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Kas tiek apdrošināts? 

I. Sauszemes transportlīdzeklis, kas norādīts Apdrošināša-
nas polisē, kā arī tā papildu aprīkojums, kas uzskaitīts Ap-
drošināšanas polisē (turpmāk tekstā – Transportlīdzeklis) 

Apdrošinājuma summa Transportlīdzeklim ir norādīta Ap-
drošināšanas polisē. 

Ja izvēlaties PAMATKASKO (to pērkot www.if.lv) vai KASKO, 
tad Transportlīdzeklis ir apdrošināts pret šādiem riskiem: 

Avārija 

Uguns 

Zādzība vai laupīšana 

Vandālisms 

Transportēšana 

Stiklojums 

Ja izvēlaties SUPERKASKO (to pērkot www.if.lv), tad Trans-
portlīdzeklis ir apdrošināts pret šādiem riskiem: 

Avārija 

Uguns 

Zādzība vai laupīšana 

Vandālisms 

Transportēšana 

Stiklojums 

Aizvietošana 

Personīgo mantu bojājums vai zādzība 

Ja izvēlaties SUPERKASKO PLUSS (to pērkot www.if.lv), tad 
Transportlīdzeklis ir apdrošināts pret šādiem riskiem: 

Avārija 

Uguns 

Zādzība vai laupīšana 

Vandālisms 

Transportēšana 

Stiklojums 

Kas netiek apdrošināts? 

I. Attiecībā uz Transportlīdzekli neatlīdzina zaudējumus, ja: 

tie radušies korozijas, nodiluma, nolietojuma vai nogu-
ruma rezultātā; 

tie radušies kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības 
rezultātā; 

tie radušies krāpšanas, piesavināšanās vai izspiešanas 
rezultātā; 

Transportlīdzekļa vadītājs patvaļīgi pametis ceļu satik-
smes negadījuma vietu; 

Transportlīdzekļa vadītājs vadījis to alkoholisko dzērienu, 
narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē; 

Transportlīdzekļa vadītājs pēc ceļu satiksmes negadī-
juma ir lietojis alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai ci-
tas apreibinošas vielas; 

tos pilnā apmērā ir atlīdzinājusi cita persona; 

Transportlīdzeklis ir vadīts bez attiecīgās transportlī-
dzekļa kategorijas vadīšanas tiesībām; 

tie radušies, piedaloties sacensībās vai trenējoties sacen-
sībām; 

Transportlīdzeklis ekspluatēts neatbilstoši ražotāja prasī-
bām; 

Transportlīdzeklis nav bijis aprīkots ar Apdrošināšanas 
sabiedrības apstiprinātu drošības sistēmu, tā nav bijusi 
darba kārtībā vai nav bijusi ieslēgta;

tie saistīti ar bojājumiem Transportlīdzekļa mehāniskajās 
daļās un šādus bojājumus nav izraisījis Apdrošinātais 
risks; 

tie radušies nenostiprinātas vai nepareizi nostiprinātas 
kravas, mantu vai piekabes rezultātā; 

tie radušies mitruma, pūšanas, pelējuma, sēnītes vai iz-
tecējušas degvielas rezultātā. 

II. Attiecībā uz Personām Transportlīdzeklī neatlīdzina kaitē-
jumu, ja:

tie radušies Transportlīdzekļa vadītājam, kurš Transpor-
tlīdzekli vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu 
apreibinošo vielu ietekmē; 

SAUSZEMES TRANSPORTL!DZEK"U APDRO#IN$#ANA (KASKO) 
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS 

Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Produkts: KASKO apdrošināšana 

Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšanu, kā arī par šāda apdrošināšanas līguma 
nosacījumiem ir sniegta Apdrošināšanas polisē un Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos. 

0BKāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Šī ir sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšana jeb KASKO. KASKO pasargā no zaudējumiem, kas rodas, iestājoties transportlīdzekļa zādzī-
bai, bojājumiem vai pilnīgai bojāejai. Pastāv vairāki KASKO līmeņi. Tie aprakstīti šī dokumenta turpinājumā, un no tiem iespējams izvēlēties 
sev piemērotāko. Papildus transportlīdzekļa apdrošināšanai var izvēlēties arī tā vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanu. 

http://www.if.lv/
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Personīgo mantu bojājum vai zādzība 

Atslēgu zādzība un degvielas neatbilstība 

Tirgus vērtības zudums un līzinga saistības  

Riepu un numurzīmes apdrošināšana 

Ja izvēlaties VISLABĀKAIS IF KASKO (to pērkot www.if.lv), 
tad Transportlīdzeklis ir apdrošināts pret šādiem riskiem: 

Avārija 

Uguns 

Zādzība vai laupīšana 

Vandālisms 

Transportēšana 

Stiklojums 

Personīgo mantu bojājum vai zādzība 

Atslēgu zādzība un degvielas neatbilstība 

Tirgus vērtības zudums un līzinga saistības  

Riepu un numurzīmes apdrošināšana 

Remonts pie dīlera pēc garantijas laika beigām 

30 Dienu plašākā seguma garantija 

Papildu apdrošināšana 

Izvēloties PAMATKASKO, KASKO, SUPERKASKO vai SUPER-
KASKO PLUSS, Transportlīdzekli papildus varat apdrošināt 
arī pret šādiem riskiem (tie ir spēkā tikai tad, ja norādīti 
Apdrošināšanas polisē): 

Aizvietošana 

Jaunvērtība 

Paplašinātā garantija 

Diennakts auto palīdzība 

Personīgo mantu bojājum vai zādzība 

Atslēgu zādzība un degvielas neatbilstība 

Tirgus vērtības zudums un līzinga saistības  

Riepu un numurzīmes apdrošināšana 

II. Transportlīdzekļa vadītāja un/vai pasažieru dzīvība, ve-
selība un fiziskais stāvoklis (turpmāk tekstā – Personas
Transportlīdzeklī) (šī ir izvēles apdrošināšana, kas spēkā ti-
kai tad, ja norādīta Apdrošināšanas polisē)

Apdrošinājuma summa Personām Transportlīdzeklī ir no-
rādīta Apdrošināšanas polisē. 

Personas Transportlīdzeklī ir apdrošinātas pret šādiem ris-
kiem: 

Ārstēšanās izdevumi 

Paliekoša invaliditāte 

Nāve 

tie radušies operācijas, ārstēšanās vai citu medicīnisku 
procedūru rezultātā, kas nav saistīti ar Transportlīdzekļa 
avāriju; 

negadījuma brīdī pasažieru skaits Transportlīdzeklī ir 
pārsniedzis pasažieriem paredzēto vietu skaitu; 

rehabilitācija, uzturēšanās rehabilitācijas centrā, dzied-
nīcā vai sanatorijā nav saskaņoti ar Apdrošināšanas sa-
biedrību; 

tie saistīti ar plastiskās ķirurģijas operāciju, izņemot, ja 
operācija tiek veikta, lai likvidētu negadījumā radītos 
kropļojošos bojājumus; 

tie saistīti ar zobu vai protēžu labošanu; 

tie saistīti ar ārstēšanos maksas stacionārā un šāda ār-
stēšanās nav iepriekš saskaņota ar Apdrošināšanas sa-
biedrību. 

Pārējie gadījumi, kad attiecībā uz Transportlīdzekli un Perso-
nām Transportlīdzeklī neatlīdzina zaudējumus vai kaitējumu, 
ir uzskaitīti Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināša-
nas noteikumos. 

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi? 

