SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀŠANA (KASKO)
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: KASKO apdrošināšana

Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšanu, kā arī par šāda apdrošināšanas līguma
nosacījumiem ir sniegta Apdrošināšanas polisē un Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Šī ir sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšana jeb KASKO. KASKO pasargā no zaudējumiem, kas rodas, iestājoties transportlīdzekļa zādzībai, bojājumiem vai pilnīgai bojāejai. Pastāv vairāki KASKO līmeņi. Tie aprakstīti šī dokumenta turpinājumā, un no tiem iespējams izvēlēties
sev piemērotāko. Papildus transportlīdzekļa apdrošināšanai var izvēlēties arī tā vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

I. Sauszemes transportlīdzeklis, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, kā arī tā papildu aprīkojums, kas uzskaitīts Apdrošināšanas polisē (turpmāk tekstā – Transportlīdzeklis)

I. Attiecībā uz Transportlīdzekli neatlīdzina zaudējumus, ja:
tie radušies korozijas, nodiluma, nolietojuma vai noguruma rezultātā;

Apdrošinājuma summa Transportlīdzeklim ir norādīta Apdrošināšanas polisē.

tie radušies kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības
rezultātā;

Ja izvēlaties PAMATKASKO (to pērkot www.if.lv) vai KASKO,
tad Transportlīdzeklis ir apdrošināts pret šādiem riskiem:

tie radušies krāpšanas, piesavināšanās vai izspiešanas
rezultātā;

Avārija

Transportlīdzekļa vadītājs patvaļīgi pametis ceļu satiksmes negadījuma vietu;

Uguns
Zādzība vai laupīšana

Transportlīdzekļa vadītājs vadījis to alkoholisko dzērienu,
narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

Vandālisms

Transportlīdzekļa vadītājs pēc ceļu satiksmes negadījuma ir lietojis alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai citas apreibinošas vielas;

Transportēšana
Stiklojums

tos pilnā apmērā ir atlīdzinājusi cita persona;

Ja izvēlaties SUPERKASKO (to pērkot www.if.lv), tad Transportlīdzeklis ir apdrošināts pret šādiem riskiem:

Transportlīdzeklis ir vadīts bez attiecīgās transportlīdzekļa kategorijas vadīšanas tiesībām;

Avārija

tie radušies, piedaloties sacensībās vai trenējoties sacensībām;

Uguns
Zādzība vai laupīšana

Transportlīdzeklis ekspluatēts neatbilstoši ražotāja prasībām;

Vandālisms
Transportēšana

Transportlīdzeklis nav bijis aprīkots ar Apdrošināšanas
sabiedrības apstiprinātu drošības sistēmu, tā nav bijusi
darba kārtībā vai nav bijusi ieslēgta;

Stiklojums
Aizvietošana

tie saistīti ar bojājumiem Transportlīdzekļa mehāniskajās
daļās un šādus bojājumus nav izraisījis Apdrošinātais
risks;

Ja izvēlaties SUPERKASKO PLUSS (to pērkot www.if.lv), tad
Transportlīdzeklis ir apdrošināts pret šādiem riskiem:
Avārija

tie radušies nenostiprinātas vai nepareizi nostiprinātas
kravas, mantu vai piekabes rezultātā;

Uguns

tie radušies mitruma, pūšanas, pelējuma, sēnītes vai iztecējušas degvielas rezultātā.

Zādzība vai laupīšana
Vandālisms

II. Attiecībā uz Personām Transportlīdzeklī neatlīdzina kaitējumu, ja:

Transportēšana
Stiklojums
Bagāžas apdrošināšana
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tie radušies Transportlīdzekļa vadītājam, kurš Transportlīdzekli vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmē;

Atslēgu zādzība un degvielas neatbilstība

tie radušies operācijas, ārstēšanās vai citu medicīnisku
procedūru rezultātā, kas nav saistīti ar Transportlīdzekļa
avāriju;

Ja izvēlaties VISLABĀKAIS IF KASKO (to pērkot www.if.lv),
tad Transportlīdzeklis ir apdrošināts pret šādiem riskiem:

negadījuma brīdī pasažieru skaits Transportlīdzeklī ir
pārsniedzis pasažieriem paredzēto vietu skaitu;

Avārija
Uguns

rehabilitācija, uzturēšanās rehabilitācijas centrā, dziednīcā vai sanatorijā nav saskaņoti ar Apdrošināšanas sabiedrību;

Zādzība vai laupīšana
Vandālisms

Stiklojums

tie saistīti ar plastiskās ķirurģijas operāciju, izņemot, ja
operācija tiek veikta, lai likvidētu negadījumā radītos
kropļojošos bojājumus;

Bagāžas apdrošināšana

tie saistīti ar zobu vai protēžu labošanu;

Atslēgu zādzība un degvielas neatbilstība

tie saistīti ar ārstēšanos maksas stacionārā un šāda ārstēšanās nav iepriekš saskaņota ar Apdrošināšanas sabiedrību.

