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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? 

 

Sauszemes transportlīdzekļa bojājums, kas radies transportlīdzeklim iebraucot bedrē vai atvērtā kanalizācijas lūkā, (apdrošināšanas 

veids: sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšana). 

 

  
Kas tiek apdrošināts? 

 
 

 
Kas netiek apdrošināts? 

 Transportlīdzekļa riepu un disku bojājums, kas 
radies transportlīdzeklim piedaloties ceļu 
satiksmē un iebraucot bedrē vai atvērtā 
komunikāciju lūkā. 

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 

bojājumi. 

 Ja transportlīdzeklis bija aprīkots ar riepām, kuru 

profila augstuma un platuma attiecība ir 45 un 

mazāka. 

NB! Visi gadījumi, kas netiek apdrošināti ir norādīti 
apdrošināšanas līgumā. 

  

  
Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 

! Bojājumi, kas izraisīti alkohola vai citu apreibinošu 

vielu iespaidā. 

! Bojājumi, kas radušies transportlīdzeklim 

piedaloties sacensībās, treniņbraucienos, 

izmēģinājuma un izturības pārbaudes braucienos. 

! 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 šādās valstīs: Latvija, Lietuva, Igaunija, Austrija, Albānija, Andora, Beļģija, Bulgārija, 
Bosnija un Hercegovina, 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, 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 apdrošināšanas 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 sapratīgos 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 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. 

 
 

  
Kā es varu atcelt līgumu? 

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

 