Attiecībā uz Transportlīdzekli ir šādi ierobežojumi: 

Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdro-
šināšanas polisē norādīto Pašrisku 

Apdrošināšanas polisē norādīto attiecīgo Pašrisku pie-
mēro divkāršā apmērā, ja negadījumu izraisījis Transpor-
tlīdzekļa vadītājs, kura vadīšanas stāžs ir mazāks par 
diviem gadiem 

Apdrošināšanas atlīdzības apmēru samazina par 50%, ja 
pēc Transportlīdzekļa zādzības nav iespējams uzrādīt tā 
reģistrācijas apliecību 

Apdrošināšanas atlīdzību samazina par 50%, ja pēc Ap-
drošinātā riska iestāšanās par to nepaziņo attiecīgajam 
valsts dienestam un Apdrošināšanas sabiedrībai 

Apdrošināšanas atlīdzību samazina par 50%, ja netiek ie-
vērotas drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas 
polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos 
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Kur apdrošināšana ir spēkā? 

Var izvēlēties kādu no šiem Teritoriālajiem segumiem, kur Transportlīdzekļa un Personu Transportlīdzeklī apdrošināšana ir spēkā: 

Baltija 

Eiropa 

NVS valstis 

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 lī-
guma 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 

Ievērot drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos 

Atkarībā no negadījuma rakstura nekavējoties paziņot par to policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai citai kom-
petentai iestādei 

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

Veikt negadījuma vietas, Transportlīdzekļa un iestājušos seku fotofiksāciju 

Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu 

Neuzsākt Transportlīdzekļa atjaunošanu vai norakstīšanu bez Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanas 

Veikt attiecīgā Pašriska apmaksu 

Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā 

Apdrošināšanas prēmiju var maksāt vienā vai arī vairākos maksājumos 

Apdrošināšanas prēmiju maksājumu var veikt ar bankas pārskatījumu vai bankas maksājumu karti 

Kad sākas un beidzas apdrošināšana? 

Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai arī pirmais 
maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā 

Apdrošināšana beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas kārtējais maksājums ir veikts Ap-
drošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā un ja Apdrošināšanas līgumu pirms šī datuma vienpusēji neesi izbeidzis ne Jūs, 
ne Apdrošināšanas sabiedrība 

Kā es varu atcelt līgumu? 

Apdrošināšanas līgumu var vienpusēji izbeigt, iesniedzot rakstveida pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai vismaz 15 dienas 
pirms vēlamā Apdrošināšanas līguma izbeigšanas datuma. Pieteikumu var iesniegt, tā oriģinālu nododot Apdrošināšanas sabiedrī-
bai klātienē vai ar pasta starpniecību tās klientu apkalpošanas centros, vai arī nosūtot to elektroniski Apdrošināšanas sabiedrībai 
uz šādu e-pasta adresi – info@if.lv, ja pieteikums sagatavots kā elektroniskais dokuments ar drošu elektronisko parakstu. 

mailto:info@if.lv


Sauszemes transportlīdzekļu  
apdrošināšana  
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība:          Produkts: 
AAS “BTA Baltic Insurance Company“          Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana 

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija, kas sniedzama pirms 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, un informācija par apdrošināšanas produktu ir sniegta citos dokumentos. Pilnīga informācija, tostarp 
apdrošināšanas noteikumi, kas satur izsmeļošu informāciju par apdrošināšanas produktu, ir publicēta www.bta.lv.  

Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma noteikumus. Noslēgta  apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp 
apdrošinātie pamata riski un apdrošinātie papildriski,  ir norādīti apdrošināšanas līgumā. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Sauszemes transportlīdzekļu un to papildaprīkojuma apdrošināšana, (apdrošināšanas veids: sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa 
transportu) apdrošināšana). Produktam var pievienot transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanu.  

  
Kas tiek apdrošināts? 
Pamata riski: 

 
 

 
Kas netiek apdrošināts? 

 Ceļu satiksmes negadījuma risks; 
 Uguns risks; 
 Dabas stihijas risks; 
 Stiklu plīsuma risks; 
 Dzīvnieku nodarīto bojājumu risks; 
 Krītošu priekšmetu risks; 
 Dalība sacensībās risks; 
 Zādzības risks; 
 Laupīšanas risks; 
 Trešo personu prettiesiskas darbības risks. 
Papildriski (ja izvēlēti un norādīti 
apdrošināšanas polisē): 
 Jaunvērtības apdrošināšana; 
 Palīdzība uz ceļa; 
 Lietošanas pārtraukšanas apdrošināšana; 
 Specializēto darbu apdrošināšana; 
 Hidrotrieciena risks; 
 Atslēgu zādzība; 
 Aerogrāfija; 
 Transportlīdzekļa apkopes risks; 
 Remonts klienta izvēlētā servisā; 
 Vadītāja un Pasažieru nelaimes gadījumu 

apdrošināšana. 
Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma summa 
ir maksimālā naudas summa, kas var tikt izmaksāta, 
iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Apdrošināšanas 
līgumā var būt paredzēti limiti, kas izteikti naudas 
summas vai procentu veidā, kas ir maksimālā atlīdzības 
summa, kas var tikt izmaksāta noteiktos apdrošināšanas 
līgumā paredzētos gadījumos, piemēram, iestājoties 
noteiktam riskam vai rodoties noteikta veida 
zaudējumiem. 
 

 Zaudējumi, kas radušies nodiluma, nolietojuma, 
korozijas rezultātā; 

 Zaudējumi, kas radušies vadot transportlīdzekli bez 
attiecīgās transportlīdzekļa kategorijas vadīšanas 
tiesībām; 

 Zaudējumi, kas radušies klienta ļauna nolūka vai 
vainas pakāpes, kas zaudējumu atlīdzināšanas un 
citu civiltiesisko seku ziņā ir pielīdzināma ļaunam 
nolūkam, rezultātā; 

 Zaudējumi, kas radušies pirms apdrošināšanas 
līguma noslēgšanas;  

 Zaudējumi, kas radušies, ja transportlīdzekļa 
vadītāja organismā ir konstatēts alkohols, 
narkotikas vai citas apreibinošas vielas. 

 
  

  
    Vai ir kādi seguma   
    ierobežojumi? 

Ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi, 
zaudējumi, kas radušies šādu iemeslu dēļ, netiek 
atlīdzināti: 
! Ja tiesīgais lietotājs neatgriež transportlīdzekli tā 

īpašniekam; 
! Ja pie līguma slēgšanas ir sniegtas nepatiesas 

ziņas; 
! Ja negadījuma brīdī transportlīdzeklis ir aprīkots ar 

neatbilstošām sezonas riepām; 
! Ja pēc Zādzības netiek nodotas visas aizdedzes 

atslēgas. 

 

  
Kur es esmu apdrošināts? 



Ir iespējams izvēlēties kādu no šādām apdrošināšanas darbības teritorijām: 
 Latvija, 
 Baltija: (Latvija, Lietuva, Igaunija), 
 Eiropas valstis: (Latvija, Lietuva, Igaunija, Austrija, Albānija, Andora, Beļģija, Bulgārija, Bosnija un Hercogovina, Čehija, 

Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Lielbritānija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, 
Maķedonija, Norvēģija, Nīderlande, Portugāle, Polija, Rumānija, Spānija, Somija, Slovākija, Slovēnija, Serbija un 
Melnkalne, Sanmarino, Šveice, Ungārija, Vācija, Vatikāns, Zviedrija), 

 NVS valstis: (Krievijas Federācijas Eiropas daļa, kas atrodas uz rietumiem no Urālu kalniem, Baltkrievija, Ukraina un 
Moldova) 

 

  
Kādas ir manas saistības? 
— Sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas līguma noslēgšanai, izpildei un 

apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai; 
— Samaksāt apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošināšanas prēmiju noteiktajā apmērā un termiņā; 
— Nekavējoties informēt apdrošinātāju par izmaiņām sākotnēji iesniegtajā risku novērtēšanas informācijā, t.sk. informācijā 

par transportlīdzekli,  un par izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā; 
— Nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, paziņot apdrošinātājam par jebkuru notikumu, kas varētu būt par pamatu 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanai; 
— Veikt visus iespējamos un sapratīgos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamos zaudējumus; 
— Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktās drošības prasības, tai skaitā: 
— aktivizēt transportlīdzeklim uzstādītas drošības sistēmas, 
— novietojot transportlīdzekli aizvērt transportlīdzekļa logi un durvis, 
— glabāt transportlīdzekļa atslēgas, drošības sistēmu čipi/atslēgas un reģistrācijas dokumenti trešajām personām 

nepieejamā vietā. 
 

