
Palīdzība uz ceļa apdrošināšana 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība: apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija 

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija ir sniegta 
apdrošināšanas piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un apdrošināšanas noteikumos Nr. 2101.00.105 un 2101.00.205 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Palīdzība uz ceļa apdrošināšana pasargā transportlīdzekļa lietotāju no zaudējumiem kas rodas, ja transportlīdzeklim ir nepieciešama palīdzība 
uz ceļa. 

Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas objekts: 

Sauszemes transportlīdzeklis. 
 

Pamata riski:  

Palīdzība uz ceļa. 
 

 
Apdrošinājuma summa: 

Sniegtie pakalpojumi saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma 
noteikumiem. 

 

 
 
 
 
 
 

 Kas netiek apdrošināts? 

 Zaudējumi transportlīdzeklim. 
 Transportlīdzekļa zādzība un apzagšana. 
 Transportlīdzeklis nav apdrošināts, ar to piedaloties 

jebkāda veida treniņbraucienos vai sacensībās. 
 Zaudējumi atkārtotu defektu gadījumā, kuri nav 

novērsti pēc iepriekš saņemta autopalīdzības 
pakalpojuma. 

 
Pilnīga informācija par izņēmumiem ir ietverta 
apdrošināšanas noteikumos. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  

 Segums nav spēkā teritorijās, kas nav paredzētas 
ceļu satiksmei. 
 

Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem ir 
ietverta apdrošināšanas noteikumos. 

Kur es esmu apdrošināts? 

 Teritorija, kurā ir spēkā apdrošināšana, norādīta apdrošināšanas līgumā. 
 

Kādas ir manas saistības? 

 Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai, kā arī 
polises darbības laikā nekavējoties paziņot, ja iepriekš sniegtā informācija ir mainījusies. 

 Ievērot transportlīdzekļa ekspluatācijas noteikumus. 
 Nekavējoties veikt transportlīdzekļa saglabāšanas pasākumus, lai novērstu un/vai samazinātu turpmākos zaudējumus. 
Pilnīga informācija par saistībām ir ietverta apdrošināšanas polisē un noteikumos. 

Kad un kā man jāveic samaksa? 

Samaksa par apdrošināšanu Jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā. 
 

Kad sākas un beidzas segums? 

Segums sākas apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā pēc Latvijas laika, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līdz 
apdrošināšanas polisē norādītajam datumam. 
Segums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā. 
Ja palīdzība uz ceļa ir iegādāta kopā ar AAS Balta sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 
(OCTA), tad apdrošināšanas polise beidzas polisē norādītajā datumā vai arī dienā, kad apdrošinātā transportlīdzekļa sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums tiek izbeigts vai zaudē spēku OCTA likumā 
paredzētajā kārtībā. 

Kā es varu atcelt līgumu? 

 Ja apdrošināšanas līgums ir sākotnējais līgums par finanšu pakalpojumu sniegšanu starp AAS „BALTA” un Jums un ir distances 
apdrošināšanas līgums, tad Jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc šī apdrošināšanas 
līguma noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no šī apdrošināšanas līguma, rakstiski paziņojot par to mums, ievērojot, ka šajā 
punktā noteiktais termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir atzīstams par neievērotu un apdrošināšanas līgums paliek spēkā, ja 
mēs nesaņemam apdrošinājuma ņēmēja rakstisku atteikumu 14. (četrpadsmitajā) kalendārajā dienā pēc šī apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas dienas.  

 Citos gadījumos apdrošināšanas līgumu var izbeigt vienojoties par to ar AAS „BALTA” un iesniedzot attiecīgu iesniegumu. 

 


