Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana
(OCTA apdrošināšana)
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 piedāvājumā, ja tāds ir izsniegts, apdrošināšanas polisē un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 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), dzīvībai un veselībai.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināšanas polisē norādītā transportlīdzekļa
īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai

OCTA apdrošināšana par ceļu satiksmes negadījumu
Latvijā neatlīdzina zaudējumus, ja:
tie ceļu satiksmes negadījumā nodarīti ar Jūsu Transportlīdzekli sev vai savai mantai;

Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, tad Apdrošināšanas sabiedrība zaudējumus Jūsu vietā atlīdzina atbilstoši OCTA likumā noteiktajiem apmēriem par personai un mantai nodarītajiem zaudējumiem.

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 bojājumiem, bojāeju vai pazušanu, ja tie radušies pēc ceļu satiksmes 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 satiksmes negadījumu Latvijā neatlīdzina zaudējumus, ir uzskaitīti 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.
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Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas, tad
apdrošināšanas ierobežojumi, atlīdzināmo zaudējumu
veidi un apmēri ir noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos.

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 polisē 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 noformēts, 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 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, 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 attiecībā 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 laupīšanas 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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Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana
(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.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

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

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

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

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;

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).

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

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.
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Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku.

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?
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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:
AAS “BTA Baltic Insurance Company“

Produkts:
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?
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.


Kas netiek apdrošināts?
 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.

OCTA apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Apdrošinātājs: Balcia Insurance SE
Produkts: OCTA Standartlīgums

Balcia Insurance SE

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).
www.balcia.lv
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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
www.balcia.lv
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OCTA apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība:
ADB „Gjensidige” Latvijas filiāle

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?

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).

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

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

- 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 Ekonomikas zonas valstīs, kā arī Šveices Konfederācijā, Serbijā un Andorā.

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:

• Apdrošināšanas līgumā norādītā transportlīdzekļa īpašnieks vai līzinga
gadījumā turētājs - juridiskā persona tiek likvidēta;

• Transportlīdzeklis Jums vairs nepieder;

• Tiek mainīts apdrošināšanas līgumā norādītā transportlīdzekļa
īpašnieka vai – transportlīdzekļa līzinga gadījumā - turētāja
nosaukums, vārds vai uzvārds;

• 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;

• Apdrošinātājam, ar kuru ir noslēgts apdrošināšanas līgums, tiek
anulēta licence sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas veikšanai vai uzsākta
apdrošinātāja likvidācija;

• Apdrošināšanas līgumā norādītajā informācijā ir kļūda;

• Transportlīdzeklim mainās tā identifikācijas (VIN) numurs.

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 apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība: Compensa VIG ADB Latvijas filiāle
Produkts: OCTA Standartlīgums/ starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte)
Informācija par produktu ir sniegta OCTA standartlīguma/Zaļās kartes 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?

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).

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.

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

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 un Andorā.
OCTA Standartlīgums ir spēkā Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveices Konfederācijā, Serbijā un Andorā.
Starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte) ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajās valstīs
(t.i., valstīs, kas Zaļās kartes polises 8.punktā nav nosvītrotas).

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.

Zelta OCTA apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas ﬁliāle
Produkts: Zelta OCTA

Pilna informācija, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, un līguma informācija par produktu ir sniegta apdrošināšanas polisē un
apdrošināšanas noteikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Zelta OCTA ir sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā apdrošināšanas veids, kuru ir iespējams iegādāties kopā ar OCTA vai atsevišķi.
Apdrošinātājs piedāvā apdrošināt Zelta OCTA saskaņā ar Compensa Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumiem ZO20
((turpmāk tekstā – “KASKO noteikumi”).

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

 Sadursme ar citu sauszemes transportlīdzekli,

 Zaudējumi transportlīdzeklim, kuri ir radušies pirms

transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē.

 Sadursme ar dzīvnieku,
transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē.

apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās.

 Riski, kuri nav norādīti polisē.
 Transportlīdzekļa uzlabojumi, ārējā izskata un
jaudas izmaiņas.

 Pārējie gadījumi, kuri netiek atzīti par
apdrošināšanas gadījumiem un kuru rezultātā
Apdrošinātājs neatlīdzina radušos zaudējumus, ir
norādīti KASKO noteikumu punktā “Izņēmumi”.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
! Netiek atlīdzināti karadarbības, masu nemieru, terorisma rezultātā radušies zaudējumi.
! Netiek atlīdzināti zaudējumi, ja negadījums izraisīts alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
! Netiek atlīdzināti zaudējumi, ja ceļu satiksmes negadījums izraisīts laikā, kad transportlīdzekļa lietotājs nebija tiesīgs vadīt
attiecīgās kategorijas transportlīdzekli.

! Ja apdrošinātais transportlīdzeklis ir atbildīgs negadījuma izraisīšanā, apdrošinātājs atlīdzību izmaksā naudā tikai par

zaudējumu kompensācijas tabulā minētajām transportlīdzekļa detaļām un pakalpojumiem. Gadījumā, ja apdrošinātais
transportlīdzeklis daļēji ir vainojams negadījuma izraisīšanā, atlīdzība tiek izmaksāta proporcionāli vainas pakāpei.

! Ja apdrošinātais transportlīdzeklis nav vainojams negadījuma izraisīšanā, apdrošinātājs veic transportlīdzekļa remontu vai
veic apdrošināšanas atlīdzību naudā saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprināto
“Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku”.

Kur es esmu apdrošināts?
 Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir norādīta apdrošināšanas polisē. Ārpus tās apdrošināšana nav spēkā.

Kādas ir manas saistības?
•

Jāsniedz Apdrošinātājam visa pieprasītā informācija apdrošināmā riska izvērtēšanai.

•

Jāinformē persona, kurai ir apdrošināmā interese, par to, ka transportlīdzeklis tiek apdrošināts, un kādi ir apdrošināšanas
līguma nosacījumi.

•

Nekavējoties rakstiski ziņot Apdrošinātājam par visiem apstākļiem vai izmaiņām, kas var attiekties uz apdrošināšanas
līgumu vai palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai zaudējumu apmēru.

•

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nekavējoties jāziņo atbilstošai kompetentai iestādei vai likumā atļautajos gadījumos
jāaizpilda Saskaņotais paziņojums.

•

Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad tas kļuvis iespējams, paziņot
Apdrošinātājam par negadījumu un iesniegt rakstisku apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu.

•

Nodrošināt Apdrošinātāja pārstāvjiem iespēju veikt transportlīdzekļa apskati un pārbaudes, lai noteiktu zaudējumu rašanās
cēloni un apmēru.

•

Iesniegt Apdrošinātājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas gadījuma
iestāšanos, kā arī ir sniegt nepieciešamo informāciju regresa prasības iesniegšanai, ja tas ir nepieciešams.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas apmērs, tās maksājumu skaits un datums (-i) ir norādīti apdrošināšanas polisē. Atkarībā no
apdrošināšanas polises iegādes veida, apdrošināšanas prēmija var tikt maksāta uz vietas, pārskaitīta uz Compensa bankas
kontu vai starpnieka bankas kontu. Maksājot apdrošināšanas prēmiju uz bankas kontu, ir jāņem vērā, ka par samaksas datumu
tiek uzskatīts datums, kad maksājums ir ienācis Apdrošinātāja vai starpnieka kontā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā, ja ir veikta apdrošināšanas prēmijas
vai tās pirmās daļas, ja ir vienošanās par dalījumu, samaksa apdrošināšanas polisē norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu
Apdrošinātājam un ievērojot apdrošināšanas līgumā/Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību.
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā.
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Apdrošināšanas produkta
informācijas dokuments
ERGO Insurance SE
Latvijas Filiāle
Produkts: OCTA standartlīgums
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 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.

Var tikt apdrošināti šādi papildus riski:
DubultOCTA apdrošināšana - ja cits
transportlīdzeklis būs izraisījis ceļu satiksmes
negadījumu, kurā būs bojāts Jūs transportlīdzeklis,
apdrošināšanas atlīdzību Jūs varēsiet saņemt
pie ERGO. Apdrošināšanas atlīdzību par
transportlīdzekļa bojājumiem varēsiet saņemt
arī gadījumā, ja būsiet līdzvainīgs ceļu satiksmes
negadījumā (daļējas vainas gadījumā), šādā
gadījumā tiks piemērots 140 EUR pašrisks.
Vējstikla apdrošināšana – tiek apdrošināts
transportlīdzekļa priekšējais vējstikls. Vienu reizi
līguma darbības laikā tiks apmaksāta vējstikla
nomaiņa pie nosacījuma, ja tas tiks bojāts no ceļa
virsmas paceļot akmeni vai citu priekšmetu.
Vadītāja nelaimes gadījumu apdrošināšana –
transportlīdzekļa vadītāja apdrošināšana nāves,
invaliditātes un traumu gadījumam, kas iestājas
minētā transportlīdzekļa vadītāja izraisītā ceļu
satiksmes negadījuma rezultātā.
! Pilnīga informācija par produktu ir norādīta
apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē).

Kas netiek apdrošināts?

Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijā,
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;
- Zaudējumi, ko radījis izkustināts akmens vai
cits priekšmets.
Izsmeļošu izņēmuma gadījumu uzskatījumu
Jūs varat atrast Sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likumā.

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

Vai ir kādi seguma
ierobežojumi?

Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijā,
tad zaudējumu apmērs, ko Jūsu vietā sedz
apdrošinātājs, ir:
līdz 5 000 000 euro - personai nodarītie zaudējumi
neatkarīgi no cietušo personu skaita;
līdz 1 000 000 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.