 

  
Kad un kā man jāveic samaksa? 
Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmiju var 
samaksāt, izmantojot bankas pārskaitījumu, klātienē klientu darījumu centros vai zvanot uz 26121212. 

 
 

  
Kad sākas un beidzas segums? 
Apdrošināšanas aizsardzība sākas ar apdrošināšanas polisē norādīto apdrošināšanas perioda sākuma datumu, ar nosacījumu, 
ka apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai apdrošināšanas prēmijas pirmais maksājums, ir samaksāts 
apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un termiņā.  
 
Apdrošināšanas aizsardzība beidzas:  
- Beidzoties apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas periodam; 
- Izbeidzot apdrošināšanas līguma darbību pirms termiņa; 
- Transportlīdzekļa īpašnieka maiņas gadījumā, izņemot ja transportlīdzekļa turētājs kļūst par īpašnieku; 
- Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par bojā gājušu, nozagtu vai nolaupītu transportlīdzekli.  

 
 

  
Kā es varu atcelt līgumu? 
Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš rakstiski paziņojot apdrošinātājam. 

  

  
 



 
 

Piln!ga inform"cija, lai nosl#gtu l!gumu vai ieg$tu inform"ciju par produktu, ir pieejama Visp"r#jos apdro%in"%anas 
noteikumos Nr. V1.3; Sauszemes transportl!dzek&u apdro%in"%anas noteikumos Nr. 4.9. ( sp#k" no 20.11.2018) un %o 
noteikumu pielikumos: Autohelp24 Plus noteikumi Nr. 4.9/1.1; Autohelp24 B"zes noteikumi Nr. 4.9/2.1; Autohelp24 Mini 
noteikumi Nr.4.9/3.1; Auto aizvieto%anas noteikumi Nr. 4.9/4.1; Nelaimes gad!jumu apdro%in"%anas noteikumos Nr. 6.5 un 
Vad!t"ja un pasa'ieru nelaimes gad!jumu apdro%in"%anas papildus noteikumos Nr.6.5/1, apdro%in"%anas l!gum" un t" 
pielikumos vai interneta vietn#: www.gjensidige.lv/apdrosinasana/dokumenti/noteikumi. 

 
K!ds ir "is apdro"in!"anas veids? 
Sauszemes transporta apdro!in"!ana. Produktam var pievienot nelaimes gad#jumu apdro!in"!anu. 

 

Sauszemes transporta apdro"in!"ana (KASKO) 
Apdro!in"!anas produkta inform"cijas dokuments 

 
Sabiedr#ba: Produkts: 
ADB „Gjensidige” Latvijas fili"le Sauszemes transporta apdro!in"!ana (KASKO) 

Kas tiek apdro"in!ts? 
 Boj"jumi, kas radu!ies transportl#dzeklim: 

- ce$u satiksmes negad#juma (CSNg) rezult"t" 
- ugunsgr%ka rezult"t" 
- eksplozijas rezult"t" 
- no dabas stihijas iedarb#bas 
- no kr#to!u priek!metu iedarb#bas 
- no dz#vnieku un putnu iedarb#bas 
- tre!o personu prettiesiskas r#c#bas rezult"t" 

 Transportl#dzek$a stiklojuma pl#sums 
 Apzag!anas un z"dz#bas rezult"t" nodar#tie zaud%jumi 

 
Ja izv%l%ts papildu risks: 
 Hidrotrieciens 
 Sporta invent"rs un mont%jums 
 Atsl%gu z"dz#ba 
 Vienas transportl#dzek$a ass visu riepu nomai&a 
 Bag"'as apdro!in"!ana 
 Nenor"d#t" papildu apr#kojuma apdro!in"!ana 
 Transportl#dzek$a numurz#me 
 Papildu aizsardz#ba (remontdarbu, mazg"!anas, t#r#!anas 

laik") 
 Segums "rpus ce$u satiksmes 
 Degvielas padeves sist%mas t#r#!ana 
 Boj"jumi transport%!anas laik" 
 M"jas (istabas) dz#vnieku nelaimes gad#jumi 
 Automa!#nas aizvieto!ana 
 Tehnisk" pal#dz#ba uz ce$a ("Autohelp24") 
 Vad#t"ja un pasa'ieru nelaimes gad#jumu apdro!in"!ana 

(n"ve, invalidit"te, traumas) 
 

Apdro!in"juma summa ir noteikta apdro!in"!anas polis%, un to 
var izteikt naudas izteiksm%, par kuru transportl#dzeklis ir 
apdro!in"ts, vai k" transportl#dzek$a tirgus v%rt#ba tie!i pirms 
apdro!in"!anas gad#juma. Apdro!in"juma summu nosaka 
apdro!in"juma &%m%js. 

Ja ir izv%l%ts papildu risks - vad#t"ja un pasa'ieru nelaimes 
gad#jumu apdro!in"!ana, apdro!in"juma summa ir noteikta 
apdro!in"!anas polis% naudas izteiksm%. 

Kas netiek apdro"in!ts? 

 Zaud%jumi par boj"jumiem, kas radu!ies korozijas, sala 
(iz&emot stiklojumu), dabisk"s nolieto!an"s rezult"t" 

 Tehnisk" br"(a vai nekvalitat#vi veikta remonta rad#tie 
zaud%jumi 

 Zaud%jumi, kas radu!ies e$$o!anas vai citu !(idrumu tr)kuma 
d%$ 

 Zaud%jumi, kas radu!ies kara, terorisma, radi"cijas, #pa!uma 
aresta, konfisk"cijas rezult"t" 

 Zaud%jumi par boj"jumiem, kas radu!ies izmantojot 
transportl#dzekli "rpus ce$u satiksmes, iz&emot, ja izv%l%ts 
attiec#gais papildu segums 

 Zaud%jumi sakar" ar transportl#dzek$a v%rt#bas samazin"!anos 
apdro!in"!anas gad#juma rezult"t" 

 Boj"jumi to&mai&as kr"sojumam, l#mpl%v%m, aerogr"fijai, 
keramiskiem un cita veida virsb)ves p"rkl"jumiem 

 

Vai ir k!di seguma ierobe$ojumi? 

! Nav iev%roti Ce$u satiksmes noteikumi, kas aizliedz vad#t 
transportl#dzekli vai ar to braukt 

! Nav iev%roti transportl#dzek$a ekspluat"cijas noteikumi 
! Ties#gais lietot"js izrais#jis apdro!in"!anas gad#jumu ar $aunu 

nol)ku 
! Transportl#dzeklis nodots personai, kura apzin"ti boj"jusi 

transportl#dzekli vai to piesavin"jusies 
! Transportl#dzeklis nodots apak!nom" 
! Z"dz#bas gad#jum" transportl#dzeklis nav bijis apr#kots ar 

pras#to dro!#bas sist%mu vai t" nav bijusi darba k"rt#b" 
! Transportl#dzeklis izmantots jebk"da veida sacens#b"s 
! Apdro!in"juma gad#jums bija j"re*istr% policij", bet tas netika 

izdar#ts 
! Boj"jumi radu!ies no nenostiprin"tas vai nepareizi 

nostiprin"tas kravas vai mantas 
! Transportl#dzeklis pirms apdro!in"!anas gad#juma ir izsludin"ts 

mekl%!an" 
! P"rk"ptas Eiropas valstu l#guma attiec#b" uz transportl#dzek$u 

apkalpju darbu starptautiskajos autop"rvad"jumos (AETR) 
pras#bas 

! Apdro!in"!anas gad#jums iest"jies transportl#dzek$a vad#t"ja 
agres#vas brauk!anas d%$ 

! Ja z"dz#bas gad#jum" ir nozagta vai nozaud%ta kaut viena no 
transportl#dzek$a aizdedzes atsl%g"m vai dro!#bas sist%mas 
vad#bas ier#c%m (pult#m) vai transportl#dzek$a re*istr"cijas 
apliec#ba, atl#dz#ba var tikt samazin"ta 

! Transportl#dzekli negad#juma br#d# ir vad#jis ties#gais lietot"js, 
kura vecums vai autovad#t"ja st"'s ir maz"ks nek" polis% 
nor"d#ts. Atl#dz#bu samazina par 20 %, bet ne maz"k k" par 150 
EUR 



 

K!das ir manas saist#bas? 
 

