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:
zaudējumus nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis;

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

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.