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

Kur es esmu apdrošināts?

• Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveices
Konfederācijā, Serbijā un Andorā.

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, vai tam tiek
izsniegta tranzīta numura karte vai apliecinājums
par transportlīdzekļa norakstīšanu. Līzinga
gadījumā, mainoties līzinga ņēmējam, līgums
paliek spēkā, ja transportlīdzekļa turētājs kļūst par
tā īpašnieku vai transportlīdzekļa īpašnieks kļūst
par tā turētāju.

Kā es varu atcelt līgumu?

• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa,
iesniedzot rakstisku pieteikumu apdrošinātājam.

SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀŠANA (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.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

0B

Šī ir sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšana jeb KASKO. KASKO pasargā no zaudējumiem, kas rodas, iestājoties transportlīdzekļa zādzībai, 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.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

I. Sauszemes transportlīdzeklis, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, kā arī tā papildu aprīkojums, kas uzskaitīts Apdrošināšanas polisē (turpmāk tekstā – Transportlīdzeklis)

I. Attiecībā uz Transportlīdzekli neatlīdzina zaudējumus, ja:
tie radušies korozijas, nodiluma, nolietojuma vai noguruma rezultātā;

Apdrošinājuma summa Transportlīdzeklim ir norādīta Apdrošināšanas polisē.

tie radušies kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības
rezultātā;

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

tie radušies krāpšanas, piesavināšanās vai izspiešanas
rezultātā;

Avārija

Transportlīdzekļa vadītājs patvaļīgi pametis ceļu satiksmes negadījuma vietu;

Uguns
Zādzība vai laupīšana

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

Vandālisms

Transportlīdzekļa vadītājs pēc ceļu satiksmes negadījuma ir lietojis alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai citas apreibinošas vielas;

Transportēšana
Stiklojums

tos pilnā apmērā ir atlīdzinājusi cita persona;

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

Transportlīdzeklis ir vadīts bez attiecīgās transportlīdzekļa kategorijas vadīšanas tiesībām;

Avārija

tie radušies, piedaloties sacensībās vai trenējoties sacensībām;

Uguns
Zādzība vai laupīšana

Transportlīdzeklis ekspluatēts neatbilstoši ražotāja prasībām;

Vandālisms
Transportēšana

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

Stiklojums
Aizvietošana

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

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

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

Avārija

tie radušies mitruma, pūšanas, pelējuma, sēnītes vai iztecējušas degvielas rezultātā.

Uguns
Zādzība vai laupīšana

II. Attiecībā uz Personām Transportlīdzeklī neatlīdzina kaitējumu, ja:

Vandālisms
Transportēšana
Stiklojums
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tie radušies Transportlīdzekļa vadītājam, kurš Transportlīdzekli vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmē;

Personīgo mantu bojājum vai zādzība

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

Atslēgu zādzība un degvielas neatbilstība
Tirgus vērtības zudums un līzinga saistības

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

Riepu un numurzīmes apdrošināšana

rehabilitācija, uzturēšanās rehabilitācijas centrā, dziednīcā vai sanatorijā nav saskaņoti ar Apdrošināšanas sabiedrību;

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

Zādzība vai laupīšana

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

Vandālisms

tie saistīti ar zobu vai protēžu labošanu;

Transportēšana

tie saistīti ar ārstēšanos maksas stacionārā un šāda ārstēšanās nav iepriekš saskaņota ar Apdrošināšanas sabiedrību.

Uguns

Stiklojums
Personīgo mantu bojājum vai zādzība

Pārējie gadījumi, kad attiecībā uz Transportlīdzekli un Personām Transportlīdzeklī neatlīdzina zaudējumus vai kaitējumu,
ir uzskaitīti Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Atslēgu zādzība un degvielas neatbilstība
Tirgus vērtības zudums un līzinga saistības
Riepu un numurzīmes apdrošināšana
Remonts pie dīlera pēc garantijas laika beigām

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?

30 Dienu plašākā seguma garantija

Attiecībā uz Transportlīdzekli ir šādi ierobežojumi:

Papildu apdrošināšana

Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku

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

Apdrošināšanas polisē norādīto attiecīgo Pašrisku piemēro divkāršā apmērā, ja negadījumu izraisījis Transportlīdzekļa vadītājs, kura vadīšanas stāžs ir mazāks par
diviem gadiem

Aizvietošana

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

Jaunvērtība
Paplašinātā garantija
Diennakts auto palīdzība

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

Personīgo mantu bojājum vai zādzība
Atslēgu zādzība un degvielas neatbilstība

Apdrošināšanas atlīdzību samazina par 50%, ja netiek ievērotas drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas
polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos

Tirgus vērtības zudums un līzinga saistības
Riepu un numurzīmes apdrošināšana
II. Transportlīdzekļa vadītāja un/vai pasažieru dzīvība, veselība un fiziskais stāvoklis (turpmāk tekstā – Personas
Transportlīdzeklī) (šī ir izvēles apdrošināšana, kas spēkā tikai tad, ja norādīta Apdrošināšanas polisē)
Apdrošinājuma summa Personām Transportlīdzeklī ir norādīta Apdrošināšanas polisē.
Personas Transportlīdzeklī ir apdrošinātas pret šādiem riskiem:
Ārstēšanās izdevumi
Paliekoša invaliditāte
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Nāve

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 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
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 kompetentai 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 Apdrošināšanas 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?

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Adrese: Republikas laukums 2a, Rīga,
LV-1010, Latvija
Reģ. Nr. 40103201449

Tālrunis: 67 338 333

www.if.lv
E-pasts: info@if.lv
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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 sabiedrībai 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.

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

Produkts:
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
apdrošinātie pamata riski un apdrošinātie papildriski, ir norādīti apdrošināšanas līgumā.

apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp

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?

Kas netiek apdrošināts?

Pamata riski:
 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.

Kur es esmu apdrošināts?



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.

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.

Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO)
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība:
ADB „Gjensidige” Latvijas filiāle

Produkts:
Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO)

Pilnīga informācija, lai noslēgtu līgumu vai iegūtu informāciju par produktu, ir pieejama Vispārējos apdrošināšanas
noteikumos Nr. V1.3; Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumos Nr. 4.9. ( spēkā no 20.11.2018) un šo
noteikumu pielikumos: Autohelp24 Plus noteikumi Nr. 4.9/1.1; Autohelp24 Bāzes noteikumi Nr. 4.9/2.1; Autohelp24 Mini
noteikumi Nr.4.9/3.1; Auto aizvietošanas noteikumi Nr. 4.9/4.1; Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 6.5 un
Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanas papildus noteikumos Nr.6.5/1, apdrošināšanas līgumā un tā
pielikumos vai interneta vietnē: www.gjensidige.lv/apdrosinasana/dokumenti/noteikumi.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Sauszemes transporta apdrošināšana. Produktam var pievienot nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

 Bojājumi, kas radušies transportlīdzeklim:
- ceļu satiksmes negadījuma (CSNg) rezultātā
- ugunsgrēka rezultātā
- eksplozijas rezultātā
- no dabas stihijas iedarbības
- no krītošu priekšmetu iedarbības
- no dzīvnieku un putnu iedarbības
- trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā
 Transportlīdzekļa stiklojuma plīsums
 Apzagšanas un zādzības rezultātā nodarītie zaudējumi

 Zaudējumi par bojājumiem, kas radušies korozijas, sala
(izņemot stiklojumu), dabiskās nolietošanās rezultātā
 Tehniskā brāķa vai nekvalitatīvi veikta remonta radītie
zaudējumi
 Zaudējumi, kas radušies eļļošanas vai citu šķidrumu trūkuma
dēļ
 Zaudējumi, kas radušies kara, terorisma, radiācijas, īpašuma
aresta, konfiskācijas rezultātā
 Zaudējumi par bojājumiem, kas radušies izmantojot
transportlīdzekli ārpus ceļu satiksmes, izņemot, ja izvēlēts
attiecīgais papildu segums
 Zaudējumi sakarā ar transportlīdzekļa vērtības samazināšanos
apdrošināšanas gadījuma rezultātā
 Bojājumi toņmaiņas krāsojumam, līmplēvēm, aerogrāfijai,
keramiskiem un cita veida virsbūves pārklājumiem