• Sniegt apdro!in"t"jam patiesu un piln#gu inform"ciju, kas 
nepiecie!ama l#guma nosl%g!anai, izpildei un apdro!in"!anas 
gad#juma izskat#!anai 

• Veikt savlaic#gu pr%mijas vai t"s da$as samaksu 
• L#guma darb#bas laik" nekav%joties inform%t apdro!in"t"ju par 

izmai&"m svar#gos apst"k$os, riska, #pa!umties#bu vai cit"m b)tisk"m 
izmai&"m attiec#b" uz apdro!in"!anas objektu 

• Atst"jot transportl#dzekli, to aizsl%gt, aizv%rt logus un iesl%gt 
transportl#dzek$a dro!#bas sist%mas 

• Transportl#dzek$a atsl%gu, dro!#bas sist%mu vad#bas ier#+u 
nozaud%!anas vai z"dz#bas gad#jum" nekav%joties zi&ot 
apdro!in"t"jam, veicot papildu dro!#bas pas"kumus 

• P%c apdro!in"!anas gad#juma nekav%joties zi&ot atbild#gajiem 
dienestiem un veikt visus sapr"t#gos pas"kumus, lai samazin"tu 
iesp%jamo zaud%jumu apm%ru 

• Par ce$u satiksmes negad#jumu zi&ot policijai vai aizpild#t saska&oto 
pazi&ojumu gad#jumos, kad to paredz Ce$u satiksmes noteikumi 

• Nekav%joties, tikl#dz tas ir iesp%jams, pazi&ot apdro!in"t"jam par 
apdro!in"!anas gad#juma iest"!anos un iesniegt apdro!in"!anas 
atl#dz#bas pieteikumu 

 
• Par transportl#dzeklim nodar#tajiem boj"jumiem t" remonta, 

mazg"!anas vai t#r#!anas laik" zi&ot policijai vai attiec#g" 
pakalpojuma sniedz%ja uz&%muma vad#bai, sast"dot abpus%ji 
parakst#tu dokumentu par apdro!in"!anas gad#juma apst"k$iem 

• Pazi&ot apdro!in"t"jam, ja zaud%jumus piln" apm%r" vai da$%ji 
atl#dzin"jusi cita persona 

• P%c apdro!in"t"ja piepras#juma nekav%joties uzr"d#t transportl#dzekli 
• Nodro!in"t Transportl#dzek$a re*istr"cijas dokumentu, aizdedzes 

atsl%gu un dro!#bas sist%mu vad#bas ier#+u glab"!anu tre!aj"m 
person"m nepieejam" viet" 

• Saglab"t transportl#dzekli un t" atliekas t"d" st"vokl#, k"d" tas bija 
p%c apdro!in"!anas gad#juma, un neuzs"kt transportl#dzek$a remontu 
vai utiliz"ciju, kam%r nav veikta apdro!in"t"ja apskate 

• Uzr"d#t apdro!in"t"jam transportl#dzekli un apdro!in"t" 
papildapr#kojuma boj"t"s deta$as vai atliekas 

• Iesniegt apdro!in"t"jam visu t" piepras#to inform"ciju par 
apdro!in"!anas gad#jumu, t" apst"k$u un apm%ru apstiprino!us 
dokumentus, pier"d#jumus un inform"ciju, k" ar# pild#t citus 
apdro!in"t"ja noteiktos pien"kumus saist#b" ar apdro!in"!anas 
gad#juma apst"k$u un zaud%juma apm%ru noskaidro!anu 

 
 

 
 

Kad s!kas un beidzas segums? 

Apdro"in!"anas segums s!kas: 

• ar l#gum" nor"d#to datumu un laiku, ja pr%mija ir samaks"ta l#gum" 
noteiktaj" veid", termi&" un apm%r" 

 
 

Apdro"in!"anas segums beidzas: 

• ar l#gum" nor"d#to datumu un laiku; 
• ja l#gums tiek izbeigts pirms termi&a; 
• #pa!nieka mai&as gad#jum"; 
• p%c apdro!in"!anas atl#dz#bas izmaksas par boj" g"ju!o vai nozagto 

transportl#dzekli. 

 
K! es varu atcelt l#gumu? 

 
• Savstarp%ji vienojoties ar apdro!in"t"ju 
• Rakstiski pazi&ojot apdro!in"t"jam 15 dienas pirms l#guma izbeig!anas 
• Iesniedzot pieteikumu un pier"d#jumus apdro!in"t"jam, ja ir radies 

k"ds no !"diem apst"k$iem: 
- apdro!in"m" interese beigusi past"v%t; 
- main#jies apdro!in"!anas objekta #pa!nieks. 

 
• Ja nosl%gts distances apdro!in"!anas l#gums ar periodu ne maz"ku par 

1 (vienu) m%nesi, ties#bas izmantot atteikuma ties#bas un 14 dienu laik" 
p%c l#guma nosl%g!anas dienas, vienpus%ji atk"pties no l#guma, 
rakstveid" pazi&ojot par to apdro!in"t"jam. 

Kur es esmu apdro"in!ts? 

Var vienoties par sekojo!u apdro!in"!anas teritoriju: 
Baltija - Latvija, Lietuva, Igaunija; 
Eiropa - Latvija, Lietuva, Igaunija, Alb"nija, Austrija, Andora, Be$*ija, Bosnija un Hercegovina, Bulg"rija, ,ehija, D"nija, Francija, Grie(ija, Horv"tija, 

It"lija, -rija, Kipra, Lielbrit"nija, Lihten!teina, Luksemburga, Ma(edonija, Monako, N#derlande, Norv%*ija, Polija, Portug"le, Rum"nija, Serbija, Malta, 
Melnkalne, Slov"kija, Slov%nija, Somija, Sp"nija, .veice, Ung"rija, V"cija, Zviedrija; 

RUS; BY; MD; UA - Krievijas Eiropas da$a, Baltkrievija, Moldova un Ukraina. 
Papildus var vienoties par apdro!in"!anas teritorijas papla!in"jumu. 

Kad un k! man j!veic samaksa? 

Pr%mija maks"jama l#gum" noteiktaj" termi&" un apm%r" uz nor"d#to bankas kontu. Ja pr%mija tiek maks"ta ar p"rskait#jumu, tad par samaksas 
datumu tiek uzskat#ts datums, kad maks"jums ir sa&emts apdro!in"t"ja nor"d#taj" kont". 



Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO) 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība: apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija 

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija ir sniegta 
apdrošināšanas piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un sauszemes transporta KASKO apdrošināšanas noteikumos 
Nr. 2101.804. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
KASKO apdrošināšana pasargā transportlīdzekli no zaudējumiem bojājumu, kā arī zādzības vai apzagšanas gadījumā vai no citiem 
zaudējumiem, ja izvēlaties apdrošināt papildu riskus. 

Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas objekts: 

sauszemes transportlīdzeklis. 
 

