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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija, kas sniedzama pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, un informācija par apdrošināšanas produktu ir sniegta citos dokumentos. Pilnīga informācija, tostarp
apdrošināšanas noteikumi, kas satur izsmeļošu informāciju par apdrošināšanas produktu, ir publicēta www.bta.lv.
Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma noteikumus. Noslēgta
apdrošinātie pamata riski un apdrošinātie papildriski, ir norādīti apdrošināšanas līgumā.

apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Sauszemes transportlīdzekļu un to papildaprīkojuma apdrošināšana, (apdrošināšanas veids: sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa
transportu) apdrošināšana). Produktam var pievienot transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Pamata riski:
 Ceļu satiksmes negadījuma risks;
 Uguns risks;
 Dabas stihijas risks;
 Stiklu plīsuma risks;
 Dzīvnieku nodarīto bojājumu risks;
 Krītošu priekšmetu risks;
 Dalība sacensībās risks;
 Zādzības risks;
 Laupīšanas risks;
 Trešo personu prettiesiskas darbības risks.
Papildriski (ja izvēlēti un norādīti
apdrošināšanas polisē):
 Jaunvērtības apdrošināšana;
 Palīdzība uz ceļa;
 Lietošanas pārtraukšanas apdrošināšana;
 Specializēto darbu apdrošināšana;
 Hidrotrieciena risks;
 Atslēgu zādzība;
 Aerogrāfija;
 Transportlīdzekļa apkopes risks;
 Remonts klienta izvēlētā servisā;
 Vadītāja un Pasažieru nelaimes gadījumu
apdrošināšana.
Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma summa
ir maksimālā naudas summa, kas var tikt izmaksāta,
iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Apdrošināšanas
līgumā var būt paredzēti limiti, kas izteikti naudas
summas vai procentu veidā, kas ir maksimālā atlīdzības
summa, kas var tikt izmaksāta noteiktos apdrošināšanas
līgumā paredzētos gadījumos, piemēram, iestājoties
noteiktam riskam vai rodoties noteikta veida
zaudējumiem.

Kur es esmu apdrošināts?



Zaudējumi, kas radušies nodiluma, nolietojuma,
korozijas rezultātā;



Zaudējumi, kas radušies vadot transportlīdzekli bez
attiecīgās transportlīdzekļa kategorijas vadīšanas
tiesībām;



Zaudējumi, kas radušies klienta ļauna nolūka vai
vainas pakāpes, kas zaudējumu atlīdzināšanas un
citu civiltiesisko seku ziņā ir pielīdzināma ļaunam
nolūkam, rezultātā;



Zaudējumi, kas radušies pirms apdrošināšanas
līguma noslēgšanas;



Zaudējumi, kas radušies, ja transportlīdzekļa
vadītāja organismā ir konstatēts alkohols,
narkotikas vai citas apreibinošas vielas.

Vai ir kādi seguma
ierobežojumi?
Ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi,
zaudējumi, kas radušies šādu iemeslu dēļ, netiek
atlīdzināti:
! Ja tiesīgais lietotājs neatgriež transportlīdzekli tā
īpašniekam;
! Ja pie līguma slēgšanas ir sniegtas nepatiesas
ziņas;
! Ja negadījuma brīdī transportlīdzeklis ir aprīkots ar
neatbilstošām sezonas riepām;
! Ja pēc Zādzības netiek nodotas visas aizdedzes
atslēgas.

Ir iespējams izvēlēties kādu no šādām apdrošināšanas darbības teritorijām:
 Latvija,
 Baltija: (Latvija, Lietuva, Igaunija),
 Eiropas valstis: (Latvija, Lietuva, Igaunija, Austrija, Albānija, Andora, Beļģija, Bulgārija, Bosnija un Hercogovina, Čehija,
Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Lielbritānija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako,
Maķedonija, Norvēģija, Nīderlande, Portugāle, Polija, Rumānija, Spānija, Somija, Slovākija, Slovēnija, Serbija un
Melnkalne, Sanmarino, Šveice, Ungārija, Vācija, Vatikāns, Zviedrija),
 NVS valstis: (Krievijas Federācijas Eiropas daļa, kas atrodas uz rietumiem no Urālu kalniem, Baltkrievija, Ukraina un
Moldova)

Kādas ir manas saistības?
— Sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas līguma noslēgšanai, izpildei un
—
—
—
—
—
—
—
—

apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai;
Samaksāt apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošināšanas prēmiju noteiktajā apmērā un termiņā;
Nekavējoties informēt apdrošinātāju par izmaiņām sākotnēji iesniegtajā risku novērtēšanas informācijā, t.sk. informācijā
par transportlīdzekli, un par izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā;
Nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, paziņot apdrošinātājam par jebkuru notikumu, kas varētu būt par pamatu
apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanai;
Veikt visus iespējamos un sapratīgos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamos zaudējumus;
Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktās drošības prasības, tai skaitā:
aktivizēt transportlīdzeklim uzstādītas drošības sistēmas,
novietojot transportlīdzekli aizvērt transportlīdzekļa logi un durvis,
glabāt transportlīdzekļa atslēgas, drošības sistēmu čipi/atslēgas un reģistrācijas dokumenti trešajām personām
nepieejamā vietā.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmiju var
samaksāt, izmantojot bankas pārskaitījumu, klātienē klientu darījumu centros vai zvanot uz 26121212.

Kad sākas un beidzas segums?
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.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš rakstiski paziņojot apdrošinātājam.