Ja izvēlēts papildu risks:
 Hidrotrieciens
 Sporta inventārs un montējums
 Atslēgu zādzība
 Vienas transportlīdzekļa ass visu riepu nomaiņa
 Bagāžas apdrošināšana
 Nenorādītā papildu aprīkojuma apdrošināšana
 Transportlīdzekļa numurzīme
 Papildu aizsardzība (remontdarbu, mazgāšanas, tīrīšanas
laikā)
 Segums ārpus ceļu satiksmes
 Degvielas padeves sistēmas tīrīšana
 Bojājumi transportēšanas laikā
 Mājas (istabas) dzīvnieku nelaimes gadījumi
 Automašīnas aizvietošana
 Tehniskā palīdzība uz ceļa ("Autohelp24")
 Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana
(nāve, invaliditāte, traumas)
Apdrošinājuma summa ir noteikta apdrošināšanas polisē, un to
var izteikt naudas izteiksmē, par kuru transportlīdzeklis ir
apdrošināts, vai kā transportlīdzekļa tirgus vērtība tieši pirms
apdrošināšanas gadījuma. Apdrošinājuma summu nosaka
apdrošinājuma ņēmējs.
Ja ir izvēlēts papildu risks - vadītāja un pasažieru nelaimes
gadījumu apdrošināšana, apdrošinājuma summa ir noteikta
apdrošināšanas polisē naudas izteiksmē.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
! Nav ievēroti Ceļu satiksmes noteikumi, kas aizliedz vadīt
transportlīdzekli vai ar to braukt
! Nav ievēroti transportlīdzekļa ekspluatācijas noteikumi
! Tiesīgais lietotājs izraisījis apdrošināšanas gadījumu ar ļaunu
nolūku
! Transportlīdzeklis nodots personai, kura apzināti bojājusi
transportlīdzekli vai to piesavinājusies
! Transportlīdzeklis nodots apakšnomā
! Zādzības gadījumā transportlīdzeklis nav bijis aprīkots ar
prasīto drošības sistēmu vai tā nav bijusi darba kārtībā
! Transportlīdzeklis izmantots jebkāda veida sacensībās
! Apdrošinājuma gadījums bija jāreģistrē policijā, bet tas netika
izdarīts
! Bojājumi radušies no nenostiprinātas vai nepareizi
nostiprinātas kravas vai mantas
! Transportlīdzeklis pirms apdrošināšanas gadījuma ir izsludināts
meklēšanā
! Pārkāptas Eiropas valstu līguma attiecībā uz transportlīdzekļu
apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR)
prasības
! Apdrošināšanas gadījums iestājies transportlīdzekļa vadītāja
agresīvas braukšanas dēļ
! Ja zādzības gadījumā ir nozagta vai nozaudēta kaut viena no
transportlīdzekļa aizdedzes atslēgām vai drošības sistēmas
vadības ierīcēm (pultīm) vai transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecība, atlīdzība var tikt samazināta
! Transportlīdzekli negadījuma brīdī ir vadījis tiesīgais lietotājs,
kura vecums vai autovadītāja stāžs ir mazāks nekā polisē
norādīts. Atlīdzību samazina par 20 %, bet ne mazāk kā par 150
EUR

Kur es esmu apdrošināts?
Var vienoties par sekojošu apdrošināšanas teritoriju:
Baltija - Latvija, Lietuva, Igaunija;
Eiropa - Latvija, Lietuva, Igaunija, Albānija, Austrija, Andora, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija,
Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānija, Lihtenšteina, Luksemburga, Maķedonija, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Malta,
Melnkalne, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
RUS; BY; MD; UA - Krievijas Eiropas daļa, Baltkrievija, Moldova un Ukraina.
Papildus var vienoties par apdrošināšanas teritorijas paplašinājumu.

Kādas ir manas saistības?
• Sniegt apdrošinātājam patiesu un pilnīgu informāciju, kas
nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas
gadījuma izskatīšanai
• Veikt savlaicīgu prēmijas vai tās daļas samaksu
• Līguma darbības laikā nekavējoties informēt apdrošinātāju par
izmaiņām svarīgos apstākļos, riska, īpašumtiesību vai citām būtiskām
izmaiņām attiecībā uz apdrošināšanas objektu
• Atstājot transportlīdzekli, to aizslēgt, aizvērt logus un ieslēgt
transportlīdzekļa drošības sistēmas
• Transportlīdzekļa atslēgu, drošības sistēmu vadības ierīču
nozaudēšanas vai zādzības gadījumā nekavējoties ziņot
apdrošinātājam, veicot papildu drošības pasākumus
• Pēc apdrošināšanas gadījuma nekavējoties ziņot atbildīgajiem
dienestiem un veikt visus saprātīgos pasākumus, lai samazinātu
iespējamo zaudējumu apmēru
• Par ceļu satiksmes negadījumu ziņot policijai vai aizpildīt saskaņoto
paziņojumu gadījumos, kad to paredz Ceļu satiksmes noteikumi
• Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, paziņot apdrošinātājam par
apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un iesniegt apdrošināšanas
atlīdzības pieteikumu

• Par transportlīdzeklim nodarītajiem bojājumiem tā remonta,
mazgāšanas vai tīrīšanas laikā ziņot policijai vai attiecīgā
pakalpojuma sniedzēja uzņēmuma vadībai, sastādot abpusēji
parakstītu dokumentu par apdrošināšanas gadījuma apstākļiem
• Paziņot apdrošinātājam, ja zaudējumus pilnā apmērā vai daļēji
atlīdzinājusi cita persona
• Pēc apdrošinātāja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt transportlīdzekli
• Nodrošināt Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu, aizdedzes
atslēgu un drošības sistēmu vadības ierīču glabāšanu trešajām
personām nepieejamā vietā
• Saglabāt transportlīdzekli un tā atliekas tādā stāvoklī, kādā tas bija
pēc apdrošināšanas gadījuma, un neuzsākt transportlīdzekļa remontu
vai utilizāciju, kamēr nav veikta apdrošinātāja apskate
• Uzrādīt apdrošinātājam transportlīdzekli un apdrošinātā
papildaprīkojuma bojātās detaļas vai atliekas
• Iesniegt apdrošinātājam visu tā pieprasīto informāciju par
apdrošināšanas gadījumu, tā apstākļu un apmēru apstiprinošus
dokumentus, pierādījumus un informāciju, kā arī pildīt citus
apdrošinātāja noteiktos pienākumus saistībā ar apdrošināšanas
gadījuma apstākļu un zaudējuma apmēru noskaidrošanu

Kad un kā man jāveic samaksa?
Prēmija maksājama līgumā noteiktajā termiņā un apmērā uz norādīto bankas kontu. Ja prēmija tiek maksāta ar pārskaitījumu, tad par samaksas
datumu tiek uzskatīts datums, kad maksājums ir saņemts apdrošinātāja norādītajā kontā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas segums sākas:

Apdrošināšanas segums beidzas:

• ar līgumā norādīto datumu un laiku, ja prēmija ir samaksāta līgumā
noteiktajā veidā, termiņā un apmērā

• ar līgumā norādīto datumu un laiku;
• ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa;
• īpašnieka maiņas gadījumā;
• pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par bojā gājušo vai nozagto
transportlīdzekli.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju
• Rakstiski paziņojot apdrošinātājam 15 dienas pirms līguma izbeigšanas
• Iesniedzot pieteikumu un pierādījumus apdrošinātājam, ja ir radies
kāds no šādiem apstākļiem:
- apdrošināmā interese beigusi pastāvēt;
- mainījies apdrošināšanas objekta īpašnieks.

• Ja noslēgts distances apdrošināšanas līgums ar periodu ne mazāku par
1 (vienu) mēnesi, tiesības izmantot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā
pēc līguma noslēgšanas dienas, vienpusēji atkāpties no līguma,
rakstveidā paziņojot par to apdrošinātājam.

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.

KASKO apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas ﬁliāle
Produkts: KASKO Polise

Pilna informācija, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, un līguma informācija par produktu ir sniegta apdrošināšanas polisē un
apdrošināšanas noteikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
KASKO ir sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā apdrošināšana. Apdrošinātājs piedāvā apdrošināt KASKO saskaņā ar Compensa
Sauszemes transportlīdzekļu visu risku apdrošināšanas noteikumiem KASKO20, Sauszemes transportlīdzekļu palīdzības uz ceļa
apdrošināšanas noteikumiem HELP20, Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumiem VPNGA20 (turpmāk tekstā
– “KASKO noteikumi”).

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

 Polisē norādītais transportlīdzeklis un tā standarta

 Zaudējumi transportlīdzeklim, kuri ir radušies

un papildu aprīkojums.

 Visi pēkšņi un neparedzēti radušies
transportlīdzekļa bojājumi (tai skaita bojāeja),
izņemot gadījumus, kas norādīti KASKO
noteikumu 5. punktā “Izņēmumi”.

 Transportlīdzekļa zādzība un apzagšana
(ja ir atzīme polisē).

 Transportlīdzekļa transportēšana pēc
apdrošināšanas gadījuma.

pirms apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās.

 Papildu riski, kuri nav norādīti polisē.
 Bojājumi, kuri radušies transportlīdzekļa dabiskās
nelietošanas vai nodiluma dēļ.

 Transportlīdzekļa uzlabojumi, ārējā izskata
un jaudas izmaiņas.

 Pazudušas un nokritušas detaļas.
 Izdevumi par degvielu.

 Papildu riski (ja ir atzīme polisē):
•

Palīdzības uz ceļa apdrošināšana;

•

Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumi;

•

Transportlīdzekļa aizvietošana;

•

Hidrotrieciens;

•

Atslēgu atjaunošana;

! Netiek atlīdzināti zaudējumi, ja negadījums izraisīts

•

Papildu nulles pašrisks sadursmei
ar transportlīdzekli vai dzīvnieku;

! Netiek atlīdzināti zaudējumi, ja ceļu satiksmes

•

Reģistrācijas dokumentu un numurzīmju
atjaunošana;

•

Personisko mantu apdrošināšana;

•

Pie transportlīdzekļa piestiprināta sporta
inventāra apdrošināšana;

•

Jaunvērtības apdrošināšana
(tikai jauniem transportlīdzekļiem);

•

Kravas iekraušanas un izkraušanas risks;

•

Neatbilstošas degvielas iepildes risks;

•

Remonts dīlerservisā.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
! Netiek atlīdzināti karadarbības, masu nemieru,
terorisma rezultātā radušies zaudējumi.

alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

negadījums izraisīts laikā, kad transportlīdzekļa
lietotājs nebija tiesīgs vadīt attiecīgās kategorijas
transportlīdzekli.

! Netiek atlīdzināti zaudējumi, ja negadījums noticis,
pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu vairāk kā
par 30 km/h.

! Pārējie gadījumi, kuri netiek atzīti par

apdrošināšanas gadījumiem un kuru rezultātā
Apdrošinātājs neatlīdzina radušos zaudējumus, ir
norādīti KASKO noteikumu 5. punktā “Izņēmumi”.

