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. V1.2; 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. 6.4 un
Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanas papildus noteikumos Nr.6.4/1, 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.

