumu veidi un apm&ri ir noteikti 
attiec$g"s valsts ties$bu aktos.

Kur es esmu apdro!in"ts?

 Eiropas Ekonomikas zonas valst$s, k" ar$ *veices Konfeder"cij", Serbij" un Andor".

Produkts:
OCTA standartl$gums

Sabiedr#ba:
ADB „Gjensidige” Latvijas +li"le

Vai ir k"di seguma ierobe$ojumi?

! Ja ce%u satiksmes negad$jums ir noticis Latvijas Republik", tad 
zaud&jumu apm&rs, ko J#su viet" sedz apdro!in"t"js, ir:

 
 - l$dz 5 210 000 euro - personai nodar$tie zaud&jumi neatkar$gi no 

cietu!o personu skaita;
 - l$dz 1 050 000 euro - mantai nodar$tie zaud&jumi neatkar$gi no 

tre!o personu skaita.

! Ja ce%u satiksmes negad$jums ir noticis Latvijas Republik", tad 
piepras$t atl$dz$bu var:

 
 - 1 gada laik" no ce%u satiksmes negad$juma br$)a - par mantai 

nodar$to zaud&jumu;
 - 3 gadu laik" no ce%u satiksmes negad$juma br$)a - par vesel$bai 

nodar$to kait&jumu (tai skait" nemantisko kait&jumu).

! Ja ce%u satiksmes negad$jums noticis "rpus Latvijas Republikas, 
tad seguma ierobe)ojumi ir noteikti attiec$g"s valsts ties$bu aktos.

K"ds ir !is apdro!in"!anas veids?
Sauszemes transportl$dzek%u $pa!nieku civiltiesisk"s atbild$bas oblig"t" apdro!in"!ana (OCTA)

Inform!cija par produktu ir sniegta OCTA standartl"guma polis# un Sauszemes transportl"dzek$u "pa%nieku civiltiesisk!s 
atbild"bas oblig!t!s apdro%in!%anas likum!.



Kad un k! man j!veic samaksa?

Samaksa par apdro!in"!anu j"veic apdro!in"!anas l#gum" (polis$) noteiktaj" k"rt#b" un apm$r".

• Pirms l#guma nosl$g!anas un l#guma darb#bas laik" sniegt 
apdro!in"t"jam piln#gu un patiesu inform"ciju.

• Fiks$jot ce%u satiksmes negad#juma apst"k%us, iev$rot t"s valsts ties#bu 
aktus, kur" noticis ce%u satiksmes negad#jums.

• Ne v$l"k k" 10 dienu laik" no ce%u satiksmes negad#juma br#&a:

 - Pazi'ot savam apdro!in"t"jam par ce%u satiksmes negad#juma 
iest"!anos;

 - Iesniegt savam apdro!in"t"jam aizpild#tu Saska'ot" pazi'ojuma 
veidlapu, ja ce%u satiksmes negad#jums noform$ts, aizpildot Saska'ot" 
pazi'ojuma veidlapu.

K!das ir manas saist"bas?

• Apdro!in"!anas segums ir sp$k" apdro!in"!anas l#guma darb#bas 
laik".

• L#gums ir sp$k" ar l#gum" nor"d#to dienu.

L#gums izbeidzas autom"tiski br#d#, kad:

• transportl#dzeklim main"s #pa!nieks;
• tiek izsniegta tranz#ta numura karte;
•tiek izsniegtas taksometra numura z#mes;
• tiek izsniegta licences kart#te pasa&ieru komercp"rvad"jumiem ar 

vieglo transportl#dzekli;
• tiek izsniegts apliecin"jums par transportl#dzek%a norakst#!anu;
• transportl#dzeklis tiek nodots tirdzniec#bas uz'$mumam (komersan-

tam) tirdzniec#bai un par to izdar#ta atz#me transportl#dzek%u re(istr";
• l#zinga gad#jum", mainoties l#zinga '$m$jam.

Kad s!kas un beidzas segums?

L!gumu var izbeigt pirms termi"a, iesniedzot pieteikumu 
apdro#in$t$jam, ja:

• Transportl#dzeklis Jums vairs nepieder;

• Citas personas prettiesiskas darb#bas d$% transportl#dzeklis izg"jis no 
J)su vald#juma (piem$ram, z"dz#bas vai laup#!anas gad#jum"), un par 
!o faktu esat pazi'ojis ties#baizsardz#bas iest"dei;

• Nepl"nojat ar transportl#dzekli piedal#ties ce%u satiksm$ un esat 
p"rtraucis transportl#dzek%a re(istr"ciju uz laiku;

• Apdro!in"!anas l#gum" nor"d#taj" inform"cij" ir k%)da;

• Apdro!in"!anas l#gum" nor"d#t" transportl#dzek%a #pa!nieks vai l#zinga 
gad#jum" tur$t"js - juridisk" persona tiek likvid$ta;

• Tiek main#ts apdro!in"!anas l#gum" nor"d#t" transportl#dzek%a 
#pa!nieka vai – transportl#dzek%a l#zinga gad#jum" - tur$t"ja 
nosaukums, v"rds vai uzv"rds;

• Apdro!in"t"jam, ar kuru ir nosl$gts apdro!in"!anas l#gums, tiek 
anul$ta licence sauszemes transportl#dzek%u #pa!nieku civiltiesisk"s 
atbild#bas oblig"t"s apdro!in"!anas veik!anai vai uzs"kta 
apdro!in"t"ja likvid"cija;

• Transportl#dzeklim main"s t" identi*k"cijas (VIN) numurs.