! Ja polisē norādītais pašrisks bojājumu gadījumam

ir mazāks par 140 EUR, tad otrajam
un nākamajiem gadījumiem tiek pielietots pašrisks
140 EUR apmērā.

Kur es esmu apdrošināts?
 Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir norādīta apdrošināšanas polisē. Ārpus tās apdrošināšana nav spēkā. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties ar Apdrošinātāju, apdrošināšanas līguma darbības teritorija var tikt paplašināta.

Kādas ir manas saistības?
•

Jāsniedz Apdrošinātājam visa pieprasītā informācija apdrošināmā riska izvērtēšanai, kā arī jāuzrāda transportlīdzeklis
apskatei un fotografēšanai.

•

Jāinformē persona, kurai ir apdrošināmā interese, par to, ka transportlīdzeklis tiek apdrošināts, un kādi ir apdrošināšanas
līguma nosacījumi.

•

Ieslēgt visas Drošības sistēmas gadījumos, kad Transportlīdzeklis tiek novietots stāvēšanai, aizvērt un aizslēgt
Transportlīdzekļa durvis, bagāžas nodalījuma vāku, aizvērt logus un lūkas. Transportlīdzeklim ar noņemamu vai nolaižamu
jumtu vai tā daļu papildus aizvērt to.

•

Nekavējoties rakstiski ziņot Apdrošinātājam par visiem apstākļiem vai izmaiņām, kas var attiekties uz apdrošināšanas
līgumu vai palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai zaudējumu apmēru.

•

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nekavējoties jāziņo atbilstošai kompetentai iestādei vai likumā atļautajos gadījumos
jāaizpilda Saskaņotais paziņojums.

•

Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad tas kļuvis iespējams, paziņot
Apdrošinātājam par negadījumu un iesniegt rakstisku apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu.

•

Nodrošināt Apdrošinātāja pārstāvjiem iespēju veikt transportlīdzekļa apskati un pārbaudes, lai noteiktu zaudējumu rašanās
cēloni un apmēru.

•

Iesniegt Apdrošinātājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas gadījuma
iestāšanos, kā arī ir sniegt nepieciešamo informāciju regresa prasības iesniegšanai, ja tas ir nepieciešams.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas apmērs, tās maksājumu skaits un datums (/-i) ir norādīti apdrošināšanas polisē.
Atkarībā no apdrošināšanas polises iegādes veida, apdrošināšanas prēmija var tikt maksāta uz vietas, pārskaitīta uz Compensa
bankas kontu vai starpnieka bankas kontu. Maksājot apdrošināšanas prēmiju uz bankas kontu, ir jāņem vērā, ka par samaksas
datumu tiek uzskatīts datums, kad maksājums ir ienācis Apdrošinātāja vai starpnieka kontā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā, ja ir veikta apdrošināšanas prēmijas
vai tās pirmās daļas, ja ir vienošanās par dalījumu, samaksa apdrošināšanas polisē norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu
Apdrošinātājam un ievērojot apdrošināšanas līgumā/Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību.
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā.

SAUSZEMES TRANSPROTLĪDZEKĻU APDROŠINĀŠANAS
(KASKO)
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Apdrošinātājs: Balcia Insurance SE
Produkts: KASKO apdrošināšana

Balcia Insurance SE

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,
transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Produktam

var

pievienot

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).

www.balcia.lv
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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.

www.balcia.lv
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Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO)
Aprošināšanas produkta informācijas dokuments

Sabiedrība: „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS
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.

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

✓
✓

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

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?

 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.

Kur apdrošināšana ir spēkā?
Ir iespējams izvēlēties kādu no šādām apdrošināšanas darbības teritorijām:

✓
✓
✓

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.

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.
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 „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.

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
Produkts: Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana
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.

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).

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).

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;

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;

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

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

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

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

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;

Kad un kā man jāveic samaksa?
• Samaksa par Apdrošināšanas līgumu jāveic
saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto
apmēru un termiņu.

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).

Kur es esmu apdrošināts?
• Apdrošināšana ir spēkā apdrošināšanas līgumā
norādītajā teritorijā

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.

Ceļojumu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība: apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga

Produkts: Ceļojumu apdrošināšana

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 ceļojumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 4101.04.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Ceļojumu apdrošināšana aizsargā pret neparedzētiem medicīniskiem izdevumiem pēkšņu un negaidītu veselības problēmu gadījumos ceļojuma
laikā, kā arī nodrošina personu repatriāciju uz mītnes zemi pēkšņas saslimšanas vai nāves gadījumā, vai citiem izdevumiem ceļojuma laikā, ja
izvēlaties apdrošināt papildu riskus.

Kas tiek apdrošināts?

Pamata riski:
medicīniskie riski: medicīniskie izdevumi; zobārstniecība;
medicīniskais transports;
repatriācijas riski: slimnieka repatriācija; tuvinieka
ierašanās izdevumi; repatriācija nāves gadījumā;
apbedīšanas izdevumi ārzemēs.
Papildu riski, ja izvēlēti un iekļauti piedāvājumā:
nelaimes gadījumu apdrošināšana;
civiltiesiskā atbildība;
juridiskie un tulkošanas izdevumi;
bagāžas un ziemas sporta inventāra apdrošināšana
(sabojāšana, nozaudēšana, aizkavēšanās, zādzība
ceļojuma laikā);
ceļojuma izmaiņas (ceļojuma atcelšana, pārtraukšana;
ceļojuma atcelšana bezdarba gadījumā; ceļojuma
nokavēšana CSNg dēļ; aizkavēta avioreisa aizvietošana;
lidojuma aizkavēšanās; nokavēts savienotais reiss;
nokavētās dienas viesnīcā; izdevumi vīzas neizsniegšanas
gadījumā; reisa atcelšana dabas stihijas dēļ; vietas
atteikums lidmašīnā);
ceļojuma dokumenti un nauda;
citi riski (slēpošanas pases apdrošināšana; slēgto
slēpošanas trašu apdrošināšana; drēbju ķīmiskā tīrīšana;
bērna evakuācija; slimnīcas dienas nauda; medicīniskie
palīglīdzekļi; telefona sarunu apmaksa; atpūtas aktivitātes,
izdevumi mītnes zemē (medicīniskais transports,
medicīniskie izdevumi); apdrošinātā aizstāšana; nomas
auto risku apdrošināšana).
Apdrošinājuma summa:
apdrošinājuma summa ir atkarīga no izvēlētās apdrošināšanas
programmas; atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem var būt
noteikti limiti.

Kas netiek apdrošināts?
Zaudējumi, kas ir radušies jūsu noziedzīgas
darbības, ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ,
kā arī pašnāvības vai pašnāvības mēģinājuma dēļ.
Zaudējumi, kas ir radušies nepārvaramas varas,
karadarbības, nemieru, dabas stihiju un citu līdzīgu
apstākļu dēļ.
Zaudējumi, kas ir radušies, jums esot alkohola,
narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.
Zaudējumi, kas ir radušies sakarā ar psihiskā
stāvokļa traucējumiem, psihisku saslimšanu, akūtām
stresa reakcijām, histēriju, epilepsiju un citiem
apziņas traucējumiem.
Zaudējumi par medicīnisko palīdzību, kas nav
neatliekama, piemēram, plānveida ārstēšana,
operācijas, kas nav neatliekamas, komplementārā
(netradicionālā) ārstēšana, ārstēšana pēc akūtā
stāvokļa novēršanas pēkšņas saslimšanas dēļ u. tml.
Zaudējumi saistībā ar pandēmiju vai epidēmiju,
nezināma izsaucēja izraisītu infekcijas slimību un
infekcijas slimību, ja nav ņemtas vērā Pasaules
Veselības organizācijas noteiktās rekomendācijas
ceļotājiem attiecībā uz vakcināciju un profilaksi.
Zaudējumi par medicīnisko palīdzību, kas jums ir
radušies saistībā ar saslimšanu, kura sākās pirms
apdrošināšanas līguma darbības sākuma, kā arī, ja
jūs devāties uz ārvalstīm, neievērojot ārsta
rekomendācijas nedoties ceļojumā.
Zaudējumi par medicīnisko palīdzību saistībā ar HIV
vīrusu, iegūto imūndeficīta sindromu (AIDS),
onkoloģiskām saslimšanām, dialīzi, cirozi, multiplo
sklerozi, tuberkulozi neatkarīgi no slimības stadijas
un veselības stāvokļa, par sirds un asinsvadu
operācijām, koronarogrāfiju, audu un orgānu
transplantāciju, redzes korekciju, protezēšanu un
protēzēm.
Pilnīga informācija par izņēmumiem ir ietverta apdrošināšanas
noteikumos un apdrošināšanas polisē.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošināšanas līgums nav spēkā apdrošinātā
mītnes zemē (izņemot, ja apdrošinātais risks
darbojas mītnes zemē) un valstīs, kurās ir
izsludināts karš, kā arī Antarktīdā un Ziemeļu Ledus
okeānā vai tam pieguļošajās jūrās.
Apdrošināšanas aizsardzība nevienā gadījumā nav
spēkā no 121. dienas pēc izbraukšanas no mītnes
zemes (izņemot Studentu programmas polises).
Nodarbojoties ar paaugstināta riska aktivitātēm
(t. sk., pārvietojoties ar kvadriciklu, triciklu,
motorolleru, motociklu vai mopēdu), sportu vai
veicot fizisku darbu ceļojumu laikā, apdrošinātie riski
ir spēkā tikai tad, ja apdrošināšanas polisē ir iekļauts
attiecīgais risks.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi, kas
ir saistīti ar grūtniecības sarežģījumiem, tiek
samaksāti, nepārsniedzot 1500 EUR apdrošināšanas
periodā, ar nosacījumu, ka grūtniecības ilgums
nepārsniedz pilnas 32 nedēļas.
Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem ir ietverta
apdrošināšanas noteikumos un apdrošināšanas polisē.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā teritorijā. Teritoriālajā dalījumā tiek izmantoti šādi jēdzieni:
Eiropa — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprastas šīs valstis: Albānija, Andora, Apvienotā Karaliste (Lielbritānija), Austrija,
Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija,
Kipra, Kosova, Krievijas Eiropas daļa (līdz Urālu kalnu grēdai), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Melnkalne,
Moldova, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija,
Šveice, Ukraina, Ungārija, Vācija, Vatikāns, Zviedrija, kā arī papildus Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Tunisija, Turcija un visu iepriekšminēto
valstu salas un teritorijas ar politisku piederību tām;
visa pasaule, izņemot ASV un Kanādu, — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprastas visas pasaules valstis, izņemot ASV un Kanādu,
kā arī salas un teritorijas ar politisku piederību tām;
visa pasaule — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprasta visa pasaule;
Baltkrievija — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprasta Baltkrievijas Republika;
Krievija — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprasta Krievijas Federācija;
Ukraina — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprasta Ukrainas Republika.