Pamata riski:  

 transportlīdzekļa bojājumi; 
 transportlīdzekļa apzagšana un zādzība. 

 
Papildu riski, ja bija norādīts piedāvājumā un jūs tos 
izvēlējāties: 

 palīdzība uz ceļa vai palīdzība uz ceļa plus; 
 lietošanas pārtraukšana; 
 personiskā manta transportlīdzeklī; 
 jaunvērtības apdrošināšana; 
 hidrotrieciens; 
 atslēgu aizvietošana; 
 degvielas padeves sistēmas tīrīšanas izdevumi; 
 remonts pārstāvja servisā vai klienta izvēlētā servisā; 
 numura zīmes pazaudēšana vai zādzība; 
 apdrošināšana servisā un automazgātavā; 
 apdrošināšana transportēšanas laikā. 

 
Apdrošinājuma summa: 

apdrošinājuma ņēmēja noteiktā naudas summa, par kuru 
transportlīdzeklis ir apdrošināts, vai, ja norādīts 
apdrošināšanas līgumā, transportlīdzekļa tirgus vērtība tieši 
pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kas netiek apdrošināts? 

 Transportlīdzeklis nav apdrošināts, ar to piedaloties 
jebkāda veida treniņbraucienos vai sacensībās. 

 Transportlīdzekļa vadīšana vai mācīšana vadīt, 
atrodoties apreibinošu vielu iespaidā vai bez derīgas, 
atbilstošas vadītāja apliecības. 

 Zaudējumi, kas radušies, ekspluatējot 
transportlīdzekli neatbilstoši ražotāja prasībām. 

 Zaudējumi, kas radušies, pārkāpjot Eiropas valstu 
līguma attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu 
starptautiskajos autopārvadājumos (AETR) prasības. 

 Zaudējumi, kas radušies, vadot transportlīdzekli ar 
pilnu masu līdz 3,5 tonnām ar ātrumu, kas pārsniedz 
maksimālo atļauto braukšanas ātrumu par 30 km/h 
un vairāk. 

 Zaudējumi, kas radušies, vadot transportlīdzekli ar 
pilnu masu virs 3,5 tonnām ar ātrumu, kas 
pārsniedz maksimālo atļauto braukšanas ātrumu par 
20 km/h un vairāk. 

 Transportlīdzekļa dabiskās nolietošanās, detaļu 
saplaisāšanas sala ietekmē vai korozijas dēļ radušies 
zaudējumi. 

 Zaudējumi zādzības vai apzagšanas dēļ, ja tā 
iestājusies laikā, kad transportlīdzeklī nav bijušas 
ierīkotas apdrošināšanas polisē norādītās 
pretaizdzīšanas sistēmas vai tās nav bijušas darba 
kārtībā. 
 

Pilnīga informācija par izņēmumiem ir ietverta 
apdrošināšanas polisē un noteikumos. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  

 Segums nav spēkā teritorijās, kas nav paredzētas 
ceļu satiksmei. 

 Segums nav spēkā laikā, kad transportlīdzeklis 
nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē, ieskaitot, ja nav 
veikta valsts tehniskā apskate vai nav uzstādītas 
noteikumiem atbilstošas riepas. 

 Segums nav spēkā mācību braukšanas laikā, ja tā 
nav veikta atbilstoši spēkā esošo ceļu satiksmes 
noteikumu prasībām par mācību braukšanu. 

 Segums nav spēkā, ja zaudējumu transportlīdzeklim 
ļauna nolūka vai noziedzīgas darbības dēļ nodarījāt 
jūs, transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs, jūsu ģimenes 
loceklis vai darbinieks. 

 Ja apdrošināšanas polisē ir norādīts transportlīdzekļa 
jaunākā lietotāja vecums un, iestājoties 
apdrošināšanas gadījumam, autovadītāja vecums ir 
mazāks, apdrošināšanas atlīdzība tiks samazināta 
par 20 %. 
 

Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem ir 
ietverta apdrošināšanas polisē un noteikumos. 



Kur es esmu apdrošināts? 

Jūs varat izvēlēties vienu no četrām apdrošināšanas teritorijām. Jūsu izvēlētais variants ir norādīts polisē. 
 Apdrošināšana ir spēkā tikai Latvijā. 
 Apdrošināšana ir spēkā Baltijas valstīs (Latvijā, Igaunijā un Lietuvā). 
 Apdrošināšana ir spēkā Eiropas valstīs (Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Albānijā, Andorā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Bosnijā 

un Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, 
Maķedonijā, Maltā, Melnkalnē, Monako, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Sanmarīno, Serbijā, Slovākijā, 
Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Vatikānā un Zviedrijā). 

 Apdrošināšana ir spēkā visās apdrošināšanas noteikumos minētajās valstīs: Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Albānijā, Andorā, 
Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Baltkrievijā, Beļģijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, 
Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Krievijas Eiropas daļā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maķedonijā, Maltā, Melnkalnē, Moldovā, Monako, 
Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Sanmarīno, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ukrainā, 
Ungārijā, Vācijā, Vatikānā un Zviedrijā. 

Kādas ir manas saistības? 

• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai, kā arī 
polises darbības laikā nekavējoties paziņot, ja iepriekš sniegtā informācija ir mainījusies. 

• Ievērot transportlīdzekļa ekspluatācijas noteikumus, kā arī, atstājot transportlīdzekli, to aizslēgt, aizvērt logus, ieslēgt 
pretaizdzīšanas sistēmas un tā atslēgas neatstāt viegli pieejamās vietās. 

• Bezkontakta imobilaizera (elektroniska motora darbības bloķētāja) pultis un atslēgas glabāt atsevišķi no transportlīdzekļa aizdedzes 
atslēgām un signalizācijas pultīm. 

• Ekspluatējot transportlīdzekļus, kam ir uzstādīta tahogrāfa iekārta, ievērot AETR prasības, kā arī attiecīgās valsts normatīvajos 
aktos noteiktās prasības, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma 
reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumus. 

• Pēc AAS „BALTA” pārstāvja pieprasījuma uzrādīt transportlīdzekli viņa noteiktajā vietā un datumā/termiņā. 
• Iestājoties apdrošinātajam riskam, par ceļu satiksmes negadījumu nekavējoties paziņot policijai, par ugunsgrēku vai eksploziju — 

ugunsdzēsējiem, par no ēkām krītošu priekšmetu iedarbību — pašvaldības policijai, izņemot gadījumos, ja attiecīgās valsts, kurā 
iestājās apdrošinātais risks, normatīvie akti par konkrēto situāciju atļauj neziņot atbilstošajai institūcijai. 

• Nekavējoties veikt transportlīdzekļa saglabāšanas pasākumus, lai novērstu un/vai samazinātu turpmākos zaudējumus. 
• Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņot AAS „BALTA” par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un personiski iesniegt atlīdzības 

pieteikumu. 
• Neuzsākt transportlīdzekļa remontu vai utilizāciju bez AAS „BALTA” pārstāvja rakstiskas piekrišanas. 

 
Pilnīga informācija par saistībām ir ietverta apdrošināšanas polisē un noteikumos. 

Kad un kā man jāveic samaksa? 

Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā. 
Ja apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar pārskaitījumu, tad par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad AAS „BALTA” ir 
saņēmusi maksājumu norādītajā kontā. 

Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas polise stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā pēc Latvijas laika, ja apdrošināšanas prēmija ir 
samaksāta līdz apdrošināšanas polisē norādītajam datumam. 
Apdrošināšanas polise beidzas polisē norādītajā datumā. 

Kā es varu atcelt līgumu? 

• Ja apdrošināšanas līgums ir sākotnējais līgums par finanšu pakalpojumu sniegšanu starp AAS „BALTA” un jums un ir distances 
apdrošināšanas līgums, tad jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc šī apdrošināšanas 
līguma noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no šī apdrošināšanas līguma, rakstiski paziņojot par to mums, ievērojot, ka šajā 
punktā noteiktais termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir atzīstams par neievērotu un apdrošināšanas līgums paliek spēkā, ja 
mēs nesaņemam apdrošinājuma ņēmēja rakstisku atteikumu 14. (četrpadsmitajā) kalendārajā dienā pēc šī apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas dienas.  