K! es varu atcelt l"gumu?



OCTA apdrošināšana 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība: apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija                                                      Produkts: OCTA standartlīgums 

Informācija par produktu ir sniegta OCTA standartlīguma polisē un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) 

Kas tiek apdrošināts? 
 Ar Jūsu transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījumā 

nodarītie zaudējumi citu personu mantai (tajā skaitā 
transportlīdzeklim), veselībai un personai nodarītais 
nemantiskais kaitējums (atkarībā no valsts, kur noticis 
ceļu satiksmes negadījums). 

 Apdrošināšanas līgums tiek slēgts attiecībā uz 
transportlīdzekli, kurš ir reģistrēts, ir reģistrējams vai tiks 
reģistrēts Latvijas Republikā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kas netiek apdrošināts? 
 Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas 

Republikā, tad netiek atlīdzināti šādi zaudējumi: 
 Zaudējumi, ko ceļu satiksmes negadījumā ar 

Jūsu transportlīdzekli esat nodarījis sev vai savai 
mantai; 

 Negūtā peļņa; 
 Nenoskaidrota transportlīdzekļa nodarītie 

zaudējumi, izņemot gadījumus, kad ir cietusi 
persona (gājējs, pasažieris, u.c.); 

 Mantai nodarītie zaudējumi, ja tie nav radušies 
ceļus satiksmes negadījuma brīdī; 

 Zaudējumi, ja ceļu satiksmes negadījums noticis 
sacensību vai treniņbrauciena laikā; 

 Zaudējumi citas personas mantai, ja veikts 
komercpārvadājums; 

 Lidlaukā radušies zaudējumi, ja notikusi 
sadursme ar gaisakuģi; 

 Ar transportlīdzekli, kas izmantots terorakta 
veikšanā, nodarītie zaudējumi; 

 Zaudējumi, ko radījis izkustināts akmens vai cits 
priekšmets. 

 Izsmeļošu izņēmuma gadījumu uzskatījumu Jūs 
varat atrast Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likumā. 

 Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus 
Latvijas Republikas, tad atlīdzināmo zaudējumu 
veidi un apmēri ir noteikti attiecīgās valsts 
tiesību aktos. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  
 Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas 

Republikā, tad zaudējumu apmērs, ko Jūsu vietā 
sedz apdrošinātājs, ir: 
 līdz 5 210 000 euro - personai nodarītie 

zaudējumi neatkarīgi no cietušo personu skaita; 
 līdz 1 050 000 euro - mantai nodarītie 

zaudējumi neatkarīgi no trešo personu skaita. 
 Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas 

Republikā, tad pieprasīt atlīdzību var: 
 1 gada laikā no ceļu satiksmes negadījuma 

brīža - par mantai nodarīto zaudējumu; 
 3 gadu laikā no ceļu satiksmes negadījuma 

brīža - par veselībai nodarīto kaitējumu (tai 
skaitā nemantisko kaitējumu). 

 Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas 
Republikas, tad seguma ierobežojumi ir noteikti 
attiecīgās valsts tiesību aktos.  

Kur es esmu apdrošināts? 

 Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveices Konfederācijā, Serbijā, Andorā, Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē, Lielbritānijas 
un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē. 

Kādas ir manas saistības? 

 Pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju. 
 Fiksējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, ievērot tās valsts tiesību aktus, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums. 



 Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža: 
- Paziņot savam apdrošinātājam par ceļu satiksmes negadījuma iestāšanos; 
- Iesniegt savam apdrošinātājam aizpildītu Saskaņotā paziņojuma veidlapu, ja ceļu satiksmes negadījums noformēts, aizpildot 

Saskaņotā paziņojuma veidlapu. 

Kad un kā man jāveic samaksa? 

Samaksa par apdrošināšanu jāveic apdrošināšanas līgumā (polisē) noteiktajā kārtībā un apmērā. 

Kad sākas un beidzas segums? 

 Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas līguma darbības laikā. 
 Līgums ir spēkā ar līgumā norādīto dienu. 
 Līgums izbeidzas automātiski brīdī, kad: 

- transportlīdzeklim mainās īpašnieks; 
- tiek izsniegta tranzīta numura karte; 
- tiek izsniegtas taksometra numura zīmes; 
- tiek izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo transportlīdzekli; 
- tiek izsniegts apliecinājums par transportlīdzekļa norakstīšanu; 
- transportlīdzeklis tiek nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai un par to izdarīta atzīme transportlīdzekļu 

reģistrā; 
- līzinga gadījumā, mainoties līzinga ņēmējam. 

Kā es varu atcelt līgumu? 
Līgumu var izbeigt pirms termiņa, iesniedzot pieteikumu apdrošinātājam, ja: 
 Transportlīdzeklis Jums vairs nepieder; 
 Citas personas prettiesiskas darbības dēļ transportlīdzeklis izgājis no Jūsu valdījuma (piemēram, zādzības vai laupīšanas gadījumā), 

un par šo faktu esat paziņojis tiesībaizsardzības iestādei; 
 Neplānojat ar transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē un esat pārtraucis transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku; 
 Apdrošināšanas līgumā norādītajā informācijā ir kļūda. 
 Apdrošināšanas līgumā norādītā transportlīdzekļa īpašnieks vai līzinga gadījumā turētājs - juridiskā persona tiek likvidēta; 
 Tiek mainīts apdrošināšanas līgumā norādītā transportlīdzekļa īpašnieka vai – transportlīdzekļa līzinga gadījumā - turētāja 

nosaukums, vārds vai uzvārds; 
 Apdrošinātājam, ar kuru ir noslēgts apdrošināšanas līgums, tiek anulēta licence sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas veikšanai vai uzsākta apdrošinātāja likvidācija; 
 Transportlīdzeklim mainās tā identifikācijas (VIN) numurs. 