Kādas ir manas saistības?







Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai.
Ja jūs esat apdrošinājuma ņēmējs, jums ir pienākums informēt apdrošināto par to, ka viņš ir apdrošināts, un informēt viņu par
apdrošināšanas līguma noteikumiem.
Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, t. sk. pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās. Iestājoties
apdrošināšanas gadījumam ārzemēs, paziņot AAS „BALTA” vai Palīdzības dienestam, kurš ir norādīts apdrošināšanas polisē, par
apdrošinātā riska iestāšanos un veikt visus iespējamos saprātīgos pasākumus, lai iespēju robežās samazinātu zaudējumu apjomu;
ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies ASV, Bulgārijā, Grieķijā, Ēģiptē, Krievijā, Spānijā, Taizemē vai Turcijā, jums ir jāizmanto
Palīdzības dienesta pakalpojumi palīdzības organizēšanai, ņemot vērā Palīdzības dienesta ieteikumus medicīnas iestādes izvēlei.
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, iesniegt apdrošinātājam atlīdzības pieteikumu un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā
riska iestāšanos, tā apstākļus un zaudējumu apjomu.
Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, jūs pilnvarojat AAS „BALTA” iepazīties ar medicīnisko un citu dokumentāciju, lai nodrošinātu
apdrošināšanas gadījuma izvērtēšanu.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā un laikā (pēc Latvijas laika), ja apdrošināšanas
prēmija ir samaksāta līdz polisē norādītajam datumam.
Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts, jums atrodoties ārpus Latvijas Republikas, tad apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā pēc 48 stundām
no apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīža ar nosacījumu, ka apdrošināšanas līgums ir noslēgts ne vēlāk kā 48 stundas, kopš jūs
izbraucāt no Latvijas Republikas.
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā vai agrāk citos Apdrošināšanas līguma likumā paredzētos
gadījumos.

Kā es varu atcelt līgumu?



Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un vienojoties par to ar AAS „BALTA”.
Apdrošināšanas līgums var zaudēt spēku vai var tikt izbeigts arī citos Apdrošināšanas līguma likumā paredzētos gadījumos.
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Ceļojumu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība:
AAS “BTA Baltic Insurance Company“

Produkts:
Ceļojumu 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?
Ceļojumu apdrošināšana ir paredzēta, lai segtu negaidītas izmaksas ceļojuma laikā, kas radušās saslimstot, ciešot nelaimes gadījumā,
bagāžas nozaudēšanas, zādzības vai aizkavēšanās gadījumā, vai notiekot citiem neparedzētiem gadījumiem, (apdrošināšanas veids:
palīdzības apdrošināšana).

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Ja klients ir izvēlējies un tas norādīts apdrošināšanas
līgumā:
 Medicīniskie izdevumi, ja ceļojuma laikā noticis
nelaimes gadījums vai pēkšņa saslimšana;
 Repatriācija (izdevumi par mirstīgo atlieku
pārvešanu uz mītnes zemi);
 Evakuācija (cietušās personas nogādāšana uz
mītnes zemi);
 Vienreizēja kompensācija nelaimes gadījuma
rezultātā;
 izdevumi saistībā ar bagāžas aizkavēšanos,
sabojāšanu vai nozaudēšanu transportēšanas
laikā vai bagāžas zādzību ceļojuma laikā;
 izmaksas, kas rodas lidojuma aizkavēšanās vai
atcelšanas dēļ;
 klienta civiltiesiskā atbildība par ceļojuma laikā
trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
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.

Netiek apdrošināts:
 medicīniskie izdevumi, kas radušies saistībā ar
saslimšanu, kas iestājusies pirms došanās
ceļojuma;
 medicīniskie izdevumi, kas saistīti ar plānveida
operācijām,
sirds
operācijām,
redzes
korekciju, dzemdībām, abortiem;
 gadījumi, kad klients atradies alkohola,
narkotisko vai toksisko vielu ietekmē;
 bagāžas aizkavēšanās pēc atgriešanās mītnes
zemē;
 bagāžā atrodošies plīstoši priekšmeti;
 zaudējumi saistībā ar šķidru vielu izlīšanu
bagāžā;
 zaudējumi
saistībā
ar
elektrotehnikas
bojājumiem, pazušanu, zādzību;
 ceļojuma aizkavēšana vai atcelšana mītnes
zemē.
NB! Visi gadījumi, kas netiek apdrošināti ir norādīti
apdrošināšanas līgumā..

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
!
!

!

!

!

Netiek
atlīdzināti
zaudējumi,
ja
apdrošināšanas gadījums iestājies pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas.
Lai risks Ceļojuma anulācija būtu spēkā,
apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam un
apdrošināšanas prēmijai jābūt apmaksātai
vismaz 5 dienas pirms ceļojuma.
Izdevumi, kas radušies
ceļojuma laikā
notikuša terora akta rezultātā tiek atlīdzināti
tikai tajā gadījumā, ja ceļojuma galamērķis ir
Eiropas valstis.
Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies
pildot darba pienākumus paaugstināta riska
profesijās (piemēram, policija, jūrnieki, piloti,
ugunsdzēsēji, karavīri u,c,), ja nodarbošanās
nav norādīta apdrošināšanas līgumā.
Izdevumus par Turcijā, Ēģiptē, Grieķijā,
Bulgārijā
saņemtajiem
medicīniskajiem
pakalpojumiem apdrošinātājs atlīdzina tādā
apmērā, kādā tie maksātu pie apdrošinātāja

sadarbības partneriem, kuru saraksts ir
norādīts www.bta.lv.
NB! Visi seguma ierobežojumi ir norādīti noslēgtajā
apdrošināšanas līgumā.

Kur es esmu apdrošināts?


Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā teritorijā. Ja apdrošināšanas polisē nav norādīts
savādāk, tad ir iespējams izvēlēties starp šādiem ceļojuma galamērķiem:












Eiropa - apdrošināšanas aizsardzība darbojas visās Eiropas valstīs, bet tā nav spēkā valstīs, kuru teritorija tikai daļēji
ietilpst Eiropā, neatzīto vai daļēji atzīto valstu teritorijās. Papildus tam apdrošināšanas aizsardzība darbojas Turcijā,
Ēģiptē, Tunisijā, Izraēlā, Armēnijā, Azerbaidžānā, Gruzijā;
Visā pasaulē - apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā tajās valstīs, kurās notiek karš, karadarbība, karam pielīdzināma
operācija (ar vai bez kara pieteikšanas) vai nemieri, kā arī tajās pasaules zonās, kur var nokļūt, izmantojot īpašus
palīglīdzekļus, specializēto transportu vai aprīkojumu ;
Āzijā - apdrošināšanas aizsardzība darbojas visās Āzijas valstīs, bet tā nav spēkā valstīs, kuru teritorija daļēji ietilpst
Āzijā, neatzīto var daļēji atzīto valstu teritorijās;
valstī vai teritorijā, kura nav sasniedzama bez pārsēšanās tranzīta punktā - apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā visos
tranzīta punktos, izņemot tās valstis, kur notiek karš, karadarbība, karam pielīdzināma operācija (ar vai bez kara
pieteikšanas) vai nemieri;
Baltijas jūras teritorija, kurā ietilpst sekojošas valstis - Somija, Zviedrija, Igaunija, Lietuva, Polija;
Krievija;
Baltkrievija.
Latvija ( ja neesat Latvijas Republikas rezidents un plānojat iebraukt Šengenas zonā no jebkuras citas pasaules
valsts)

Kādas ir manas saistības?
— Sniegt pilnīgu un patiesu apdrošinātāja pieprasīto informāciju, kas nepieciešama apdrošinātā riska iestāšanās iespējamības
novērtēšanai;

— Informēt apdrošinātāju par izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā, kā arī par izmaiņām sākotnēji iesniegtajā apdrošinātā riska
novērtēšanas informācijā;

— Nekavējoties informēt apdrošinātāju par apdrošināta riska iestāšanos un ievērot apdrošinātāja norādījumus;
— Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, vērsties ārstniecības iestādē ārstniecības pakalpojumu saņemšanai un ievērot ārsta
norādījumus;

— Bagāžas bojājuma, zuduma, zādzības un aizkavēšanās gadījumā pārvadāšanas laikā, saņemt no pārvadātāja tā izsniegtu
apstiprinājumu par bagāžas nozaudēšanas faktu un izmaksātās kompensācijas apmēru.

