
Sauszemes transporta apdrošināšanas noteikumu izmaiņas, spēkā ar 01.04.2020. 

Zelta noteikumi. 

Noteikumu 

punkts 
Noteikumu Nr. 2101.Z02 versija Noteikumu Nr. 2101.Z03 versija 

5.1.11.1. Mēs atlīdzinām tādu bojājumu novēršanu, kas 

radušies, transportlīdzeklim atrodoties remonta 

uzņēmumā vai automazgātuvē remonta vai 

apkopes veikšanai, izņemot bojājumus, kas 

transportlīdzeklim nodarīti, izpildot 

remonta/apkopes darbus. Atlīdzības izmaksai 

tiek piemērots polisē norādītais paša risks 

bojājumiem. 

Mēs atlīdzinām tādu bojājumu novēršanu, kas 

radušies, transportlīdzeklim atrodoties remonta 

uzņēmumā vai automazgātuvē remonta vai 

apkopes veikšanai, izņemot bojājumus, kas 

transportlīdzeklim nodarīti, izpildot 

remonta/apkopes darbus. Atlīdzības izmaksai 

tiek piemērots polisē norādītais paša risks 

bojājumiem. Bojājumi kas nodarīti auto 

mazgāšanas laikā tiek atlīdzināti ar nosacījumu 

ja tiek iesniegts akts, kas apliecina pakalpojuma 

sniedzēja atbildību par šiem zaudējumiem. 

7.1.16. Pārvietojoties (braucot) ar transportlīdzekli, 

kurš nokomplektēts ar riepām, kas neatbilst 

ražotāja vai ceļu satiksmes noteikumu 

prasībām, tai skaitā, ja transportlīdzeklis laika 

posmā no 1. decembra līdz 1. martam nav bijis 

aprīkots ar ziemas apstākļiem atbilstošām 

riepām un/vai transportlīdzeklis šajā laikā ticis 

ekspluatēts ar samazināta izmēra rezerves 

riteni, un/vai apdrošinātais transportlīdzeklis 

ticis ekspluatēts ar pilna izmēra rezerves riteni, 

taču rezerves riteņa diska izmērs nesakrīt ar 

pārējo transportlīdzekļa riteņu disku izmēriem. 

Pārvietojoties (braucot) ar transportlīdzekli, 

kurš nokomplektēts ar riepām, kas neatbilst 

ražotāja vai ceļu satiksmes noteikumu 

prasībām, tai skaitā, ja transportlīdzeklis laika 

posmā no 1. decembra līdz 1. martam nav bijis 

aprīkots ar ziemas apstākļiem atbilstošām 

riepām. 

7.1.23. Transportlīdzekļa toņmaiņas krāsojumam, 

līmplēvēm, aerogrāfijai, keramiskiem un cita 

veida virsbūves pārklājumiem, ko nav uzstādījis 

transportlīdzekļa ražotājs. Mēs atlīdzinām 

zaudējumus, kas radušies reklāmas uzlīmēm jeb 

virsbūves pārklājumiem, kas paredzēti Jūsu 

zīmola vai preču zīmes reklamēšanai un sedz 

līdz 30% no transportlīdzekļa virsbūves 

(ieskaitot stiklojumu) redzamās virsmas. 

Transportlīdzekļa toņmaiņas krāsojumam, 

līmplēvēm, aerogrāfijai, keramiskiem un cita 

veida virsbūves pārklājumiem, ko nav uzstādījis 

transportlīdzekļa ražotājs. Mēs, ieturot pašrisku 

saskaņā ar līguma nosacījumiem, atlīdzinām 

zaudējumus, kas radušies reklāmas uzlīmēm jeb 

virsbūves pārklājumiem, kas paredzēti Jūsu 

zīmola vai preču zīmes reklamēšanai atlīdzībai 

nepārsniedzot 700 EUR par vienu 

apdrošināšanas gadījumu. 

9.3. Mēs atlīdzinām transportēšanas un glābšanas 

izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar 

transportlīdzekļa novietošanu uz ceļa, 

apdrošinājuma summas ietvaros, nepārsniedzot 

5% no apdrošinājuma summas vai polisē 

norādīto limitu par katru apdrošināšanas 

gadījumu attiecībā uz visiem šajā punktā 

minētajiem zaudējumiem kopā: 

Mēs atlīdzinām transportēšanas un glābšanas 

izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar 

transportlīdzekļa novietošanu uz ceļa, 

apdrošinājuma summas ietvaros, nepārsniedzot 

5% no apdrošinājuma summas kravas 

automašīnām, autobusiem ar pilno massu 

12 000 kg un to piekabēm vai 700 EUR pārējiem 

transporta līdzekļu tipiem par katru 

apdrošināšanas gadījumu attiecībā uz visiem 

šajā punktā minētajiem zaudējumiem kopā: 

9.3.4.  Jauns noteikumu punkts: 

Ja nepieciešama transportlīdzekļa atgriešana 

Latvijā un Mēs esam apstiprinājuši šādu 

zaudējumu atlīdzināšanu - izdevumus, kas 

saistīti ar transportlīdzekļa nogādāšanu uz 



 

polisē norādīto Jūsu adresi vai remonta 

uzņēmumu. 

9.7.  Jauns noteikumu punkts - pie klienta 

pienākumiem pēc ceļu satiksmes negadījuma: 

Oficiāla dīlera sagatavotu informāciju par 

transportlīdzekļa reģistrētiem parametriem 

negadījuma brīdi. 

12.1. Iestājoties negadījumam šo noteikumu 4.1. 

punktā minēto apdrošināto risku rezultātā, ja 

transportlīdzekļa vadītājs atstājis (pametis) 

negadījuma vietu, izņemot 6.1.5.1.1.1. – 

6.1.5.1.1.3.punktos minētos gadījumus, kopējā 

apdrošināšanas atlīdzības summa par šādiem 

bojājumiem polises darbības laikā nevar 

pārsniegt 1500 EUR. 

Iestājoties negadījumam šo noteikumu 4.1. 

punktā minēto apdrošināto risku rezultātā, ja 

transportlīdzekļa vadītājs atstājis (pametis) 

negadījuma vietu, izņemot 6.1.5.1.1.1. – 

6.1.5.1.1.3.punktos minētos gadījumus, kopējā 

apdrošināšanas atlīdzības summa par šādiem 

bojājumiem polises darbības laikā nevar 

pārsniegt 5000 EUR Ja negadījuma vietas 

atstāšanas fakts ir reģistrēts valsts policijā 

apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta. 

13.1.4.  Jauns noteikumu punkts -  apdrošināšanas 

līguma pirmstermiņa izbeigšana: 

Ja pret Jums, apdrošinājuma ņēmēju, 

Transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju vai 

Transportlīdzekļa īpašnieku ir noteiktas 

nacionālās vai starptautiskās (t.sk. 

Ziemeļatlantijas līguma organizāciju 

dalībvalstu) sankcijas, vai arī Jūs esat tiešā, 

netiešā vai slēptā veidā saistīti ar šādu 

sankcionētu personu, vai rīkojaties tās interesēs. 


