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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  apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp 

apdrošinātie pamata riski un apdrošinātie papildriski,  ir norādīti apdrošināšanas līgumā. 

 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 

 

Specializētās tehnikas un tā papildaprīkojuma apdrošināšana. Apdrošināšanas veids: sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa 

transportu) apdrošināšana. 

 

  
Kas tiek apdrošināts? 

 
 

 
Kas netiek apdrošināts? 

Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu var tikt apdrošināti 
šādi pamata riski:  

 Uguns risks, 

 Dabas stihiju iedarbība, 

 Apdrošināšanas objekta zādzība, 
 Apdrošināšanas objekta laupīšana, 

 Trešo personu prettiesiska darbība, tai skaitā 
apzagšana, 

 Stiklu plīsums, 

 Apgāšanās, 
 Sadursme ārpus ceļu satiksmes, 
 Kravas uzkrišana, 
 Dažādu priekšmetu uzkrišana. 

 

Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu var tikt apdrošināti 
šādi papildu riski: 
 Segums Ceļu satiksmes laikā, 
 Segums Riepām, 
 Segums ekspluatējot Apdrošināšanas objektu 

zem zemes, 
 Iekšējo bojājumu un salūšanas risks, 
 Segums ekspluatējot Apdrošināšanas objektu uz 

pontoniem, baržām vai citiem peldošiem 
objektiem, 

 Segums Apdrošināšanas objekta iznomāšanas 
laikā, 

 Segumus strādājot pazemē. 

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. 

 Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas 
radušies zaudējumi; 

 Tehnikas izmantošanas noteikumu 
neievērošana; 

 Tehnikas nolietojums, korozija, oksidācija; 
 Zaudējumi, kas izraisīti alkohola vai citu 

apreibinošu vielu iespaidā. 
NB! Visi gadījumi, kas netiek apdrošināti ir norādīti 

apdrošināšanas līgumā. 
  

  
Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 

! Ja līgumā nav noteikts citādi, zaudējumi, kas 
radušies šādu iemeslu dēļ, netiek atlīdzināti: 
- Ja tiesīgais lietotājs neatgriež specializēto 

tehniku vai aprīkojumu tās īpašniekam; 

- Tehnikas nodilstošo daļu bojājumi 

! Ja pie līguma slēgšanas ir sniegtas nepatiesas 

ziņas. 

NB! Visi seguma ierobežojumi ir norādīti noslēgtajā 
apdrošināšanas līgumā. 

 

  
Kur es esmu apdrošināts? 

 Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā, tomēr pusēm vienojoties ir iespējams noteikt citu 
apdrošināšanas polises darbības teritoriju. 

 



  
Kādas ir manas saistības? 

— Jūs apņematies sniegt pilnīgu un patiesu, apdrošinātāja pieprasīto informāciju, apdrošināšanas riska novērtēšanai; 

— Jūs apņematies apmaksāt apdrošināšanas līgumā norādīto prēmiju noteiktajā apmērā un termiņā; 

— Jūs apņematies informēt apdrošinātāju par izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā, kā arī par izmaiņām sākotnēji iesniegtajā risku 
novērtēšanas informācijā; 

— Jūs apņemieties nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, paziņot apdrošinātājam par jebkuru notikumu, kas varētu būt par 
pamatu apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanai; 

— Jūs apņematies veikt visus iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamos zaudējumus.  

 

  
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 norādīta 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. 

 

  
Kā es varu atcelt līgumu? 

Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš, rakstiski paziņojot apdrošinātājam. 

 