• Citos gadījumos apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar AAS „BALTA” un iesniedzot attiecīgu iesniegumu. 

 



Kas tiek apdro!in"ts?
	� Polis! nor"d#tais transportl#dzeklis un t" standarta 
un papildu apr#kojums.

	� Visi p!k$%i un neparedz!ti radu$ies 
transportl#dzek&a boj"jumi (tai skaita boj"eja), 
iz%emot gad#jumus, kas nor"d#ti KASKO 
noteikumu 5. punkt" “Iz%!mumi”.

	� Transportl#dzek&a z"dz#ba un apzag$ana  
(ja ir atz#me polis!).

	� Transportl#dzek&a transport!$ana p!c 
apdro$in"$anas gad#juma.

	� Papildu riski (ja ir atz#me polis!):

• Pal#dz#bas uz ce&a apdro$in"$ana;

• Vad#t"ja un pasa'ieru nelaimes gad#jumi;

• Transportl#dzek&a aizvieto$ana;

• Hidrotrieciens;

• Atsl!gu atjauno$ana;

• Papildu nulles pa$risks sadursmei  
ar transportl#dzekli vai dz#vnieku;

• Re(istr"cijas dokumentu un numurz#mju 
atjauno$ana;

• Personisko mantu apdro$in"$ana;

• Pie transportl#dzek&a piestiprin"ta sporta 
invent"ra apdro$in"$ana;

• Jaunv!rt#bas apdro$in"$ana  
(tikai jauniem transportl#dzek&iem);

• Kravas iekrau$anas un izkrau$anas risks;

• Neatbilsto$as degvielas iepildes risks;

• Remonts d#lerservis".

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

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

 � Papildu riski, kuri nav nor"d#ti polis!.

 � Boj"jumi, kuri radu$ies transportl#dzek&a dabisk"s 
nelieto$anas vai nodiluma d!&.

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

 � Pazudu$as un nokritu$as deta&as.

 � Izdevumi par degvielu.

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.

 ! Netiek atl#dzin"ti zaud!jumi, ja negad#jums noticis, 
p"rk"pjot at&auto brauk$anas "trumu vair"k k"  
par 30 km/h.

 ! 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 5.)punkt" “Iz%!mumi”.

 ! Ja polis! nor"d#tais pa$risks boj"jumu gad#jumam  
ir maz"ks par 140 EUR, tad otrajam  
un n"kamajiem gad#jumiem tiek pielietots pa$risks 
140 EUR apm!r". 

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". Nepiecie-
$am#bas gad#jum", atsevi$+i vienojoties ar Apdro$in"t"ju, apdro$in"$anas l#guma darb#bas teritorija var tikt papla$in"ta.

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

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? 
KASKO ir sauszemes transportl#dzek&u br#vpr"t#g" apdro$in"$ana. Apdro$in"t"js pied"v" apdro$in"t KASKO saska%" ar Compensa 
Sauszemes transportl#dzek&u visu risku apdro$in"$anas noteikumiem KASKO20, Sauszemes transportl#dzek&u pal#dz#bas uz ce&a 
apdro$in"$anas noteikumiem HELP20, Vad#t"ja un pasa'ieru nelaimes gad#jumu apdro$in"$anas noteikumiem VPNGA20 (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, k" ar# j"uzr"da transportl#dzeklis 

apskatei un fotograf!$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.

• Iesl!gt visas Dro$#bas sist!mas gad#jumos, kad Transportl#dzeklis tiek novietots st"v!$anai, aizv!rt un aizsl!gt 
Transportl#dzek&a durvis, bag"'as nodal#juma v"ku, aizv!rt logus un l,kas. Transportl#dzeklim ar no%emamu vai nolai'amu 
jumtu vai t" da&u papildus aizv!rt to.

• 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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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu pārskatu par KASKO 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, KASKO apdrošināšanas noteikumos un polisē. 

 
Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Sauszemes transportlīdzekļu un to papildaprīkojuma apdrošināšana, Produktam var pievienot 
transportlīdzekļa vadītāja un  pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanu. 

 

 

Kas tiek apdrošināts? 
✓ Sauszemes transportlīdzeklis: 
✓ Bojājumi 
✓ Zādzība un Laupīšana 
✓ Pilnīga bojāeja  
✓ Atslēgu nozaudēšana 
✓ Personīgo mantu bojājumi vai zādzība 
✓ Diennakts autopalīdzība 
✓ Stiklu plīsums 
✓ Bezmaksas maiņas auto 

 
✓ Papildriski: 
✓ Sauszemes transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kas netiek apdrošināts? 
 Netiek apdrošināti šādi objekti: 
 Sacīkšu transportlīdzekļi 
 Dzelzceļa transportlīdzekļi, tramvaji un trolejbusi 
 Gaisa un ūdens transportlīdzekļi 
 Traktori un cita specializētā tehnika 
 Elektro skrejriteņi, velosipēdi  

 

 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 
Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies šādu apstākļu vai notikumu dēļ: 

 kas iestājušies ārpus Apdrošināšanas perioda vai ārpus Apdrošināšanas teritorijas; 
 transportlīdzekļa un tā daļu nolietojuma, korozijas vai iekšēja bojājuma, kas radies bez 

ārējas ietekmes 
 kas iestājušies, ja transportlīdzekļa vadītāja organismā ir konstatēts alkohols, 

narkotikas vai citas apreibinošas vielas 
 kas iestājušies vadot transportlīdzekli bez attiecīgās transportlīdzekļa kategorijas 

vadīšanas tiesībām 

Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un 
līgumā (polisē). 

 

 

SAUSZEMES TRANSPROTLĪDZEKĻU APDROŠINĀŠANAS 
(KASKO)  
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Apdrošinātājs: Balcia Insurance SE 
Produkts: KASKO apdrošināšana 

Balcia Insurance SE 
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Kur es esmu apdrošināts? 
Tev ir iespēja izvēlēties vienu no divām apdrošināšanas teritorijām: 

✓ Eiropa 
✓ Eiropa + NVS valstis 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kādas ir manas saistības? 
- Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju pirms līguma noslēgšanas un līguma 

darbības laikā. 
- Samaksāt apdrošināšanas prēmiju polisē norādītajā apmērā un termiņā. 
- Nekavējoties informēt par izmaiņām sākotnēji sniegtajā risku novērtēšanas 

informācijā. 
- Nekavējoties ziņot policijai, kad apdrošinātais transportlīdzeklis ir nozagts vai notikusi 

laupīšana. 
 

 

 

Kad un kā man jāveic samaksa? 
Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā un 
apmērā uz norādīto bankas kontu. 

 

 
 

 

Kad sākas un beidzas segums? 
✓ Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā ar 

nosacījumu, ka ir samaksāta apdrošināšanas prēmija apdrošināšanas līgumā 
norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.  

✓ Apdrošināšanas segums beidzas pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām. 
✓ Apdrošināšanas segums var beigties pirms apdrošināšanas perioda termiņa beigām, 

piemēram, apdrošināšanas līgumu izbeidzot. 

 
 

 

Kā es varu atcelt līgumu? 
Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu jebkurā laikā, iepriekš par to 
paziņojot, izmantojot līgumā norādīto kontaktinformāciju. 

 



Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija attiecībā
uz līguma noslēgšanu par sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšanu, kā arī par šāda apdrošināšanas līguma
nosacījumiem ir sniegta Apdrošināšanas polisē un Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Aprošināšanas produkta informācijas dokuments
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO)

Kas ir šis apdrošināšanas veids? 
Šī ir sauszemes transportlīdzekļu un to papildaprīkojuma apdrošināšana jeb KASKO. KASKO pasargā no
zaudējumiem bojājumu, zādzības vai apzagšanas gadījumā vai no citiem zaudējumiem, ja izvēlaties apdrošināt
papildu riskus. Produktā ir iekļauta arī transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana.

