
Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO) 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 

 
Sabiedrība: Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA“      
Jur. adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija 

Šis apdrošināšanas produkta informācijas dokuments nav personalizēts un individuāli sagatavots dokuments, un tas nav apdrošināšanas līguma 
sastāvdaļa, tajā ietverta vienīgi informācija par galvenajiem apdrošinātajiem riskiem un izņēmumiem. 
Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija sniegta apdrošināšanas piedāvājumā, apdrošināšanas polisē un sauszemes transporta pamata risku 
apdrošināšanas noteikumos NR. 2101.A02 
 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
KASKO apdrošināšana pasargā transportlīdzekli no zaudējumiem bojāejas, kā arī zādzības gadījumā vai no citiem zaudējumiem, ja izvēlaties 
apdrošināt papildu riskus.  

 

Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas objekts: 

 Sauszemes transportlīdzeklis 

 

Pamata riski:  

 Transportlīdzekļa bojāeja 

 Transportlīdzekļa zādzība 

 

Apdrošinājuma summa: 

 Apdrošinājuma ņēmēja noteiktā naudas summa, par kuru 

transportlīdzeklis ir apdrošināts vai, ja apdrošināšanas 

līgumā norādīts, 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 
un/vai pārkāpjot Eiropas valstu līgumu 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 
maksimāli 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 maksimāli atļauto braukšanas ātrumu par 
20 km/h un vairāk. 

 Transportlīdzekļa dabiskās nolietošanās, detaļu 
saplaisāšanas sala ietekmē vai korozijas dēļ radušies 
zaudējumi. 

 

Pilnīga informācija par izņēmumiem ietverta apdrošināšanas 
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, tai skaitā – ja nav 
veikta valsts tehniskā apskate vai nav aprīkots ar 
noteikumiem atbilstošām riepām. 

 Segums nav spēkā mācību braukšanas laikā, ja tā 
nav veikta atbilstoši spēkā esošām ceļu satiksmes 
noteikumu prasībām par mācību braukšanu. 

 Segums nav spēkā transportlīdzekli remontējot vai 
laikā, kad tas ir nodots remontā, vai veicot tā apkopi 
un/vai mazgāšanu u.tml. 

 Segums nav spēkā transportlīdzekļa transportēšanas 
un remonta laikā. 

 Segums nav spēkā, ja zaudējumu transportlīdzeklim 
ļauna nolūka vai noziedzīgas darbības rezultātā 
nodarījāt Jūs, transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs, 
Jūsu ģimenes loceklis vai darbinieks. 

Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem ietverta 
apdrošināšanas noteikumos 

 Kur es esmu apdrošināts? 

 Apdrošināšana ir spēkā Latvijā 



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. 
- Ekspluatējot transportlīdzekļus, kuri aprīkoti ar tahogrāfa iekārtu, ievērot AETR prasības, kā arī attiecīgas 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, nekavējoties paziņot par ceļu satiksmes negadījumu – policijai, par ugunsgrēku vai eksploziju– 

ugunsdzēsējiem, par krītošu priekšmetu iedarbību no ēkām – pašvaldības policijai. Izņemot gadījumos ja attiecīgās valsts, kurā 
iestājās apdrošinātais risks, normatīvie akti par konkrēto situāciju atļauj neziņot atbilstošajai institūcijai. 

- Nekavējoties veikt pasākumus transportlīdzekļa saglabāšanai, lai novērstu un/vai samazinātu turpmākos zaudējumus. 
- Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņot AAS BALTA par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un personīgi iesniegt atlīdzības 

pieteikumu. 
- Neuzsākt transportlīdzekļa remontu vai utilizāciju bez AAS BALTA pārstāvja rakstiskas piekrišanas. 

 
Pilnīga informācija par saistībām ietverta apdrošināšanas polisē un noteikumos. 

Kad un kā man jāveic samaksa? 

Samaksu par apdrošināšanu veic SIA “Aizdevums.lv” apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos un apmērā. 

Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas līgumā, t.sk. KASKO apdrošināšanas noteikumos Nr. 2101.A02, noteiktajos termiņos. 

Kā es varu atcelt līgumu? 

 Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar AAS “BALTA” un iesniedzot atbilstošu iesniegumu. 
 Līgums var zaudēt spēku vai var tikt izbeigts arī citos Apdrošināšanas līguma likumā un apdrošināšanas noteikumos paredzētos 

gadījumos. 

 