Transportēšana

Tirgus vērtības zudums un līzinga saistības
Riepu un numurzīmes apdrošināšana

Pārējie gadījumi, kad attiecībā uz Transportlīdzekli un Personām Transportlīdzeklī neatlīdzina zaudējumus vai kaitējumu,
ir uzskaitīti Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Remonts pie dīlera pēc garantijas laika beigām
30 Dienu plašākā seguma garantija

Papildu apdrošināšana

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?

Izvēloties PAMATKASKO, KASKO, SUPERKASKO vai SUPERKASKO PLUSS, Transportlīdzekli papildus varat apdrošināt
arī pret šādiem riskiem (tie ir spēkā tikai tad, ja norādīti
Apdrošināšanas polisē):

Attiecībā uz Transportlīdzekli ir šādi ierobežojumi:
Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku
Apdrošināšanas polisē norādīto attiecīgo Pašrisku piemēro divkāršā apmērā, ja negadījumu izraisījis Transportlīdzekļa vadītājs, kura vadīšanas stāžs ir mazāks par
diviem gadiem

Aizvietošana
Jaunvērtība
Paplašinātā garantija

Apdrošināšanas atlīdzības apmēru samazina par 50%, ja
pēc Transportlīdzekļa zādzības nav iespējams uzrādīt tā
reģistrācijas apliecību

Diennakts auto palīdzība
Bagāžas apdrošināšana
Atslēgu zādzība un degvielas neatbilstība

Apdrošināšanas atlīdzību samazina par 50%, ja pēc Apdrošinātā riska iestāšanās par to nepaziņo attiecīgajam
valsts dienestam un Apdrošināšanas sabiedrībai

II. Transportlīdzekļa vadītāja un/vai pasažieru dzīvība, veselība un fiziskais stāvoklis (turpmāk tekstā – Personas
Transportlīdzeklī) (šī ir izvēles apdrošināšana, kas spēkā tikai tad, ja norādīta Apdrošināšanas polisē)

Apdrošināšanas atlīdzību samazina par 50%, ja netiek ievērotas drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas
polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos

Apdrošinājuma summa Personām Transportlīdzeklī ir norādīta Apdrošināšanas polisē.
Personas Transportlīdzeklī ir apdrošinātas pret šādiem riskiem:
Ārstēšanās izdevumi
Paliekoša invaliditāte
Nāve

Kur apdrošināšana ir spēkā?
Var izvēlēties kādu no šiem Teritoriālajiem segumiem, kur Transportlīdzekļa un Personu Transportlīdzeklī apdrošināšana ir spēkā:
Baltija
Eiropa
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NVS valstis

Kādas ir manas saistības?
Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem
Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un Transportlīdzekli pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas
Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas Apdrošināšanas polisē
norādītajā informācijā par Transportlīdzekli
Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku
Ievērot drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos
Atkarībā no negadījuma rakstura nekavējoties paziņot par to policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai citai kompetentai iestādei
Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi
Veikt negadījuma vietas, Transportlīdzekļa un iestājušos seku fotofiksāciju
Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu
Neuzsākt Transportlīdzekļa atjaunošanu vai norakstīšanu bez Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanas
Veikt attiecīgā Pašriska apmaksu

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā
Apdrošināšanas prēmiju var maksāt vienā vai arī vairākos maksājumos
Apdrošināšanas prēmiju maksājumu var veikt ar bankas pārskatījumu vai bankas maksājumu karti

Kad sākas un beidzas apdrošināšana?
Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai arī pirmais
maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā
Apdrošināšana beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas kārtējais maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā un ja Apdrošināšanas līgumu pirms šī datuma vienpusēji neesi izbeidzis ne Jūs,
ne Apdrošināšanas sabiedrība

Kā es varu atcelt līgumu?
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Apdrošināšanas līgumu var vienpusēji izbeigt, iesniedzot rakstveida pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai vismaz 15 dienas
pirms vēlamā Apdrošināšanas līguma izbeigšanas datuma. Pieteikumu var iesniegt, tā oriģinālu nododot Apdrošināšanas sabiedrībai klātienē vai ar pasta starpniecību tās klientu apkalpošanas centros, vai arī nosūtot to elektroniski Apdrošināšanas sabiedrībai
uz šādu e-pasta adresi – info@if.lv, ja pieteikums sagatavots kā elektroniskais dokuments ar drošu elektronisko parakstu