Kas tiek apdrošināts?
Pamata apdrošināšanas aizsardzība

Bojājumi
Zādzība un laupīšana
Apzagšana

Remonts un papildu apdrošināšanas 
aizsardzība remonta laikā

Jaunvērtības apdrošināšana
Remonts dīlera servisā
Remonts klienta izvēlētā servisā
Remonts apdrošinātāja sadarbības servisā
Apdrošināšana pret virsbūves bojājumiem 
servisā un automazgātavā bez paša riska

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Diennakts autopalīdzības pakalpojumi 
un maiņas auto
Diennakts autopalīdzības pakalpojumi, 
ieskaitot evakuāciju Latvijas teritorijā bez 
limita un Eiropas teritorijā ar limitu 1000 EUR
Apdrošināšana pret virsbūves bojājumiem 
transportēšanas laikā bez paša riska
Maiņas auto līdz 15 diennaktīm ar limitu 
30 EUR diennaktī

✓

✓

✓

Papildu apdrošināšanas aizsardzība 
bez paša riska
Visu salona stiklu apdrošināšana bez paša 
riska neierobežotam gadījumu skaitam
Iebraukšana bedrē bez paša riska 
bojājumiem
Sadursme are dzīvnieku bez paša riska 
bojājumiem
Dzīvnieku nodarītie bojājumi 
transportlīdzekļa salonam bez paša riska ar 
limitu 1000 EUR
Atslēgu un dokumentu atjaunošana vienu
reizi polises darbības laikā bez paša riska
Numura zīmes atjaunošanas vienu reizi 
polises darbības laikā bez paša riska
Degvielas padeves sistēmas tīrīšanas 
izdevumi bez paša riska
Elektriskie vai mehaniskie bojājumi 
hidrotriciena dēļ bez paša riska 
ar limitu 7000 EUR
Imobilaizera nodarītie bojājumi bez paša 
riska ar limitu 1000 EUR
Aplīmējuma apdrošināšana bez paša riska

Personisko mantu un bagāžas 
adprošināšana bez paša riska ar 
limitu 1000 EUR
Auto piederumu apdrošināšana bez 
paša riska ar limitu 1000 EUR

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošinājuma summa ir Līgumā noteiktais 
Apdrošinātāja saistību apmērs naudas 
izteiksmē vai tā aprēķināšanas noteikumi.

Zaudējumi, kas radušies pirms 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas;
Zaudējumi, kas radušies nodiluma, dabiskā 
nolietojuma, korozijas rezultātā;
Zaudējumi, kas radušies, ekspluatējot 
transportlīdzekli neatbilstoši ražotāja prasībām;
Ja Transportlīdzekļa vadītājs patvaļīgi pametis 
ceļu satiksmes negadījuma vietu;
Transportlīdzeklis nav apdrošināts, ar to 
piedaloties jebkāda veida treniņbraucienos vai 
sacensībās;
Transportlīdzeklis nav bijis aprīkots ar 
Apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātu 
drošības sistēmu, tā nav bijusi darba kārtībā 
vai nav bijusi ieslēgta;
Transportlīdzeklis nav bijis aprīkots ar 
Apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātu 
drošības sistēmu, tā nav bijusi darba kārtībā 
vai nav bijusi ieslēgta.















Pilnīga informācija par izņēmumiem ir ietverta 
apdrošināšanas polisē un noteikumos.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Segums nav spēkā teritorijās, kas nav 
paredzētas ceļu satiksmei;
Segums nav spēkā laikā, kad transportlīdzeklis 
nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē, ieskaitot, ja 
nav veikta valsts tehniskā apskate vai nav 
uzstādītas noteikumiem atbilstošas riepas;
Segums nav spēkā, ja Transportlīdzekļa 
vadītājs vadījis to alkoholisko dzērienu, 
narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Pilnīga informācija par seguma 
ierobežojumiem ir ietverta apdrošināšanas 
polisē un noteikumos.

!

!

!

Sabiedrība: „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS



Kur apdrošināšana ir spēkā?

Baltija - Līgums ir spēkā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā;
Eiropa - Līgums ir spēkā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Albānijā, Austrijā, Andorā, Beļģijā, Bosnijā un 
Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Lihtenšteinā, 
Luksemburgā, Maķedonijā, Maltā, Monako, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā 
un Melnkalnē, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā;
Eiropa un NVS - Līgums ir spēkā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Albānijā, Austrijā, Andorā, Beļģijā, Bosnijā un 
Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Lihtenšteinā, 
Luksemburgā, Maķedonijā, Maltā, Monako, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā 
un Melnkalnē, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Baltkrievijā, 
Krievijas Federācijas Eiropas daļā, kas atrodas uz rietumiem no Urālu kalniem, Moldovā un Ukraina.

Ir iespējams izvēlēties kādu no šādām apdrošināšanas darbības teritorijām:

✓

✓
✓

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;
• Ievērot transportlīdzekļa ekspluatācijas noteikumus, kā arī, atstājot transportlīdzekli, to aizslēgt, aizvērt 

logus, ieslēgt pretaizdzīšanas sistēmas un tā atslēgas neatstāt viegli pieejamās vietās;
• Drošības sistēmu vadības un autorizācijas ierīces glabāt atsevišķi no transportlīdzekļa aizdedzes 

atslēgām un signalizācijas pultīm;
• 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;
• Ievērot drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos;
• Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi;
• Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas 

atlīdzības pieteikumu;
• Neuzsākt Transportlīdzekļa atjaunošanu vai norakstīšanu bez Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanas.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā.
Ja apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar pārskaitījumu, tad par samaksas datumu tiek uzskatīts 
datums, kad „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS ir saņēmusi maksājumu norādītajā kontā.

€
€

Kad sākas un beidzas apdrošināšana?
Apdrošināšanas aizsardzība sākas ar Apdrošināšanas polisē norādīto apdrošināšanas perioda sākuma 
datumu, ar nosacījumu, ka apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai apdrošināšanas prēmijas 
pirmais maksājums, ir samaksāts Apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un termiņā. 

Apdrošināšanas aizsardzība beidzas: 
- beidzoties apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas periodam; 
- izbeidzot apdrošināšanas līguma darbību pirms termiņa; 
- transportlīdzekļa īpašnieka maiņas gadījumā, izņemot ja transportlīdzekļa turētājs kļūst par īpašnieku; 
- pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par bojā gājušu, nozagtu vai nolaupītu transportlīdzekli.

Pilnīga informācija par saistībām ir ietverta apdrošināšanas polisē un noteikumos.

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa, iesniedzot rakstisku pieteikumu apdrošinātājam vai 
aizpildot iesniegumu mājas lapā www.ban.lv sadaļā "BAN Portāls".



Apdrošināšanas produkta 
informācijas dokuments 
ERGO Insurance SE 
Latvijas Filiāle

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārējo pārskatu par apdrošināšanas produktu. Informācijas dokuments 
neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus. 
Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Tā mērķis ir sniegt klientam svarīgāko informāciju par produktu. Pilnīga  informācija par 
produktu un ar to saistītām izmaksām, sniegta citos dokumentos, kā piemēram, apdrošināšanas noteikumos un  līgumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana. Transportlīdzekļu apdrošināšanas mērķis ir nodrošināt 
atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu bojājumu, bojāejas vai zādzības dēļ.

