SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠNIEKU CIVILTIESISKĀS
ATBILDĪBAS OBLIGĀTĀ APDROŠINĀŠANA (OCTA APDROŠINĀŠANA)
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: OCTA standartlīgums + Atlīdzība
sev (TZR)

Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kā arī par šāda apdrošināšanas līguma nosacījumiem ir sniegta apdrošināšanas polisē un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (turpmāk tekstā – OCTA likums).

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Šī ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jeb OCTA apdrošināšana. OCTA apdrošināšana
pasargā no zaudējumiem, kas rodas, ar Jūsu transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījumā nodarot kaitējumu citu personu mantai (tai skaitā
transportlīdzeklim), dzīvībai un veselībai. Papildus OCTA apdrošināšanai var izvēlēties arī paša transportlīdzekļa apdrošināšanu, kas pasargā no zaudējumiem tā bojājumu gadījumā, ja tos ceļu satiksmes negadījumā nodarījis cits transportlīdzeklis, kas ir pilnīgi vai daļēji atbildīgs par negadījuma izraisīšanu.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

I. Apdrošināšanas polisē norādītā transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai

I. OCTA apdrošināšana par ceļu satiksmes negadījumu Latvijā neatlīdzina zaudējumus, ja:

Ja ceļu satiksmes negadījums notiek Latvijā, tad Apdrošināšanas sabiedrība zaudējumus Jūsu vietā atlīdzina atbilstoši OCTA likumā noteiktajiem apmēriem par personai un
mantai nodarītiem zaudējumiem.
II. Apdrošināšanas polisē norādītais sauszemes transportlīdzeklis (turpmāk tekstā – Transportlīdzeklis) (šī ir izvēles
apdrošināšana, kas spēkā tikai tad, ja norādīta Apdrošināšanas polisē)
Apdrošinājuma summa Transportlīdzeklim ir norādīta Apdrošināšanas polisē.
Transportlīdzekli varat apdrošināt pret šādiem riskiem (tie
ir spēkā tikai tad, ja norādīti Apdrošināšanas polisē):
Atlīdzība sev (TZR).

tie ceļu satiksmes negadījumā nodarīti ar Jūsu Transportlīdzekli sev vai savai mantai;
tie ir ceļu satiksmes negadījuma dēļ negūtā peļņa;
tos nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis, izņemot
gadījumus, kad ir cietusi persona (gājējs, pasažieris u.c.);
tie ir saistīti ar Transportlīdzekļa vai mantas bojājumiem, bojāeju vai pazušanu un ja tie ir radušies pēc ceļu
satiksmes negadījuma;
tie nodarīti sacensību vai treniņbrauciena laikā;
tie nodarīti citas personas mantai, kas pieņemta kravu
komercpārvadāšanai;
tie nodarīti lidlaukā un ja notikusi sadursme ar gaisakuģi;
tie nodarīti ar akmeni vai citu priekšmetu, ko izkustinājis
Transportlīdzeklis.
Pārējie gadījumi, kad OCTA apdrošināšana par ceļu satiksmes negadījumu Latvijā neatlīdzina zaudējumus, ir uzskaitīti OCTA likumā.
II. Attiecībā uz Transportlīdzekli neatlīdzina zaudējumus, ja:
par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu ir pilnībā atbildīgs Transportlīdzekļa vadītājs;
ceļu satiksmes negadījumā zaudējumus nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis;
pēc ceļu satiksmes negadījuma Transportlīdzekļa vadītājs nav pildījis normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram, par ceļu satiksmes negadījumu nav paziņojis policijai vai attiecīgi nav noformējis saskaņoto paziņojumu;
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Transportlīdzeklis nav saglabāts un uzrādīts Apdrošināšanas sabiedrībai tādā stāvoklī, kādā tas bija pēc ceļu satiksmes negadījuma līdz laikam, kad atbilstoši OCTA

likumam Apdrošināšanas sabiedrība ir fiksējusi Transportlīdzekļa bojājumus vai atteikusies veikt tā apskati;
to atlīdzināšana nav paredzēta saskaņā ar OCTA likumu.
Pārējie gadījumi, kad attiecībā uz Transportlīdzekli neatlīdzina zaudējumus, ir uzskaitīti Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?
I. Attiecībā uz OCTA apdrošināšanu ir šādi ierobežojumi:
Apdrošināšanas līgumu var noslēgt attiecībā uz tādu
transportlīdzekli, kas ir reģistrēts, ir reģistrējams vai tiks
reģistrēts Latvijā.
Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijā, tad pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību var:
•

1 gada laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža –
par mantai nodarīto zaudējumu;

•

3 gadu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža –
par veselībai nodarīto kaitējumu (tai skaitā nemantisko kaitējumu).

Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas, tad
apdrošināšanas ierobežojumi, atlīdzināmo zaudējumu
veidi un apmēri ir noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos.
II. Attiecībā uz Transportlīdzekli ir šādi ierobežojumi:
par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu pilnīgi vai daļēji atbildīgajam transportlīdzeklim jābūt reģistrētam
Eiropas Ekonomikas zonas valstī, un Transportlīdzeklim
negadījuma rezultātā nodarītajiem bojājumiem jābūt atlīdzināmiem saskaņā ar attiecīgās valsts, kurā noticis
ceļu satiksme negadījums, OCTA likumu;
Apdrošināšanas atlīdzības apmēru par ceļu satiksmes
negadījuma rezultātā nodarītajiem bojājumiem aprēķina un nosaka saskaņā ar OCTA likumu.

Kur apdrošināšana ir spēkā?
OCTA apdrošināšana ir spēkā EEZ valstīs, Šveicē, Serbijā un Andorā.
Transportlīdzekļa apdrošināšana pret risku “Atlīdzība sev (TZR)” ir spēkā Baltijas valstīs.

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.
Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi.
Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža:
•
•

paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par ceļu satiksmes negadījuma iestāšanos;
iesniegt Apdrošināšanas sabiedrībai aizpildītu Saskaņotā paziņojuma veidlapu, ja ceļu satiksmes negadījums noformēts,
aizpildot Saskaņotā paziņojuma veidlapu.
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Sniegt informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem Apdrošināšanas sabiedrībai 5 dienu laikā pēc tās pieprasījuma saņemšanas.

Fiksējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, ievērot tās valsts likumus, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā.
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 maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā.
Apdrošināšana beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja pirms tam nav notikusi Transportlīdzekļa īpašnieku maiņa,
attiecībā uz Transportlīdzekli nav izsniegta tranzīta numura karte vai apliecinājums par tā norakstīšanu. Tāpat apdrošināšana beidzas pirms Apdrošināšanas polisē norādītā datuma, ja līzinga gadījumā mainās līzinga ņēmējs (izņemot, ja Transportlīdzekļa turētājs kļūst par tā īpašnieku vai Transportlīdzekļa īpašnieks kļūst par tā turētāju).

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošināšanas līgumu var vienpusēji izbeigt pirms termiņa, iesniedzot pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai, ja:

•
•
•

Transportlīdzeklis Jums vairs nepieder;
citas personas prettiesiskas darbības dēļ Transportlīdzeklis izgājis no Jūsu valdījuma (piemēram, zādzības vai laupīšanas
gadījumā) un par šo faktu esat paziņojis tiesībaizsardzības iestādei;
neplānojat ar Transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē un esat pārtraucis Transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku;
Apdrošināšanas līgumā norādītajā informācijā ir kļūda;
Transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiskā persona un tā tiek likvidēta vai tiek mainīts tās nosaukums.
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