
Sauszemes transporta apdrošināšanas noteikumu izmaiņas, spēkā ar 01.04.2020. 

Kopsavilkums. 

 

 

 

Noteikumi ir papildināti ar klientu pienākumu iesniegt apdrošinātājam informāciju par automašīnas parametriem 

negadījuma brīdi (protams tikai tiem, kuriem tas tehniski ir iespējams). 

 

Autopalīdzības noteikumi netiek mainīti. 

 

 

SUDRABA NOTEIKUMI ZELTA NOTEIKUMI PLATĪNA NOTEIKUMI 
Tikai redakcionālas izmaiņas.  Palielināts limits zaudējumiem, kuri tiek 

atlīdzināti gadījumos, kad atbilstoši 
noteikumiem un ceļu satiksmes 
noteikumiem bija jāizsauc policija, bet 
klient to nav izdarījis. Jaunais limits 5 
000 EUR (kā iepriekš Platīna segumā). Šis 
pats punkts ir redakcionāli mainīts un 
nepieļaus atlīdzības izmaksu, tiem, kuri 
būs notikuma vietu pametuši nelikumīgi, 
par ko būs informēta policija. 

 

 Mainīts limits par reklāmas uzlīmēm – 
iepriekš tas bija noteikt % no uzlīmju 
laukuma, bet turpmāk tas tiks noteikts 
naudā – 700 EUR. 

Mainīts limits par reklāmas uzlīmēm – 
iepriekš tas bija noteikt % no uzlīmju 
laukuma, bet turpmāk tas tiks noteikts 
naudā – 700 EUR. 

 Tiek ieviests jauns papildrisks – izdevumi 
nokļūšanai remonta iestādē. Papildrisks 
būs iekļauts Lego pakā “Bez raizēm” un 
būs pieejams vieglajiem, kravas un 
mikroautobusiem ar pilno masu līdz 
3500 kg. Šis papildrisks paredz segt 
izdevumus, kas klientam rodas 
izmantojot taksometru, sabiedrisko vai 
jebkādu citu transportu atgriežoties no 
autoservisa, kad auto tur ir nogādāts vai 
dodoties tam pakaļ. 

Tiek ieviests jauns papildrisks – 
izdevumi nokļūšanai remonta iestādē. 
Papildrisks būs iekļauts Lego pakā “ 
Bez raizēm” un būs pieejams 
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mikroautobusiem ar pilno masu līdz 
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izdevumus, kas klientam rodas 
izmantojot taksometru, sabiedrisko 
vai jebkādu citu transportu 
atgriežoties no autoservisa, kad auto 
tur ir nogādāts vai dodoties tam pakaļ. 

 Tiek paplašināts segums attiecībā uz 
Lego risku “Bojājumi autoservisā un 
automazgātuvē” turpmāk tiks atlīdzināti 
zaudējumi, kas radušies automazgātuves 
vainas dēļ. 

Tiek paplašināts segums attiecībā uz 
Lego risku “Bojājumi autoservisā un 
automazgātuvē” turpmāk tiks 
atlīdzināti zaudējumi, kas radušies 
automazgātuves vainas dēļ. 

 Segumam auto aizvietošana tiks 
samazināts piemaksas apmērs un tas 
tiks iekļauts visos līgumos, kur auto 
masa ir līdz 3500 kg. Ja klients šādus 
segumu nevēlēsies to varēs izņemt. 

Segumam auto aizvietošana tiks 
samazināts piemaksas apmērs un tas 
tiks iekļauts visos līgumos, kur auto 
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segumu nevēlēsies to varēs izņemt. 



 