Kas tiek apdrošināts?
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana:

 Transportlīdzeklis un tā rūpnīcas aprīkojums.
 Aprīkojums, kas, papildus rūpnīcas oriģinālajam 

aprīkojumam, stacionāri iebūvēts un/vai uzstādīts 
transportlīdzeklī un norādīts apdrošināšanas 
pieteikumā (piemēram vieglmetāla diski, audio 
aparatūra).

 Klienta manta, ja tā ir norādīta apdrošināšanas 
pieteikumā - bērnu autosēdeklītis, slēpju, velo 
turētājs, slēdzams jumta bagāžnieks.

 Klienta manta zādzības riskam, ja tā atrodas 
transportlīdzeklī - velosipēdi, video un foto 
iekārtas, mobilie telefoni, planšetdatori, portatīvie 
datori, slēpes, bērnu ratiņi, snowborda dēļi.

Var tikt apdrošināti šādi riski:
 Ceļu satiksmes negadījums, uguns risks, dabas 

spēku iedarbība, dažādu priekšmetu un vielu 
iedarbība, iegruvums, trešo personu prettiesiska 
darbība, dzīvnieku, putnu nodarīti bojājumi, 
zādzības, apzagšanas un laupīšanas risks.

Atslēgu, numuru un dokumentu apdrošināšana 
zādzības gadījumam.
Transportlīdzekļa palīdzības apdrošināšana – 
transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg tiek 
sniegta diennakts tehniskā palīdzība to salūzšanas 
vai apdrošināšanas gadījuma rezultātā.
Jaunvērtības apdrošināšana – pilnīgi jauniem 
transportlīdzekļiem pirmajā gadā zādzības vai 
bojāejas gadījumā atlīdzība tiek izmaksāta jauna 
transportlīdzekļa vērtības apmērā, nepiemērojot 
nolietojumu.
Transportlīdzekļa aizvietošanas apdrošināšana – ja 
apdrošināšanas gadījuma rezultātā transportlīdzeklis 
nav lietojams, tiek atlīdzināti nomas izdevumi par 
nomas transportlīdzekļa lietošanu par laika periodu 
līdz 15 dienām par vienu reizi un ne vairāk kā par 30 
dienām līguma darbības laikā.

Produkts: Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana

Kas netiek apdrošināts?
 Transportlīdzekļa detaļas un aprīkojumu, ko nav 

uzstādījusi tā rūpnīca izgatavotāja, ja tas nav 
norādīts apdrošināšanas pieteikumā vai polisē.

 Transportlīdzekļa bojājumus, kas rodas to 
nolietojuma rezultātā.

 Transportlīdzekļa piesavināšanos, ja 
transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs to neatgriež 
transportlīdzekļa īpašniekam.

! Pilnīga  informācija par produktu ir norādīta 
apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē).

Ekstra apdrošināšana – tiek segti zaudējumi 
par bojājumiem, kas radušies transportlīdzeklim, 
izmantojot to vietās, kas nav paredzētas ceļu 
satiksmei, transportējot to kā kravu vai ūdenim 
iekļūstot dzinējā. Attiecas uz transportlīdzekļiem ar 
pilnu masu līdz 3500 kg.
Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu 
apdrošināšana - transportlīdzekļa vadītāja un 
pasažieru apdrošināšana nāves, invaliditātes un 
traumu gadījumiem, tiem atrodoties transportlīdzeklī 
vai iekāpjot un izkāpjot no tā.
Īpaši remonta nosacījumi – transportlīdzekļa 
remonts tiek veikts remontuzņēmumā, kas tiesīgs 
veikt transportlīdzekļa remontu tā rūpnīcas ražotājas 
noteiktajā garantijas laikā.
Sadarbības servisi – remontdarbi tiek veikti tikai 
mājas lapā www.ergo.lv norādītajos sadarbības 
autoservisos.

! Pilnīga  informācija par produktu ir norādīta 
apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē).



Kādas ir manas saistības?
• Sniegt Apdrošinātājam patiesu informāciju un 

līguma darbības laikā rakstiski informēt par 
izmaiņām sniegtajā informācijā un/vai citiem risku 
paaugstinošiem apstākļiem;

• Ievērot saistošos, LR normatīvajos aktos 
noteiktos, apdrošināšanas līgumā pušu atrunātos 
noteikumus;

• Nekavējoties rakstiski informēt Apdrošinātāju 
par apdrošināšanas gadījumu vai notikumu, 
kura rezultātā varētu tikt izvirzīta prasība par 
zaudējuma atlīdzināšanu;

• Pildīt Apdrošinātāja norādījumus, veikt pasākumus 
zaudējuma rašanās apstākļu noskaidrošanai un 
zaudējuma samazināšanai.

Kur es esmu apdrošināts?
• Apdrošināšana ir spēkā apdrošināšanas līgumā 

norādītajā teritorijā

Vai ir ierobežojumi 
apdrošināšanas segumam?
ERGO neatlīdzina zaudējumus:
 kas radīti ar klienta ļaunu nolūku;
 ja persona, kas vadīja transportlīdzekli 

apdrošināšanas gadījuma brīdī, bija alkohola, 
narkotiku vai psihotropo vielu ietekmē;

 ja vadītājam nav tiesību vadīt šādas kategorijas 
transportlīdzekli;

 ja pēc ceļu satiksmes negadījuma vadītājs ir 
pārkāpis ceļu satiksmes noteikumu normas par 
vadītāja rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma;

 kas rodas no transportlīdzekļa nodiluma, rūsas, 
kapitālā remonta, nepilnīgas vai nepareizas 
apkopes;

 ja ceļu satiksmes negadījuma risks iestājies 
transportlīdzeklim, kam nav spēkā esoša valsts 
tehniskā apskate;

 kas rodas ar transportlīdzekli piedaloties 
sacensībās, treniņbraucienos vai izturības 
pārbaudes braucienos;

 ja atļautais braukšanas ātrums ir pārsniegts vairāk 
kā par 30 km/h vai veikta agresīva braukšana;

 ja transportlīdzeklim, piedaloties ceļu satiksmē, 
nav bijušas atbilstošas riepas;

 par dzīvnieku un putnu nodarītiem bojājumiem 
transportlīdzekļa salonā;

 ja transportlīdzeklis ir izmantots kā taksometrs, 
īstermiņa nomas, mācību vai dzīvojamais 
transportlīdzeklis un tas nav bijis atrunāts 
apdrošināšanas līgumā;  

 ko izraisa karš, terorisms, streiks, masu nemieri;
 zaudējumi tiek atlīdzināti tikai 80% apmērā, ja 

līgumā nav norādīts, ka transportlīdzekli lietos 
persona, kas jaunāka par 28 gadiem (ieskaitot), bet 
tomēr ceļu satiksmes negadījums ir iestājies šādai 
personai lietojot transportlīdzekli; 

 zaudējumi tiek atlīdzināti tikai 50% apmērā, 
ja līgumā ir norādīti, konkrēti transportlīdzekļa 
lietotāji, bet tomēr ceļu satiksmes negadījums ir 
iestājies citam lietotājam lietojot transportlīdzekli.

Arī ikdienas apkopes, remonta izmaksas vai rezerves 
daļu ekspress piegādes netiks kompensēts.

! Pilnīga  informācija par produktu ir norādīta 
apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē).

Kad un kā man jāveic samaksa?
• Samaksa par Apdrošināšanas līgumu jāveic 

saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto 
apmēru un termiņu.

Kad sākas un beidzas segums?
• Apdrošināšanas segums sākas Apdrošināšanas 

līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu, 
ka ir samaksāta apdrošināšanas prēmija 
apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā 
un apmērā.

• Apdrošināšanas segums beidzas pēc 
apdrošināšanas perioda termiņa beigām.

• Apdrošināšanas segums var beigties pirms 
apdrošināšanas perioda termiņa beigām, 
piemēram, apdrošināšanas līgumu pārtraucot.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa, 

iesniedzot rakstisku pieteikumu apdrošinātājam.