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 līgumā minētā apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā ar apdrošināšanas perioda sākuma datumu, ar
nosacījuma, ka apdrošināšanas prēmija, vai tās pirmā daļa, ir samaksāta apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un termiņā.
Apdrošināšanas līgumā minētā apdrošināšanas aizsardzība tiek pārtraukta uzreiz pēc apdrošināšanas perioda pēdējās dienas.
Apdrošināšanas līgums var beigties pirms apdrošināšanas perioda termiņa beigām, piemēram, apdrošināšanas līgumu
pārtraucot.

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

CEĻOJUMU apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība: Compensa VIG ADB Latvijas filiāle Produkts: CEĻOJUMU Polise
Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par ceļojumu apdrošināšanu. Pilnīga informācija, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas,
un līguma informācija par produktu ir sniegta apdrošināšanas polisē un Compensa ceļojumu apdrošināšanas noteikumos Nr. CAN20.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Palīdzības(ceļojumu) apdrošināšana paredzēta, lai pasargātu no zaudējumiem, kas rodas ceļojuma laikā pēkšņi un negaidīti saslimstot,
ciešot nelaimes gadījumā, kā arī nodrošinot repatriāciju uz mītnes zemi pēkšņas saslimšanas vai nāves gadījumā, vai citiem izdevumiem
ceļojuma laikā, ja apdrošināti citi papildu riski. Apdrošinātāja vai Apdrošinātāja sadarbības partneru sniegtā palīdzība var būt informācijas
veidā vai nodrošinot medicīniska rakstura vai cita veida palīdzību noteiktu pakalpojumu saņemšanai un šo pakalpojumu apmaksai.

Kas tiek apdrošināts?
Apdrošinātais var tikt apdrošināts pret šādiem
riskiem:
√ MEDĪCĪNISKIE IZDEVUMI UN VESELĪBA Neatliekamā
medicīniskā
palīdzība
un/vai
stacionēšana sakarā ar apdrošinātā pēkšņu
saslimšanu, hroniskas slimības saasinājumu,
ievainojumu, nelaimes gadījuma rezultātā, veselības
stāvokļa pēkšņu akūtu pasliktināšanos, grūtniecības
sarežģījumu gadījumā, neatliekami zobārstniecības
izdevumi; Medicīniskie izdevumi Mītnes zemē,
Zobārstniecības izdevumi, Medicīniskais transports,
Medicīniskais transports Mītnes zemē, Apdrošinātā
repatriācija saslimšanas gadījumā, Apdrošinātā
repatriācija nāves gadījumā, Apbedīšanas izdevumi
ārzemēs, Telefona sarunu apmaksa, Medicīniskie
palīglīdzekļi, Slimnīcas dienas nauda, Ceļojuma
izdevumi 1 (vienam) ģimenes loceklim, Bērna
nogādāšana Mītnes zemē, Apdrošinātā aizstāšana,
Meklēšanas un glābšanas izdevumi;
√ NELAIMES GADĪJUMI – Invaliditāte, Nāves
gadījums;
√ BAGĀŽA – Bagāžas aizkavēšanās, sabojāšana,
nozaudēšana, zādzība ceļojuma laikā, Sporta
inventāra aizkavēšanās, nozaudēšana, sabojāšana
vai zādzība, Sporta inventāra apdrošināšana,
izņemot aviopārvadājuma laika, Drēbju ķīmiskā
tīrīšana pēc nelaimes gadījuma;
√ CEĻOJUMA NORISE Nokavēta ierašanās izlidošanas vietā, Ceļojuma
turpināšana, Lidojuma aizkavēšanās, Nokavēts
tranzīts,
Ceļojuma
pārtraukšana,
Ceļojuma
anulēšana, Ceļojuma anulēšana personisku iemeslu
dēļ, Alternatīvā transporta izdevumi dabas
katastrofu dēļ, Vietas atteikums lidmašīnā,
Nokavētās dienas viesnīcā, Izdevumi vīzas
neizsniegšanas dēļ, Pases vai personas identifikācijas
kartes nozaudēšana vai zādzība, Naudas zādzība,
Slēpošanas pases apdrošināšana, Slēgto slēpošanas
trašu apdrošināšana, Mājdzīvnieka aprūpe, Maiņas
autovadītājs, Personīgo mantu nosūtīšana;
√ ATBILDĪBA - Personiskā civiltiesiskā atbildība,
Juridiskā palīdzība, Tulka palīdzība.

Kas netiek apdrošināts?
X Fiziska darba veicēji, ja par to nav atzīmes polisē;
X Aktīvās atpūtas/sporta aktivitātes, ja par to nav atzīmes polisē;
X Paaugstināta riska atpūtas/sporta aktivitātes, ja par to nav
atzīmes polisē;
X Profesionāli sportisti;
X Nodarbošanās ar ziemas sporta veidiem ārpus speciālajām, šim
nolūkam īpaši ierīkotām, speciāli apstrādātām un aprīkotām
trasēm, ja par to nav atzīmes polisē.
Precīzi izņēmumi ir minēti katras noteikumu sadaļas noslēgumā
vai pie riskiem atsevišķi.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
! Ceļojumu apdrošināšana nav spēkā Apdrošinātā mītnes zemē.
! Kompensācija, atkarībā no riskiem, sākotnēji jāpieprasa no
pārvadātāja vai ceļojuma organizatora.
! Apdrošināšanas polisē var tikt iekļauti riski, kuriem ir atrunāts
pašrisks par gadījumu.
! Par ceļojuma anulēšanas faktu jāpaziņo Apdrošinātājam, tiklīdz
tas ir praktiski iespējams, taču ne vēlāk kā līdz paredzētā
ceļojuma perioda sākuma datumam, Apdrošinātajam atrodoties
mītnes zemes teritorijā, neuzsākot ceļojumu.
! Grūtniecības sarežģījumu akūtā gadījumā tiek segti medicīniskie
izdevumi līdz 1 500 EUR, ja grūtniecības laiks nepārsniedz 30
nedēļas un grūtniece var uzrādīt mītnes zemes ārstējošā ārsta
izziņu ar atļauju ceļot, kas izdota ne ātrāk kā 1 (vienu) nedēļu
pirms plānotā ceļojuma sākuma.
! Ja Apdrošinātajam vienlaicīgi ir spēkā divas vai vairākas
Apdrošinātāja izsniegtas ceļojumu apdrošināšanas polises, kurās
viens vai vairāki no šajās apdrošināšanas polisēs norādītiem
apdrošinātajiem riskiem dublējas, tad apdrošināšanas atlīdzība
tiek izmaksāta tikai par vienu apdrošināšanas polisi – par to, kurā
minētas lielākās apdrošinājuma summas par attiecīgo risku.
! Ja apdrošināšanas līgums noslēgts, Apdrošinātajam atrodoties
ārpus Mītnes zemes, tad apdrošināšanas aizsardzība sākas pēc 48
stundām no apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīža.
Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem ir ietverta
Apdrošināšanas noteikumos un Apdrošināšanas polisē.

Kur es esmu apdrošināts?
√ Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir norādīta apdrošināšanas polisē. Ārpus tās apdrošināšana nav spēkā.
Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties ar Apdrošinātāju, apdrošināšanas līguma darbības teritorija var tikt
paplašināta.
Teritorijas uz kurām iespējams iegādāties Ceļojuma apdrošināšanas polisi:
✓ Baltijas valstis (Lietuva un Igaunija);
✓ Eiropa (ieskaitot šīs valstis - Izraēla, Ēģipte, Tunisija un Maroka);
✓ Visa pasaule;
✓ Visa pasaule, izņemot ASV, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande, Japāna;
✓ Baltkrievijas Republika;
✓ Krievijas Federācija.

Kādas ir manas saistības?
•
•
•
•
•
•

•
•

Pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju.
Iepazīties, ievērot un izpildīt visas apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas noteikumu prasības, kuras ir izvirzījis
Apdrošinātājs.
Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums informēt Apdrošināto par to, ka viņš tiek apdrošināts, un informēt
Apdrošināto par šī apdrošināšanas līguma noteikumiem.
Iestājoties pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumam, Apdrošinātajam nekavējoties jāvēršas tuvākajā ārstniecības
iestādē un jāievēro visi ārstējošā ārsta norādījumi, kā arī jāsazinās ar Apdrošinātāja Palīdzības dienestu.
Par apdrošinātā riska iestāšanos Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinātajam, labuma guvējam, Apdrošinātā pārstāvim
vai Apdrošinātā ģimenes locekļiem nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, jāpaziņo
Apdrošinātājam vai Apdrošinātāja Palīdzības dienestam.
Ārstējoties Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas valstu medicīnas iestādēs,
Apdrošinātā pienākums ir uzrādīt EVAK karti. Ja Apdrošinātajam nav EVAK kartes, Apdrošinātajam vai Apdrošinātā
pilnvarotai personai pēc Apdrošinātāja norādījuma tā jāpieprasa Latvijas Republikas Nacionālajam veselības
dienestam vai mītnes zemes iestādei, kas izsniedz EVAK karti vai EVAK kartes ekvivalentu, un jāiesniedz attiecīgajai
ārstniecības iestādei, kurā Apdrošinātajam tiek sniegta medicīniskā palīdzība.
Apdrošinājuma ņēmējs un/vai Apdrošinātais iesniedz Apdrošinātājam visus dokumentus, kas raksturo apdrošinātā
riska iestāšanos un tā izraisītos zaudējumus, kā arī iesniedz jebkādu citu informāciju un/vai dokumentāciju, kuru
pieprasa Apdrošinātājs.
Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās pierādīšanas pienākums gulstas uz Apdrošināto.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu Jums ir jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos, kārtībā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
•
•
•

Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināšanas periodā.
Segums sākas (stājas spēkā) ar līgumā norādīto datumu un laiku, bet ne ātrāk, kā ir veikta apdrošināšanas prēmijas
apmaksa pilnā apmērā.
Segums beidzas Apdrošināšanas līguma (polises) norādītajā apdrošināšanas

Kā es varu atcelt līgumu?
Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu
Apdrošinātājam un ievērojot apdrošināšanas līgumā/Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību.
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā.