 



OCTA apdro!in"!ana
Apdro!in"!anas produkta inform"cijas dokuments
Sabiedr!ba: Compensa VIG ADB Latvijas "li#le   
Produkts: OCTA Standartl!gums/ starptautiskais apdro$in#$anas l!gums (Za%# karte)

Inform!cija par produktu ir sniegta OCTA standartl"guma/Za#!s kartes polis$ un Sauszemes transportl"dzek#u "pa%nieku civiltiesisk!s 
atbild"bas oblig!t!s apdro%in!%anas likum!.

K"ds ir !is apdro!in"!anas veids?
Sauszemes transportl"dzek#u "pa%nieku civiltiesisk!s atbild"bas oblig!t! apdro%in!%ana (OCTA).

Kas tiek apdro!in"ts?
 Ar J&su transportl"dzekli ce#u satiksmes 

negad"jum! nodar"tie zaud$jumi 
citu personu mantai (taj! skait! 
transportl"dzeklim), vesel"bai un personai 
nodar"tais nemantiskais kait$jums 
(atkar"b! no valsts, kur noticis ce#u 
satiksmes negad"jums).

 Apdro%in!%anas l"gums tiek sl$gts 
attiec"b! uz transportl"dzekli, kur% ir 
re'istr$ts, ir re'istr$jams vai tiks re'istr$ts 
Latvijas Republik!. 

Vai ir k"di seguma ierobe#ojumi?
  Ja ce#u satiksmes negad"jums ir noticis Latvijas Republik!, tad zaud$jumu apm$rs, ko J&su viet! sedz apdro%in!t!js, ir:

• l"dz 5 210 000 euro – personai nodar"tie zaud$jumi neatkar"gi no cietu%o personu skaita;
• l"dz 1 050 000 euro – mantai nodar"tie zaud$jumi neatkar"gi no tre%o personu skaita.

  Ja ce#u satiksmes negad"jums ir noticis Latvijas Republik!, tad piepras"t atl"dz"bu var:
• 1 gada laik! no ce#u satiksmes negad"juma br"(a – par mantai nodar"to zaud$jumu;
• 3 gadu laik! no ce#u satiksmes negad"juma br"(a – par vesel"bai nodar"to kait$jumu (tai skait! nemantisko kait$jumu).

  Ja ce#u satiksmes negad"jums noticis !rpus Latvijas Republikas, tad seguma ierobe(ojumi ir noteikti attiec"g!s valsts 
ties"bu aktos.

Kas netiek apdro!in"ts?
  Ja ce#u satiksmes negad"jums ir noticis Latvijas Republik!, tad 

netiek atl"dzin!ti %!di zaud$jumi:
• Zaud$jumi, ko ce#u satiksmes negad"jum! ar J&su 

transportl"dzekli esat nodar"jis sev vai savai mantai;
• Neg&t! pe#)a;
• Nenoskaidrota transportl"dzek#a nodar"tie zaud$jumi, 

iz)emot gad"jumus, kad ir cietusi persona (g!j$js, pasa(ieris, 
u.c.);

• Mantai nodar"tie zaud$jumi, ja tie nav radu%ies ce#us 
satiksmes negad"juma br"d";

• Zaud$jumi, ja ce#u satiksmes negad"jums noticis sacens"bu 
vai treni)brauciena laik!;

• Zaud$jumi citas personas mantai, ja veikts 
komercp!rvad!jums;

• Lidlauk! radu%ies zaud$jumi, ja notikusi sadursme ar 
gaisaku'i;

• Ar transportl"dzekli, kas izmantots terorakta veik%an!, 
nodar"tie zaud$jumi;

• Zaud$jumi, ko rad"jis izkustin!ts akmens vai cits priek%mets.

  Izsme#o%u iz)$muma gad"jumu uzskat"jumu J&s varat atrast 
Sauszemes transportl"dzek#u "pa%nieku civiltiesisk!s atbild"bas 
oblig!t!s apdro%in!%anas likum!.

  Ja ce#u satiksmes negad"jums noticis !rpus Latvijas Republikas, 
tad atl"dzin!mo zaud$jumu veidi un apm$ri ir noteikti attiec"g!s 
valsts ties"bu aktos.



Kur es esmu apdro!in"ts?
  Eiropas Ekonomisk!s zonas valst"s, k! ar" #veices Konfeder!cij!, Serbij! un Andor!.

  OCTA Standartl"gums ir sp$k! Eiropas Ekonomisk!s zonas valst"s, k! ar" #veices Konfeder!cij!, Serbij! un Andor!.

  Starptautiskais apdro%in!%anas l"gums (Za&! karte) ir sp$k! apdro%in!%anas polis$ nor!d"taj!s valst"s
(t.i., valst"s, kas Za&!s kartes polises 8.punkt! nav nosv"trotas).

K"das ir manas saist#bas?
— Pirms l"guma nosl$g%anas un l"guma darb"bas laik! sniegt apdro%in!t!jam piln"gu un patiesu inform!ciju.

