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

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

 

 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

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

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

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

vadīšanas tiesībām 

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

 