Apdrošināšanas produkta
informācijas dokuments
ERGO Insurance SE
Latvijas Filiāle
Produkts: Ceļojumu apdrošināšana
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?
Ceļojumu apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana. Ceļojumu apdrošināšanas mērķis ir aizsargāt apdrošināto personu
no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties neparedzētu notikumu rezultātā pirms ceļojuma vai ceļojuma laikā.

Kas tiek apdrošināts?
neparedzēti izdevumi saistībā ar apdrošinātās
personas pēkšņu veselības stāvokļa
pasliktināšanos vai nelaimes gadījumu (piemēram,
izdevumi par medicīnisko palīdzību, medicīnisko
transportu, medikamentu iegādi, repatriāciju,
ceļa izdevumi cietušā ģimenes loceklim vai
apbedīšanas izdevumi)
izdevumi saistībā ar nozaudētu vai nozagtu
dokumentu atjaunošanu
nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies
apdrošinātās personas nāve vai invaliditāte

Kas netiek apdrošināts?
klinšu kāpšana un alpīnisms
lidošana ar bezmotora lidmašīnu, planieri,
deltaplānu, paraplānu vai lēkšana ar izpletni
atrašanās aktīvajā karadienestā vai citā militārā
formējumā
! Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts,
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā
(polisē).

civiltiesiskā atbildība gadījumā, ja nodarīti
zaudējumi trešajām personām
izdevumi saistībā ar bagāžas aizkavēšanos,
sabojāšanu vai nozaudēšanu transportēšanas laikā
vai bagāžas zādzību ceļojuma laikā
izdevumi saistībā ar lidojuma aizkavēšanos vai tā
atcelšanu
izdevumi, kas radušies, anulējot iepriekš
apmaksātu ceļojumu, piemēram, apdrošinātās
personas vai ģimenes locekļu veselības problēmu
dēļ
izdevumi nokavēta tranzīta gadījumā
! Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts,
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā
(polisē).

Vai ir kādi seguma
ierobežojumi?
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta par:
apdrošināšanas gadījumiem, kas iestājušies pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas
zaudējumiem, kurus kompensē aviokompānija,
tūrisma firma vai cits pakalpojuma sniedzējs
bagāžas aizkavēšanos, ja tā aizkavējas atgriežoties
mītnes zemē
morālo kaitējumu
materiālajiem zaudējumiem, par kuriem nav
iesniegti zaudējumus apliecinoši dokumenti
! Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā
(polisē).

Kur es esmu apdrošināts?

Kad sākas un beidzas segums?

• Ceļojumu apdrošināšana ir spēkā apdrošināšanas
līgumā norādītajā teritorijā

• Apdrošināšanas segums sākas Apdrošināšanas
līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu,
ka ir samaksāta apdrošināšanas prēmija
apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā
un apmērā.

Kādas ir manas saistības?
Kādas ir manas saistības?
• Sniegt Apdrošinātājam patiesu informāciju un
līguma darbības laikā rakstiski informēt par
izmaiņām sniegtajā informācijā un/vai citiem risku
paaugstinošiem apstākļiem;

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

• 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.

Kad un kā man jāveic samaksa?
• Samaksa par Apdrošināšanas līgumu jāveic
saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto
apmēru un termiņu.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa,
iesniedzot rakstisku pieteikumu apdrošinātājam.

Ceļojumu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība:
ADB „Gjensidige” Latvijas filiāle

Produkts:
Ceļojumu apdrošināšana

Pilnīga informācija, lai noslēgtu līgumu vai iegūtu informāciju par produktu ir pieejama Ceļojuma apdrošināšanas
noteikumos Nr. 12.5 (spēkā no 01.04.2019) un Vispārējos apdrošināšanas noteikumos Nr. 1.3 (spēkā no 03.02.2020),
apdrošināšanas līgumā un tā pielikumos vai mājaslapā www.gjensidige.lv

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Palīdzības apdrošināšana. Produkts var saturēt vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un nelaimes
gadījumu apdrošināšanu

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

 Ārstēšanās izdevumi akūtas saslimšanas, hroniskas slimības
saasinājuma un nelaimes gadījuma rezultātā.
 Stomatoloģiskā palīdzība akūtu zobu sāpju vai traumu
gadījumā.
 Ārstēšanās izdevumi grūtniecības sarežģījumu gadījumā
 Medicīniskā palīglīdzekļa iegāde vai īre.
 Transportēšanas izdevumi līdz ārstniecības iestādei.
izdevumi kvalificētam medicīnas speciālistam vai ģimenes
loceklim.
 Repatriācijas izdevumi.
 Transporta izdevumi par bērna un pavadoņa atgriešanos
mītnes zemē.

 Apdrošinātā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība.
 Apdrošinātā tīša darbība, tai skaitā Apdrošinātā pašnāvība,
pašnāvības mēģinājums, sevis pakļaušana ārkārtējām
briesmām, izņemot cilvēka dzīvības glābšanas gadījumu.
 Karš, terorisms.
 Dabas katastrofa vai Pandēmija.
 Iemesls, kurš bija zināms pirms Apdrošināšanas līguma
noslēgšanas, bet netika norādīts Apdrošinātājam, un ir
cēloņsakarībā ar Apdrošināšanas gadījumu.
 Noteikti veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumi un
ārstēšanās izdevumi.
 Apdrošināšanas gadījumi, kas ir cēloņsakarībā ar alkohola,
psihotropo, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu.
 Ārstēšanās izdevumi pec atgriešanās Latvijas Republikā vai
mītnes zemē.
 Ārstēšanās izdevumi, ja Apdrošinātā ceļojuma mērķis ir
saņemt medicīnisko palīdzību.
 Operācijas, kas nav jāveic neatliekamās palīdzības ietvaros.
 Civiltiesiskā atbildība, ja Apdrošināšanas gadījums iestājies
ceļu satisksmes negadījuma rezultātā.
 Bagāžas kavēšanās atgriežoties mītnes zemē.
 Maznozīmīgi bagāžas vienības bojājumi, kas neietekmē tās
funkcionēšanu.
 Bojājumi, ja transportējamā vienība vai sporta ekipējums
nav bijis atbilstoši iepakots.
 Bagāžas vienības, kas nav reģistrētas uz Apdrošināto.

Ja izvēlēts:
 Nelaimes gadījumu apdrošināšana.
 Civiltiesiskā apdrošināšana.
 Bagāžas apdrošināšana.
 Izdevumi lidojuma aizkavēšanās gadījumā.
 Ceļojuma atcelšanas izdevumi (Ja papildus norādīts Polisē
arī Streika, Dabas katostrofu vai publiska pasākuma
atcelšanas gadījumā).
 Izdevumi par juridiskiem pakalpojumiem.
 Izdevumi dokumentu aizvietošanai ārvalstīs.
 Tulkošanas pakalpojumi.
 Izdevumi nokavēta tranzīta gadījumā.
 Sporta aprīkojuma apdrošināšana.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
! Izdevumiem par hroniskas slimības paasinājumu 7
hospitalizācijas dienas līdz 1000 EUR.
! Izdevumiem par stomatoloģijas pakalpojumiem līdz 200 EUR.
! Izdevumiem par grūtniecības sarežģījumiem līdz 1000 EUR.
! Palīglīdzekļu iegādei vai īrei līdz 300 EUR.
! Ģimenes locekļa viesnīcas izdevumiem līdz 4 dienām/50 EUR
dienā.
! Telefonsarunu izdevumiem līdz 30 EUR.
! Par medicīnas izdevumiem barokamerai līdz 1000 EUR.
! Par EVAK segtajiem pakalpojumiem līdz 500 EUR pirms
atbildes saņemšanas no NVD par pakalpojuma
kompensēšanu.
! Apbedīšanas izdevumiem ārvalstīs līdz 5000 EUR.
! Bagāžas aizkavēšanās līdz 200 EUR un pašrisks 15%.
! Bagāžas vienības nozagšana vai nozaudēšana, ja tā atradās
pie pārvadātāja, pašrisks 20%.

Kur es esmu apdrošināts?.
 Līguma darbības teritorija: Eiropa; Krievija; Baltkrievija; Visa pasaule; Visa pasaule (bez ASV, Kanādas, Izraēlas, Japānas, Jaunzēlandes, Austrālijas).

Kādas ir manas saistības?
• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama
apdrošinātājam līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas
gadījuma izskatīšanai.
• Informēt par izmaiņām līgumā, tā darbības laikā.
• Informēt apdrošināto par to, ka viņš ir apdrošināts un iepazīstināt to ar
apdrošināšanas noteikumiem.
• Veikt savlaicīgu prēmijas vai tās daļas samaksu.
• Apdrošināšanas līguma darbības perioda laikā rakstveidā paziņot
Apdrošinātājam par izmaiņām Ceļojuma mērķī vai citiem apstākļiem,
kuri palielina Apdrošināto risku.

• Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā paziņot
Apdrošinātājam par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.
• Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā un Labuma guvēju pienākums ir
pierādīt Apdrošināšanas gadījuma faktu un sekas, kā arī iesniegt visu
Apdrošinātāja pieprasīto informāciju un dokumentus, kas apstiprina
Apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.
• Apdrošināšanas līgumā noteiktās saistības tiek vienlīdz attiecinātas arī
uz Labuma guvēju vai Radinieku.
• Paziņot Apdrošinātājam, ja zaudējumus pilnā apmērā vai daļēji
atlīdzinājusi cita persona.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Prēmija maksājama līgumā noteiktajā termiņā un apmērā uz norādīto bankas kontu.

Kad sākas un beidzas segums?
Sākas:

Beidzas:

• ar līgumā norādīto datumu un laiku, ja prēmija ir samaksāta līgumā
noteiktajā termiņā un apmērā.

• ar līgumā norādīto datumu un laiku;
• ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa;
• apdrošināšinātā nāves gadījumā;
• ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā izmaksāta
apdrošināšanas atlīdzība pilnas apdrošinājuma summas apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju.
• Rakstiski paziņojot apdrošinātājam 15 dienas pirms līguma izbeigšanas.
• Iesniedzot pieteikumu un pierādījumus apdrošinātājam, ja
apdrošināmā interese beigusi pastāvēt.

• Ja noslēgts distances apdrošināšanas līgums ar periodu ne mazāku par
1 (vienu) mēnesi, tiesības izmantot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā
pēc līguma noslēgšanas dienas, vienpusēji atkāpties no līguma,
rakstveidā paziņojot par to apdrošinātājam.

CEĻOJUMU APDROŠINĀŠANA

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Apdrošinātājs: Balcia Insurance SE
Produkts: Ceļojumu apdrošināšana

Balcia Insurance SE

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu pārskatu par ceļojumu apdrošināšanas
produktu. Šis dokuments neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus.
Pilnīga informācija par produktu un ar to saistītām izmaksām ir sniegta citos dokumentos, piemēram, ceļojumu
apdrošināšanas noteikumos un polisē.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Ceļojumu apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana. Ceļojumu apdrošināšanas mērķis ir sniegt finansiālu
atbalstu apdrošinātajai personai, kas var rasties neparedzētu notikumu rezultātā pirms ceļojuma vai ceļojuma
laikā.

Kas tiek apdrošināts?
neparedzēti izdevumi saistībā ar apdrošinātās personas pēkšņu veselības stāvokļa
pasliktināšanos vai nelaimes gadījumu (piemēram, izdevumi par medicīnisko palīdzību,
medicīnisko transportu, medikamentu iegādi, repatriāciju, ceļa izdevumi cietušā ģimenes
loceklim vai apbedīšanas izdevumi.
izdevumi saistībā ar nozaudētu vai nozagtu dokumentu atjaunošanu.
nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies apdrošinātās personas nāve vai invaliditāte.
civiltiesiskā atbildība gadījumā, ja nodarīti zaudējumi trešajām personām.
izdevumi saistībā ar bagāžas aizkavēšanos, sabojāšanu vai nozaudēšanu transportēšanas
laikā vai bagāžas zādzību ceļojuma laikā.
izdevumi, kas radušies, anulējot iepriekš apmaksātu ceļojumu, piemēram, apdrošinātās
personas vai ģimenes locekļu veselības problēmu .

Kas netiek apdrošināts?
Atrašanās aktīvajā karadienestā vai mācībās jebkādā militārā formējumā.
Psihiski slimas vai pastāvīgi kopjamas personas.
Profesionālais sports.
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un
līgumā (polisē).

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
!
!
!

Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par gadījumiem, kas iestājušies pirms apdrošināšanas
līguma noslēgšanas.
Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par zaudējumiem, kurus kompensē aviokompānija,
tūrisma firma vai cits pakalpojuma sniedzējs.
Ja bagāža aizkavējas atgriežoties mītnes zemē.

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

Kur es esmu apdrošināts?
Ceļojuma apdrošināšana ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītajā teritorijā.

www.balcia.lv
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Kādas ir manas saistības?
-

Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības
laikā.
Samaksāt apdrošināšanas prēmiju polisē norādītajā apmērā un termiņā.

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.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa 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 izbeidzot.

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

www.balcia.lv
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Ceļojumu apdrošināšana
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: Ceļojumu apdrošināšana

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

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Šī ir ceļojuma apdrošināšana. Ceļojuma apdrošināšana pasargā no zaudējumiem, kas rodas, ceļojuma laikā saslimstot, ciešot nelaimes
gadījumā, iestājoties sarežģījumiem ar bagāžu vai citām personīgām mantām, vai notiekot neparedzētām izmaiņām ceļojuma plānā.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināšanas polisē norādītā ceļotāja dzīvība, veselība
vai fiziskais stāvoklis, vai mantiskās vērtības vai intereses,
vai civiltiesiskā atbildība (turpmāk tekstā – Ceļotājs)

Attiecībā uz Ceļotāju neatlīdzina zaudējumus, ja:

Apdrošinājuma summa ir norādīta Apdrošināšanas polisē
katram Apdrošinātajam riskam
Ceļotājs ir apdrošināts pret šādu risku:
Medicīniskā palīdzība un repatriēšana pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījuma dēļ

Papildu apdrošināšana
Ceļotāju papildus varat apdrošināt arī pret šādiem riskiem
(tie ir spēkā tikai tad, ja norādīti Apdrošināšanas polisē):
Vienreizēja atlīdzība par Invaliditāti vai nāvi nelaimes
gadījuma rezultātā
Ceļojuma atcelšana, aizkavēšanās vai pārtraukšana
Bagāžas pazušana vai bojājums pārvadātāja vainas dēļ
Personīgo mantu zādzība un pases pazušana

tie rodas kara, invāzijas vai pilsoņu kara rezultātā;
tie rodas lokautu, sabiedrisko nemieru, sacelšanās,
dumpju, streiku, pretošanās kustību, revolūcijas, militāra vai cita apvērsuma, komandantstundas noteikšanas
vai aplenkuma rezultātā;
tie rodas reģionāla mēroga ārkārtas dabas katastrofas
rezultātā un valsts vai pašvaldības iestādes ir izsludinājušas ārkārtējo situāciju, kas saistītas ar iedzīvotāju masveida upuriem (cietušajiem) vai zaudējumiem tautsaimniecībai vai kaitējumu videi, vai saimnieciskās darbības
piespiedu apstāšanos, vai kad nepieciešami avārijas un
glābšanas darbi un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanas pasākumi;
tie rodas, Ceļotājam piedaloties, veicot vai mēģinot veikt
krimināli vai administratīvi sodāmu darbību vai arī Apdrošinājuma ņēmēja, Ceļotāja, Labuma guvēja vai Radinieka ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā;
tie rodas, veicot algotu Fizisku darbu, izņemot gadījumus, kad Apdrošināšanas polisē ir norādīts, ka Ceļojumā ietilpst Viegls fizisks darbs vai Smags fizisks darbs;

Civiltiesiskā atbildība un juridiskā palīdzība
Mājokļa iedzīves apdrošināšana ceļojuma laikā

atlīdzināmi saskaņā ar Eiropas veselības apdrošināšanas
kartes (EVAK) nosacījumiem;

Ārzemēs nomāta auto KASKO pašriska apmaksa
Aktīvās atpūtas segums

tie rodas saslimšanas rezultātā, ko izraisa infekcijas slimības, pret kurām profilaktiskā vakcinācija ir rekomendēta, uzturoties noteiktā reģionā, un Ceļotājs nav saņēmis noteikto vakcināciju;
tie rodas, Ceļotājam esot alkoholisko, toksisko vai narkotisko vielu ietekmē un ja ir konstatējama cēloņsakarība starp alkoholisko (vairāk nekā 0,5 promiles), toksisko vai narkotisko vielu lietošanu un zaudējumu rašanos;
tie rodas saistībā ar grūtniecību, tās pārtraukšanu vai
dzemdībām un ja Ceļojuma plānotais beigu datums ir
vēlāk par 28. grūtniecības nedēļu;
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Ceļojuma starpposmam nav ieplānota pietiekama Sabiedrisko transportu pienākšanas un atiešanas laika
starpība, lai izbraukšanas vietā būtu iespējams nokļūt
vismaz 2 h 30 min pirms nākamā Sabiedriskā transporta
atiešanas laika.

Pārējie gadījumi, kad attiecībā uz Ceļotāju neatlīdzina zaudējumus, ir uzskaitīti Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?
Apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai pirms Ceļojuma
uzsākšanas, t.i., pirms Latvijas robežas šķērsošanas, un
tas ir slēdzams uz visu Ceļojuma laiku
Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku
Par pirmās palīdzības saņemšanu akūtu zobu sāpju
ārstniecībai atlīdzina izdevumus līdz 200 EUR
Bagāžas aizkavēšanās gadījumā izdevumus līdz 150 EUR
atlīdzina pilnā apmērā, savukārt izdevumus, kas pārsniedz 150 EUR, atlīdzina 50% apmērā

Kur apdrošināšana ir spēkā?
Ceļojuma apdrošināšana ir spēkā Apdrošināšanas polisē norādītajā valstī vai reģionā

Kādas ir manas saistības?
Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem
Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un Ceļotājiem pirms apdrošināšanas līguma
noslēgšanas
Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku
Atkarībā no negadījuma rakstura nekavējoties paziņot par to policijai, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai citai kompetentai iestādei
Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi
Iestājoties Apdrošinātajam riskam, rīkoties atbilstoši tam, kā minēts Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos
Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu
Veikt Pašriska apmaksu

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā
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 maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā
Apdrošināšana beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas līgumu pirms šī datuma vienpusēji neesat
izbeidzis ne Jūs, ne Apdrošināšanas sabiedrība

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