— Fiks$jot ce&u satiksmes negad"juma apst!k&us, iev$rot t!s valsts ties"bu aktus, kur! noticis ce&u satiksmes negad"jums.

— Ne v$l!k k! 10 dienu laik! no ce&u satiksmes negad"juma br"'a:
• Pazi(ot savam apdro%in!t!jam par ce&u satiksmes negad"juma iest!%anos;
• Iesniegt savam apdro%in!t!jam aizpild"tu Saska(ot! pazi(ojuma veidlapu, ja ce&u satiksmes negad"jums noform$ts, 

aizpildot Saska(ot! pazi(ojuma veidlapu.

Kad un k" man j"veic samaksa?
Samaksa par apdro%in!%anu j!veic apdro%in!%anas l"gum! (polis$) noteiktaj! k!rt"b! un apm$r!.

Kad s"kas un beidzas segums?
Apdro%in!%anas segums ir sp$k! apdro%in!%anas l"guma darb"bas laik!.
L"gums ir sp$k! ar l"gum! nor!d"to dienu.
L"gums izbeidzas autom!tiski br"d", kad:

• transportl"dzeklim main!s "pa%nieks;
• tiek izsniegta tranz"ta numura karte;
• tiek izsniegtas taksometra numura z"mes;
• tiek izsniegta licences kart"te pasa'ieru komercp!rvad!jumiem ar vieglo transportl"dzekli;
• tiek izsniegts apliecin!jums par transportl"dzek&a norakst"%anu;
• transportl"dzeklis tiek nodots tirdzniec"bas uz($mumam (komersantam) tirdzniec"bai un par to izdar"ta atz"me 

transportl"dzek&u re)istr!;
• l"zinga gad"jum!, mainoties l"zinga ($m$jam.

K" es varu atcelt l#gumu?
L"gumu var izbeigt pirms termi(a, iesniedzot pieteikumu apdro%in!t!jam, ja:

• Transportl"dzeklis Jums vairs nepieder;
• Citas personas prettiesiskas darb"bas d$& transportl"dzeklis izg!jis no J*su vald"juma (piem$ram, z!dz"bas vai 

laup"%anas gad"jum!), un par %o faktu esat pazi(ojis ties"baizsardz"bas iest!dei;
• Nepl!nojat ar transportl"dzekli piedal"ties ce&u satiksm$ un esat p!rtraucis transportl"dzek&a re)istr!ciju uz laiku;
• Apdro%in!%anas l"gum! nor!d"taj! inform!cij! ir k&*da.
• Apdro%in!%anas l"gum! nor!d"t! transportl"dzek&a "pa%nieks vai l"zinga gad"jum! tur$t!js - juridisk! persona tiek 

likvid$ta;
• Tiek main"ts apdro%in!%anas l"gum! nor!d"t! transportl"dzek&a "pa%nieka vai - transportl"dzek&a l"zinga gad"jum! - 

tur$t!ja nosaukums, v!rds vai uzv!rds;
• Apdro%in!t!jam, ar kuru ir nosl$gts apdro%in!%anas l"gums, tiek anul$ta licence sauszemes transportl"dzek&u 

"pa%nieku civiltiesisk!s atbild"bas oblig!t!s apdro%in!%anas veik%anai vai uzs!kta apdro%in!t!ja likvid!cija;
• Transportl"dzeklim main!s t! identi+k!cijas (VIN) numurs.



Kas tiek apdro!in"ts?
	� Sadursme ar citu sauszemes transportl!dzekli, 
transportl!dzeklim piedaloties ce"u satiksm#.

	� Sadursme ar dz!vnieku,  
transportl!dzeklim piedaloties ce"u satiksm#.

Kas netiek apdro!in"ts?
 � Zaud#jumi transportl!dzeklim, kuri ir radu$ies pirms 

apdro$in%$anas l!guma sp#k% st%$an%s.

 � Riski, kuri nav nor%d!ti polis#.

 � Transportl!dzek"a uzlabojumi, %r#j% izskata un 
jaudas izmai&as.

 � P%r#jie gad!jumi, kuri netiek atz!ti par 
apdro$in%$anas gad!jumiem un kuru rezult%t% 
Apdro$in%t%js neatl!dzina radu$os zaud#jumus, ir 
nor%d!ti KASKO noteikumu punkt% “Iz&#mumi”.

Vai ir k"di seguma ierobe#ojumi?
 ! Netiek atl!dzin%ti karadarb!bas, masu nemieru, terorisma rezult%t% radu$ies zaud#jumi.

 ! Netiek atl!dzin%ti zaud#jumi, ja negad!jums izrais!ts alkohola vai citu apreibino$u vielu ietekm#.

 ! Netiek atl!dzin%ti zaud#jumi, ja ce"u satiksmes negad!jums izrais!ts laik%, kad transportl!dzek"a lietot%js nebija ties!gs vad!t 
attiec!g%s kategorijas transportl!dzekli.

 ! Ja apdro$in%tais transportl!dzeklis ir atbild!gs negad!juma izrais!$an%, apdro$in%t%js atl!dz!bu izmaks% naud% tikai par 
zaud#jumu kompens%cijas tabul% min#taj%m transportl!dzek"a deta"%m un pakalpojumiem. Gad!jum%, ja apdro$in%tais 
transportl!dzeklis da"#ji ir vainojams negad!juma izrais!$an%, atl!dz!ba tiek izmaks%ta proporcion%li vainas pak%pei.

