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KASKO APDROŠINĀŠANAS ABONĒŠANAS 
Noteikumi Nr. 03ABON.1 

Spēkā ar 01.07.2021. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem BTA ar Apdrošinājuma ņēmējiem slēdz KASKO apdrošināšanas līgumus. 
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1. NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 

Apdrošinājuma ņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz apdrošināšanas līgumus (polises) saskaņā ar 
šiem noteikumiem.  

BTA – AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģ.Nr. 40103840140. 

KASKO līgums – sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas līgums (polise).  

2. MĒRĶIS 

2.1. Nodrošināt KASKO līgumu noslēgšanas nepārtrauktību. 

3. APDROŠINĀŠANAS ABONĒŠANAS SPĒKĀ ESĪBA  

3.1. Apdrošināšanas abonēšana stājas spēkā ar brīdi, kad Apdrošinājuma ņēmējs un BTA ir vienojušies par 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanu, piemērojot Apdrošināšanas abonēšanas noteikumus, un Apdrošinājuma 
ņēmējs izteicis piekrišanu KASKO līguma noslēgšanai saskaņā ar Apdrošināšanas abonēšanas noteikumiem, 

samaksājot apdrošināšanas prēmiju (vai tās pirmo maksājumu, ja apdrošināšanas prēmijas samaksa ir 
noteikta pa daļām) KASKO līgumā noteiktajā apmērā un termiņā. 

3.2. Apdrošināšanas abonēšana tiek izbeigta: 

3.2.1. vienlaicīgi ar KASKO līguma izbeigšanu, t.sk. apdrošināšanas prēmijas nesamaksas gadījumā;  

3.2.2. vienlaicīgi ar iepriekšējā KASKO līguma pēdējo darbības dienu, ja ir mainījusies (palielinājusies vai 
samazinājusies) apdrošinātā riska iestāšanās iespējamība; 

3.2.3. ja Apdrošinājuma ņēmējs rakstveidā, zvanot uz BTA Klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 
26121212, vai portālā Mans BTA - bta.lv/manas-polises ir informējis BTA par nevēlēšanos turpināt 
apdrošināšanas abonēšanu. Šādā gadījumā apdrošināšanas abonēšana tiek izbeigta ar Apdrošinājuma 
ņēmēja norādīto datumu, bet ne ātrāk kā ar Apdrošinājuma ņēmēja pieteikuma saņemšanas dienu.  

3.3. Izbeidzot apdrošināšanas abonēšanu, tās ietvaros noslēgtais spēkā esošais KASKO līgums paliek spēkā līdz 
tā darbības termiņa beigām, izņemot 3.2.1.punktā minētajā gadījumā. 

4. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMU NOSLĒGŠANA  

4.1. KASKO līgums tiek noslēgts saskaņā ar tā noslēgšanas brīdī spēkā esošajiem BTA KASKO APDROŠINĀŠANA 
Visu risku noteikumiem. Apdrošināšanas noteikumi ir norādīti KASKO līgumā.  

4.2. Apdrošināšanas abonēšanas ietvaros tiek noslēgti secīgi KASKO līgumi ar apdrošināšanas periodu 12 mēneši.  

4.3. KASKO līgums uz nākošo apdrošināšanas periodu tiek noslēgts uz tādiem pašiem apdrošināšanas 
noteikumiem, ieskaitot apdrošināšanas prēmijas apmēru, kā iepriekšējais KASKO līgums līdz brīdim, kamēr 

iestājas kāds no šo noteikumu 4.4. vai 4.5.punktā paredzētajiem gadījumiem.  

4.4. Apdrošinājuma ņēmējam tiek piedāvāta iespēja noslēgt KASKO līgumu uz no iepriekšējā apdrošināšanas 
līguma noteikumiem atšķirīgiem noteikumiem, ja ir mainījusies (palielinājusies vai samazinājusies) 
apdrošinātā riska iestāšanās iespējamība, t.sk., ja ir mainījies iepriekšējā KASKO līgumā norādītais 
transportlīdzekļa izmantošanas veids. 

4.5. BTA ir tiesības pēc apdrošināšanas abonēšanas 12 mēnešu nepārtrauktas darbības mainīt KASKO līguma 
apdrošināšanas prēmijas apmēru.  

4.6. Noteikumu 4.4. un 4.5.punktā minētajos gadījumos: 

4.6.1. BTA ne vēlāk kā 15 dienas pirms iepriekšējā KASKO līguma darbības termiņa beigām informē 
Apdrošinājuma ņēmēju par nākamā apdrošināšanas perioda KASKO līguma noteikumiem;  

4.6.2. ja Apdrošinājuma ņēmējs nevēlas turpināt apdrošināšanas abonēšanu saskaņā ar BTA piedāvātajiem 
KASKO līguma noteikumiem, Apdrošinājuma ņēmējs informē par to BTA apdrošināšanas piedāvājumā 
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paredzētajā veidā vai jebkādā veidā rakstiski, t.sk. e-pastā, zvanot uz BTA Klientu apkalpošanas 
dienestu pa tālruni 26121212, vai portālā Mans BTA - bta.lv/manas-polises. 

4.7. KASKO līgums tiek noslēgts, ja Apdrošinājuma ņēmējs ir izteicis piekrišanu KASKO līguma noslēgšanai saskaņā 
ar piedāvātajiem apdrošināšanas noteikumiem samaksājot apdrošināšanas prēmiju KASKO līgumā noteiktajā 
termiņā un apmērā. 

4.8. Noslēgtie KASKO līgumi tiek nosūtīti Apdrošinājuma ņēmējam uz tā norādīto e-pastu vai ir pieejami portālā 
Mans BTA - bta.lv/manas-polises. 

4.9. KASKO līguma darbība pirms termiņa var tikt izbeigta KASKO līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā.  

5. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA 

5.1. KASKO līguma apdrošināšanas prēmija ir jāsamaksā, veicot apdrošināšanas prēmijas maksājumu vienu reizi 
mēnesī.  

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE  

6.1. BTA kā personas datu apstrādes pārzinis apstrādā fizisko personu personas datus, ievērojot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulā 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula) un citos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.  

6.2. BTA veikto personas datu apstrādes principi ir publiskoti BTA Privātuma politikā BTA  tīmekļvietnē bta.lv.  

7. 7. SŪDZĪBU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Kārtība, kādā BTA izskata apdrošināšanas pieteikuma iesniedzēja, Apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, 
labuma guvēja, trešās personas un citas personas, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību, 

iesniegtu sūdzību par neapmierinātību ar apdrošināšanas līgumu vai apdrošināšanas pakalpojumu, ir publiski 
pieejama BTA tīmekļvietnē bta.lv. 

7.2. Visi strīdi, kas rodas starp BTA un Apdrošinājuma ņēmēju saistībā ar šiem Noteikumiem tiek risināti sarunu 
ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izšķiršanai tiesā Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā, 
piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 


