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

Aprošināšanas produkta informācijas dokuments

Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO)

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

Kas tiek apdrošināts?

Pamata apdrošināšanas aizsardzība

Bojājumi

Zādzība un laupīšana

Apzagšana

Remonts un papildu apdrošināšanas 

aizsardzība remonta laikā

Jaunvērtības apdrošināšana

Remonts dīlera servisā

Remonts klienta izvēlētā servisā

Remonts apdrošinātāja sadarbības servisā

Apdrošināšana pret virsbūves bojājumiem 

servisā un automazgātavā bez paša riska

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Diennakts autopalīdzības pakalpojumi 

un maiņas auto

Diennakts autopalīdzības pakalpojumi, 

ieskaitot evakuāciju Latvijas teritorijā bez 

limita un Eiropas teritorijā ar limitu 1000 EUR

Apdrošināšana pret virsbūves bojājumiem 

transportēšanas laikā bez paša riska

Maiņas auto līdz 15 diennaktīm ar limitu 

30 EUR diennaktī

✓

✓

✓

Papildu apdrošināšanas aizsardzība 

bez paša riska

Visu salona stiklu apdrošināšana bez paša 

riska neierobežotam gadījumu skaitam

Iebraukšana bedrē bez paša riska 

bojājumiem

Sadursme are dzīvnieku bez paša riska 

bojājumiem

Dzīvnieku nodarītie bojājumi 

transportlīdzekļa salonam bez paša riska ar 

limitu 1000 EUR

Atslēgu un dokumentu atjaunošana vienu

reizi polises darbības laikā bez paša riska

Numura zīmes atjaunošanas vienu reizi 

polises darbības laikā bez paša riska

Degvielas padeves sistēmas tīrīšanas 

izdevumi bez paša riska

Elektriskie vai mehaniskie bojājumi 

hidrotriciena dēļ bez paša riska 

ar limitu 7000 EUR

Imobilaizera nodarītie bojājumi bez paša 

riska ar limitu 1000 EUR

Aplīmējuma apdrošināšana bez paša riska

Personisko mantu un bagāžas 

adprošināšana bez paša riska ar 

limitu 1000 EUR

Auto piederumu apdrošināšana bez 

paša riska ar limitu 1000 EUR

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošinājuma summa ir Līgumā noteiktais 

Apdrošinātāja saistību apmērs naudas 

izteiksmē vai tā aprēķināšanas noteikumi.

Zaudējumi, kas radušies pirms 

apdrošināšanas līguma noslēgšanas;

Zaudējumi, kas radušies nodiluma, dabiskā 

nolietojuma, korozijas rezultātā;

Zaudējumi, kas radušies, ekspluatējot 

transportlīdzekli neatbilstoši ražotāja prasībām;

Ja Transportlīdzekļa vadītājs patvaļīgi pametis 

ceļu satiksmes negadījuma vietu;

Transportlīdzeklis nav apdrošināts, ar to 

piedaloties jebkāda veida treniņbraucienos vai 

sacensībās;

Transportlīdzeklis nav bijis aprīkots ar 

Apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātu 

drošības sistēmu, tā nav bijusi darba kārtībā 

vai nav bijusi ieslēgta;

Transportlīdzeklis nav bijis aprīkots ar 

Apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātu 

drošības sistēmu, tā nav bijusi darba kārtībā 

vai nav bijusi ieslēgta.















Pilnīga informācija par izņēmumiem ir ietverta 

apdrošināšanas polisē un noteikumos.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

Segums nav spēkā teritorijās, kas nav 

paredzētas ceļu satiksmei;

Segums nav spēkā laikā, kad transportlīdzeklis 

nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē, ieskaitot, ja 

nav veikta valsts tehniskā apskate vai nav 

uzstādītas noteikumiem atbilstošas riepas;

Segums nav spēkā, ja Transportlīdzekļa 

vadītājs vadījis to alkoholisko dzērienu, 

narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Pilnīga informācija par seguma 

ierobežojumiem ir ietverta apdrošināšanas 

polisē un noteikumos.

!

!

!

Sabiedrība: „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS



Kur apdrošināšana ir spēkā?

Baltija - Līgums ir spēkā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā;

Eiropa - Līgums ir spēkā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Albānijā, Austrijā, Andorā, Beļģijā, Bosnijā un 

Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Lihtenšteinā, 

Luksemburgā, Maķedonijā, Maltā, Monako, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā 

un Melnkalnē, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā;

Eiropa un NVS - Līgums ir spēkā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Albānijā, Austrijā, Andorā, Beļģijā, Bosnijā un 

Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Lihtenšteinā, 

Luksemburgā, Maķedonijā, Maltā, Monako, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā 

un Melnkalnē, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Baltkrievijā, 

Krievijas Federācijas Eiropas daļā, kas atrodas uz rietumiem no Urālu kalniem, Moldovā un Ukraina.

Ir iespējams izvēlēties kādu no šādām apdrošināšanas darbības teritorijām:

✓

✓

✓

Kādas ir manas saistības?

• Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem;

• Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un Transportlīdzekli 

pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas;

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

logus, ieslēgt pretaizdzīšanas sistēmas un tā atslēgas neatstāt viegli pieejamās vietās;

• Drošības sistēmu vadības un autorizācijas ierīces glabāt atsevišķi no transportlīdzekļa aizdedzes 

atslēgām un signalizācijas pultīm;

• Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas 

Apdrošināšanas polisē norādītajā informācijā par Transportlīdzekli;

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

• Ievērot drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos;

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

• Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas 

atlīdzības pieteikumu;

• Neuzsākt Transportlīdzekļa atjaunošanu vai norakstīšanu bez Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanas.

Kad un kā man jāveic samaksa?

Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā.

Ja apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar pārskaitījumu, tad par samaksas datumu tiek uzskatīts 

datums, kad „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS ir saņēmusi maksājumu norādītajā kontā.

€
€

Kad sākas un beidzas apdrošināšana?

Apdrošināšanas aizsardzība sākas ar Apdrošināšanas polisē norādīto apdrošināšanas perioda sākuma 

datumu, ar nosacījumu, ka apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai apdrošināšanas prēmijas 

pirmais maksājums, ir samaksāts Apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un termiņā. 

Apdrošināšanas aizsardzība beidzas: 

- beidzoties apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas periodam; 

- izbeidzot apdrošināšanas līguma darbību pirms termiņa; 

- transportlīdzekļa īpašnieka maiņas gadījumā, izņemot ja transportlīdzekļa turētājs kļūst par īpašnieku; 

- pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par bojā gājušu, nozagtu vai nolaupītu transportlīdzekli.

Pilnīga informācija par saistībām ir ietverta apdrošināšanas polisē un noteikumos.

Kā es varu atcelt līgumu?

Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa, iesniedzot rakstisku pieteikumu apdrošinātājam vai 

aizpildot iesniegumu mājas lapā www.ban.lv sadaļā "BAN Portāls".