 ! Ja apdro$in%tais transportl!dzeklis nav vainojams negad!juma izrais!$an%, apdro$in%t%js veic transportl!dzek"a remontu vai 
veic apdro$in%$anas atl!dz!bu naud% saska&% ar Latvijas Transportl!dzek"u apdro$in%t%ju biroja apstiprin%to 
“Transportl!dzek"u tehnisko ekspert!'u metodiku”.

Kur es esmu apdro!in"ts?
 � Apdro$in%$anas l!guma darb!bas teritorija ir nor%d!ta apdro$in%$anas polis#. (rpus t%s apdro$in%$ana nav sp#k%.

Zelta OCTA apdro!in"!ana
Apdro!in"!anas produkta inform"cijas dokuments
Apdro$in%$anas komp%nija:  Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas $li"le 
Produkts:  Zelta OCTA 

Pilna inform%cija, kas sniedzama pirms l!guma nosl#g$anas, un l!guma inform%cija par produktu ir sniegta apdro$in%$anas polis# un 
apdro$in%$anas noteikumos.

K"ds ir !is apdro!in"!anas veids? 
Zelta OCTA ir sauszemes transportl!dzek"u br!vpr%t!g% apdro$in%$anas veids, kuru ir iesp#jams ieg%d%ties kop% ar OCTA vai atsevi$)i. 
Apdro$in%t%js pied%v% apdro$in%t Zelta OCTA saska&% ar Compensa Sauszemes transportl!dzek"u apdro$in%$anas noteikumiem ZO20 
((turpm%k tekst% – “KASKO noteikumi”).



K!das ir manas saist"bas?
• J!sniedz Apdro"in!t!jam visa piepras#t! inform!cija apdro"in!m! riska izv$rt$"anai.

• J!inform$ persona, kurai ir apdro"in!m! interese, par to, ka transportl#dzeklis tiek apdro"in!ts, un k!di ir apdro"in!"anas 
l#guma nosac#jumi.

• Nekav$joties rakstiski zi%ot Apdro"in!t!jam par visiem apst!k&iem vai izmai%!m, kas var attiekties uz apdro"in!"anas 
l#gumu vai palielin!t apdro"in!t! riska iest!"an!s iesp$jam#bu vai zaud$jumu apm$ru.

• Iest!joties apdro"in!"anas gad#jumam, nekav$joties j!zi%o atbilsto"ai kompetentai iest!dei vai likum! at&autajos gad#jumos 
j!aizpilda Saska%otais pazi%ojums.

• Nekav$joties, tikl#dz tas iesp$jams, bet ne v$l!k k! 3 (tr#s) dienu laik! no br#'a, kad tas k&uvis iesp$jams, pazi%ot 
Apdro"in!t!jam par negad#jumu un iesniegt rakstisku apdro"in!"anas atl#dz#bas pieteikumu.

• Nodro"in!t Apdro"in!t!ja p!rst!vjiem iesp$ju veikt transportl#dzek&a apskati un p!rbaudes, lai noteiktu zaud$jumu ra"an!s 
c$loni un apm$ru.

• Iesniegt Apdro"in!t!jam visu nepiecie"amo inform!ciju un dokumentus, kas apstiprina apdro"in!"anas gad#juma 
iest!"anos, k! ar# ir sniegt nepiecie"amo inform!ciju regresa pras#bas iesnieg"anai, ja tas ir nepiecie"ams.

Kad un k! man j!veic samaksa?
Apdro"in!"anas pr$mijas apm$rs, t!s maks!jumu skaits un datums (-i) ir nor!d#ti apdro"in!"anas polis$. Atkar#b! no 
apdro"in!"anas polises ieg!des veida, apdro"in!"anas pr$mija var tikt maks!ta uz vietas, p!rskait#ta uz Compensa bankas 
kontu vai starpnieka bankas kontu. Maks!jot apdro"in!"anas pr$miju uz bankas kontu, ir j!%em v$r!, ka par samaksas datumu 
tiek uzskat#ts datums, kad maks!jums ir ien!cis Apdro"in!t!ja vai starpnieka kont!.

Kad s!kas un beidzas segums?
Apdro"in!"anas l#gums st!jas sp$k! apdro"in!"anas polis$ nor!d#taj! datum! un laik!, ja ir veikta apdro"in!"anas pr$mijas  
vai t!s pirm!s da&as, ja ir vieno"an!s par dal#jumu, samaksa  apdro"in!"anas polis$ nor!d#taj! k!rt#b!, termi%! un apm$r!.

K! es varu atcelt l"gumu?
Izbeigt apdro"in!"anas l#gumu ir iesp$jams jebkur! laik! pirms t! termi%a beig!m, iesniedzot rakstisku pieteikumu 
Apdro"in!t!jam un iev$rojot apdro"in!"anas l#gum!/Apdro"in!"anas l#guma likum! noteikto k!rt#bu.

Apdro"in!"anas l#gums tiek izbeigts pieteikum! nor!d#taj! datum!, bet ne !tr!k k! pieteikuma iesnieg"anas datum!.
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.DV�WLHN�DSGURdLQbWV"
$U�-jVX�WUDQVSRUWOeG]HNOL�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPb�QRGDUeWLH�]DXGcMXPL�FLWX�SHUVRQX�PDQWDL
�WDMb�VNDLWb�WUDQVSRUWOeG]HNOLP���YHVHOeEDL�XQ�SHUVRQDL�QRGDUeWDLV�QHPDQWLVNDLV�NDLWcMXPV
�DWNDUeEb�QR�YDOVWV��NXU�QRWLFLV�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPV��
$SGURiLQbiDQDV�OeJXPV�WLHN�VOcJWV�DWWLHFeEb�X]�WUDQVSRUWOeG]HNOL��NXUi�LU�UHdLVWUcWV��LU
UHdLVWUcMDPV�YDL�WLNV�UHdLVWUcWV�/DWYLMDV�5HSXEOLNb�

.DV�QHWLHN�DSGURdLQbWV"
-D�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPV�LU�QRWLFLV�/DWYLMDV�5HSXEOLNb��WDG�QHWLHN�DWOeG]LQbWL�ibGL
]DXGcMXPL�
l�=DXGcMXPL��NR�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPb�DU�-jVX�WUDQVSRUWOeG]HNOL�HVDW�QRGDUeMLV�VHY�YDL
VDYDL�PDQWDL�
l�1HJjWb�SHfgD�
l�1HQRVNDLGURWD�WUDQVSRUWOeG]HNfD�QRGDUeWLH�]DXGcMXPL��L]gHPRW�JDGeMXPXV��NDG�LU�FLHWXVL
SHUVRQD��JbMcMV��SDVDkLHULV��X�F���
l�0DQWDL�QRGDUeWLH�]DXGcMXPL��MD�WLH�QDY�UDGXiLHV�FHfXV�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPD�EUeGe�
l�=DXGcMXPL��MD�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPV�QRWLFLV�VDFHQVeEX�YDL�WUHQLgEUDXFLHQD�ODLNb�
l�=DXGcMXPL�FLWDV�SHUVRQDV�PDQWDL��MD�YHLNWV�NRPHUFSbUYDGbMXPV�
l�/LGODXNb�UDGXiLHV�]DXGcMXPL��MD�QRWLNXVL�VDGXUVPH�DU�JDLVDNXdL�
l�=DXGcMXPL��NR�UDGeMLV�L]NXVWLQbWV�DNPHQV�YDL�FLWV�SULHNiPHWV�
,]VPHfRiX�L]gcPXPD�JDGeMXPX�X]VNDWeMXPX�-jV�YDUDW�DWUDVW�6DXV]HPHV�WUDQVSRUWOeG]HNfX
eSDiQLHNX�FLYLOWLHVLVNbV�DWELOGeEDV�REOLJbWbV�DSGURiLQbiDQDV�OLNXPb�
-D�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPV�QRWLFLV�bUSXV�/DWYLMDV�5HSXEOLNDV��WDG�DWOeG]LQbPR�]DXGcMXPX
YHLGL�XQ�DSPcUL�LU�QRWHLNWL�DWWLHFeJbV�YDOVWV�WLHVeEX�DNWRV�

9DL�LU�NbGL�VHJXPD�LHUREHeRMXPL"
-D�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPV�LU�QRWLFLV�/DWYLMDV�5HSXEOLNb��WDG�]DXGcMXPX�DSPcUV��NR�-jVX
YLHWb�VHG]�DSGURiLQbWbMV��LU�
l�OeG]�����������HXUR���SHUVRQDL�QRGDUeWLH�]DXGcMXPL�QHDWNDUeJL�QR�FLHWXiR�SHUVRQX�VNDLWD
l�OeG]�����������HXUR���PDQWDL�QRGDUeWLH�]DXGcMXPL�QHDWNDUeJL�QR�WUHiR�SHUVRQX�VNDLWD
-D�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPV�LU�QRWLFLV�/DWYLMDV�5HSXEOLNb��WDG�SLHSUDVeW�DWOeG]eEX�YDU�
l���JDGD�ODLNb�QR�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPD�EUekD���SDU�PDQWDL�QRGDUeWR�]DXGcMXPX�
l���JDGX�ODLNb�QR�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPD�EUekD���SDU�YHVHOeEDL�QRGDUeWR�NDLWcMXPX��WDL
VNDLWb�QHPDQWLVNR�NDLWcMXPX��
-D�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPV�QRWLFLV�bUSXV�/DWYLMDV�5HSXEOLNDV��WDG�VHJXPD�LHUREHkRMXPL�LU
QRWHLNWL�DWWLHFeJbV�YDOVWV�WLHVeEX�DNWRV�

.XU�HV�HVPX�DSGURdLQbWV"
(LURSDV�(NRQRPLVNbV�]RQDV�YDOVWeV��Nb�DUe�hYHLFHV�.RQIHGHUbFLMb��6HUELMb�XQ�$QGRUb�



.bGDV�LU�PDQDV�VDLVWcEDV"
b 3LUPV�OeJXPD�QRVOcJiDQDV�XQ�OeJXPD�GDUEeEDV�ODLNb�VQLHJW�DSGURiLQbWbMDP�SLOQeJX�XQ�SDWLHVX

LQIRUPbFLMX�
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VDWLNVPHV�QHJDGeMXPV�
b 1H�YcObN�Nb����GLHQX�ODLNb�QR�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPD�EUekD�

l�3D]LgRW�VDYDP�DSGURiLQbWbMDP�SDU�FHfX�VDWLNVPHV�QHJDGeMXPD�LHVWbiDQRV�
l�,HVQLHJW�VDYDP�DSGURiLQbWbMDP�DL]SLOGeWX�6DVNDgRWb�SD]LgRMXPD�YHLGODSX��MD�FHfX�VDWLNVPHV
QHJDGeMXPV�QRIRUPcWV��DL]SLOGRW�6DVNDgRWb�SD]LgRMXPD�YHLGODSX�

.DG�XQ�Nb�PDQ�MbYHLF�VDPDNVD"
6DPDNVD�SDU�DSGURiLQbiDQX�MbYHLF�DSGURiLQbiDQDV�OeJXPb��SROLVc��QRWHLNWDMb�NbUWeEb�XQ�DSPcUb�

.DG�VbNDV�XQ�EHLG]DV�VHJXPV"
��$SGURiLQbiDQDV�VHJXPV�LU�VScNb�DSGURiLQbiDQDV�OeJXPD�GDUEeEDV�ODLNb�
��/eJXPV�LU�VScNb�DU�OeJXPb�QRUbGeWR�GLHQX�
��/eJXPV�L]EHLG]DV�DXWRPbWLVNL�EUeGe��NDG�WUDQVSRUWOeG]HNOLP�PDLQbV�eSDiQLHNV��YDL�WDP�WLHN
L]VQLHJWD�WUDQ]eWD�QXPXUD�NDUWH�YDL�DSOLHFLQbMXPV�SDU�WUDQVSRUWOeG]HNfD�QRUDNVWeiDQX��YDL�WDP�WLHN
L]VQLHJWD�WDNVRPHWUD�QXPXUD�]ePH��/e]LQJD�JDGeMXPb��PDLQRWLHV�Oe]LQJD�gcPcMDP��OeJXPV�SDOLHN
VScNb��MD�WUDQVSRUWOeG]HNfD�WXUcWbMV�NfjVW�SDU�Wb�eSDiQLHNX�YDL�WUDQVSRUWOeG]HNfD�eSDiQLHNV�NfjVW�SDU
Wb�WXUcWbMX�
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��1HSObQRMDW�DU�WUDQVSRUWOeG]HNOL�SLHGDOeWLHV�FHfX�VDWLNVPc�XQ�HVDW�SbUWUDXFLV�WUDQVSRUWOeG]HNfD
UHdLVWUbFLMX�X]�ODLNX�
��$SGURiLQbiDQDV�OeJXPb�QRUbGeWDMb�LQIRUPbFLMb�LU�NfjGD�
��$SGURiLQbiDQDV�OeJXPb�QRUbGeWb�WUDQVSRUWOeG]HNfD�eSDiQLHNV���MXULGLVNb�SHUVRQD�WLHN�OLNYLGcWD�YDL
PDLQeWV�WbV�QRVDXNXPV�



Apdro!in"!anas produkta 
inform"cijas dokuments 
ERGO Insurance SE 
Latvijas Fili"le

Apdro!in"!anas produkta inform"cijas dokuments sniedz visp"r#jo p"rskatu par apdro!in"!anas produktu. Inform"cijas dokuments 
neatspogu$o konkr#tam klientam izstr"d"t" pied"v"juma %pa!os nosac%jumus. 
&is dokuments nav rekl"mas materi"ls. T" m#r'is ir sniegt klientam svar%g"ko inform"ciju par produktu. Piln%ga  inform"cija par 
produktu un ar to saist%t"m izmaks"m, sniegta citos dokumentos, k" piem#ram, apdro!in"!anas noteikumos un  l%gum".

K"ds ir !is apdro!in"!anas veids?
Sauszemes transportl%dzek$u %pa!nieku civiltiesisk"s atbild%bas oblig"t" apdro!in"!ana (OCTA).

Kas tiek apdro!in"ts?
 Ar J(su transportl%dzekli ce$u satiksmes 

negad%jum" nodar%tie zaud#jumi citu personu 
mantai (taj" skait" transportl%dzeklim), vesel%bai 
un personai nodar%tais nemantiskais kait#jums 
(atkar%b" no valsts, kur noticis ce$u satiksmes 
negad%jums).

 Apdro!in"!anas l%gums tiek sl#gts attiec%b" uz 
transportl%dzekli, kur! ir re)istr#ts, ir re)istr#jams 
vai tiks re)istr#ts Latvijas Republik".

Var tikt apdro!in"ti !"di papildus riski:
 DubultOCTA apdro!in"!ana - ja cits 

transportl%dzeklis b(s izrais%jis ce$u satiksmes 
negad%jumu, kur" b(s boj"ts J(s transportl%dzeklis, 
apdro!in"!anas atl%dz%bu J(s var#siet sa*emt 
pie ERGO. Apdro!in"!anas atl%dz%bu par 
transportl%dzek$a boj"jumiem var#siet sa*emt 
ar% gad%jum", ja b(siet l%dzvain%gs ce$u satiksmes 
negad%jum" (da$#jas vainas gad%jum"), !"d" 
gad%jum" tiks piem#rots 140 EUR pa!risks.

 V#jstikla apdro!in"!ana – tiek apdro!in"ts 
transportl%dzek$a priek!#jais v#jstikls. Vienu reizi 
l%guma darb%bas laik" tiks apmaks"ta v#jstikla 
nomai*a pie nosac%juma, ja tas tiks boj"ts no ce$a 
virsmas pace$ot akmeni vai citu priek!metu.

 Vad$t"ja nelaimes gad$jumu apdro!in"!ana – 
transportl%dzek$a vad%t"ja apdro!in"!ana n"ves, 
invalidit"tes un traumu gad%jumam, kas iest"jas 
min#t" transportl%dzek$a vad%t"ja izrais%t" ce$u 
satiksmes negad%juma rezult"t".

! Piln%ga  inform"cija par produktu ir nor"d%ta 
apdro!in"!anas noteikumos un l%gum" (polis#).

Produkts: OCTA standartl$gums

Kas netiek apdro!in"ts?
 Ja ce$u satiksmes negad%jums ir noticis Latvij", 

tad netiek atl%dzin"ti !"di zaud#jumi:
 -  Zaud#jumi, ko ce$u satiksmes negad%jum" ar 

j(su transportl%dzekli esat nodar%jis sev vai 
savai mantai;

 -  Neg(t" pe$*a;
 - Nenoskaidrota transportl%dzek$a nodar%tie 

zaud#jumi, iz*emot gad%jumus, kad ir cietusi 
persona (g"j#js, pasa+ieris, u.c.);

 -  Mantai nodar%tie zaud#jumi, ja tie nav radu!ies 
ce$us satiksmes negad%juma br%d%;

 -  Zaud#jumi, ja ce$u satiksmes negad%jums 
noticis sacens%bu vai treni*brauciena laik";

 -  Zaud#jumi citas personas mantai, ja veikts 
komercp"rvad"jums;

 -  Lidlauk" radu!ies zaud#jumi, ja notikusi 
sadursme ar gaisaku)i;

 -  Zaud#jumi, ko rad%jis izkustin"ts akmens vai 
cits priek!mets.

 Izsme$o!u iz*#muma gad%jumu uzskat%jumu 
J(s varat atrast Sauszemes transportl%dzek$u 
%pa!nieku civiltiesisk"s atbild%bas oblig"t"s 
apdro!in"!anas likum".

! Piln%ga  inform"cija par to, kas netiek apdro!in"ts, 
ir nor"d%ta apdro!in"!anas noteikumos un l%gum" 
(polis#).



K!das ir manas saist"bas?
• Pirms l!guma nosl"g#anas un l!guma darb!bas 

laik$ sniegt apdro#in$t$jam piln!gu un patiesu 
inform$ciju.

• Fiks"jot ce%u satiksmes negad!juma apst$k%us, 
iev"rot t$s valsts ties!bu aktus, kur$ noticis ce%u

• satiksmes negad!jums.
• Ne v"l$k k$ 10 dienu laik$ no ce%u satiksmes 

negad!juma br!&a:
- Pazi'ot savam apdro#in$t$jam par ce%u 

satiksmes negad!juma iest$#anos;
 - Iesniegt savam apdro#in$t$jam aizpild!tu 

Saska'ot$ pazi'ojuma veidlapu, ja ce%u 
satiksmes negad!jums noform"ts, aizpildot 
Saska'ot$ pazi'ojuma veidlapu.

Kur es esmu apdro#in!ts?
• Eiropas Ekonomisk$s zonas valst!s, k$ ar! (veices 

Konfeder$cij$, Serbij$ un Andor$.                    

Vai ir k!di seguma
ierobe$ojumi?
 Ja ce%u satiksmes negad!jums ir noticis Latvij$, 

tad zaud"jumu apm"rs, ko J)su viet$ sedz 
apdro#in$t$js, ir:

 l!dz 5 000 000 euro - personai nodar!tie zaud"jumi 
neatkar!gi no cietu#o personu skaita;

 l!dz 1 000 000 euro - mantai nodar!tie zaud"jumi 
neatkar!gi no tre#o personu skaita.

 Ja ce%u satiksmes negad!jums ir noticis Latvijas 
Republik$, tad piepras!t atl!dz!bu var:

 1 gada laik$ no ce%u satiksmes negad!juma br!&a - 
par mantai nodar!to zaud"jumu;

 3 gadu laik$ no ce%u satiksmes negad!juma br!&a 
- par vesel!bai nodar!to kait"jumu (tai skait$ 
nemantisko kait"jumu).

 Ja ce%u satiksmes negad!jums noticis $rpus 
Latvijas Republikas, tad seguma ierobe&ojumi ir 
noteikti attiec!g$s valsts ties!bu aktos.

 
!Piln!ga  inform$cija par seguma ierobe&ojumiem 
ir nor$d!ta apdro#in$#anas noteikumos un l!gum$ 
(polis").

Kad un k! man j!veic samaksa?
• Samaksa par apdro#in$#anu j$veic apdro#in$#anas 

l!gum$ (polis") noteiktaj$ k$rt!b$ un apm"r$.

Kad s!kas un beidzas segums?
• Apdro#in$#anas segums ir sp"k$ apdro#in$#anas 

l!guma darb!bas laik$.
• L!gums ir sp"k$ ar l!gum$ nor$d!to dienu.
• L!gums izbeidzas autom$tiski br!d!, kad 

transportl!dzeklim main$s !pa#nieks, vai tam tiek 
izsniegta tranz!ta numura karte vai apliecin$jums 
par transportl!dzek%a norakst!#anu. L!zinga 
gad!jum$, mainoties l!zinga '"m"jam,  l!gums 
paliek sp"k$, ja transportl!dzek%a tur"t$js k%)st par 
t$ !pa#nieku vai transportl!dzek%a !pa#nieks k%)st 
par t$ tur"t$ju.

K! es varu atcelt l"gumu?
• Apdro#in$#anas l!gumu var izbeigt pirms termi'a, 

iesniedzot rakstisku pieteikumu apdro#in$t$jam.


