
        

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

   

  

 

 

ATSLĒGU ZĀDZĪBA UN DEGVIELAS 
NEATBILSTĪBAS APDROŠINĀŠANA 
SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI 
NR. 41.9 - G, III līmenis 

Spēkā no 2016. gada 16. decembra 
Šos speciālos III līmeņa noteikumus piemēro tikai kopā ar I un II līmeņa noteikumiem. 

1. APDROŠINĀTAIS RISKS 

1.1. ATSLĒGU ZĀDZĪBA – Apdrošināšanas sabiedrība 
Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un/vai drošības sistēmu 
(signalizācija, imobilaizers) vadības ierīču zādzības vai 
laupīšanas gadījumā atlīdzina šādus zaudējumus: 

1.1.1. izmaksas, lai pie Transportlīdzekļa ražotāja 
autorizētā izplatītāja (dīlera) izgatavotu jaunas aizdedzes 
atslēgas un veiktu gan jauno, gan esošo aizdedzes atslēgu 
pārprogrammēšanu; 

1.1.2. izmaksas, lai pie sertificēta transportlīdzekļu 
drošības sistēmu uzstādītāja izgatavotu jaunas vadības 
ierīces un veiktu gan jauno, gan esošo vadības ierīču 
pārprogrammēšanu. 

1.2. DEGVIELAS NEATBILSTĪBA – Apdrošināšanas 
sabiedrība atlīdzina nepiemērotas degvielas iepildīšanas, 
degvielas uzpildes stacijā kļūdoties un Transportlīdzekļa 
degvielas tvertnē nejauši iepildot degvielu, kas neatbilst 
Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā un/vai lietošanas 
rokasgrāmatā norādītajai, rezultātā radušās izmaksas, lai no 
degvielas tvertnes izsūknētu degvielu un veiktu tās 
skalošanu, kā arī iepildītu 10 litrus piemērotas degvielas un, 
ja nepieciešams, veiktu Transportlīdzekļa degvielas padeves 
sistēmas remontu. 

1.3.  Apdrošinājuma summa riskam Atslēgu zādzība ir 500 
EUR apmērā vienreiz Apdrošināšanas periodā. 

1.4. Apdrošinājuma summa riskam Degvielas neatbilstība 
ir 500 EUR apmērā vienreiz Apdrošināšanas periodā. 

1.5. Risks Atslēgu zādzība un Degvielas neatbilstība tiek 
segts tikai tad, ja tas ir īpaši atzīmēts un norādīts 
Apdrošināšanas polisē. 

1.6. Apdrošināšanas aizsardzība riskam Atslēgu zādzība un 
Degvielas neatbilstība ir spēkā tikai Igaunijā, Latvijā un 
Lietuvā. 

1.7. Apdrošināšanas gadījumam iestājoties riska Atslēgu 
zādzība vai Degvielas neatbilstība rezultātā, Apdrošinājuma 
ņēmējam, Apdrošinātajam un Transportlīdzekļa tiesīgajam 
lietotājam ir pienākums veikt pašriska 140 EUR apmaksu 
Apdrošināšanas sabiedrības norādītajā veidā, apmaksu 
veicot pakalpojuma sniedzējam vai apmaksājot 
Apdrošināšanas sabiedrības izrakstīto rēķinu. 

2. IZŅĒMUMI 

2.1. Apdrošinot risku Atslēgu zādzība, papildus 
izņēmumiem, kas uzskaitīti II līmeņa noteikumu 4.punktā, 
Apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzina zaudējumus, ja: 

2.1.1. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai 
Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs neizpilda šo noteikumu 
3.1.punktā noteiktos pienākumus; 

2.1.2. Transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas; 

2.1.3. tie radušies, Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu 
zādzībai notiekot no Transportlīdzekļa salona; 

2.1.4. tie ir saistīti ar Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu 
bojājumiem, nodilumu, nekvalitatīvu izgatavošanu vai 
ražotāja kļūdu tajās; 

2.1.5. Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu zādzību vai 
laupīšanu ir veicis vai tā veikšanā ir bijis iesaistīts 
Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, Transportlīdzekļa 
tiesīgais lietotājs, Atlīdzības saņēmējs vai cita persona viņu 
uzdevumā; 

2.1.6. Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas iedotas personai, 
kura tās nozagusi; 

2.1.7. tie radušies, Atslēgu zādzības rezultātā iestājoties arī 
Zādzības vai Laupīšanas riskam. 

2.2. Apdrošinot risku Degvielas neatbilstība, papildus 
izņēmumiem, kas uzskaitīti II līmeņa noteikumu 4.punktā, 
Apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzina zaudējumus, ja: 

2.2.1. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai 
Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs neizpilda šo noteikumu 
3.2.punktā noteiktos pienākumus; 

2.2.2. Transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas; 

2.2.3. tie radušies, degvielas tvertnē iepildot nekvalitatīvu 
degvielu vai citas vielas un šķidrumus, ko atbilstoši 
Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai un lietošanas 
rokasgrāmatai nav paredzēts iepildīt degvielas tvertnē; 

2.2.4. tos izraisa vai tie saistīti ar Transportlīdzekļa 
tehniskiem bojājumiem; 
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2.2.5. tos izraisa vai tie saistīti ar Transportlīdzekļa 
konstrukcijas, tā daļu, detaļu vai aprīkojuma nolietojumu, 
nodilumu, nogurumu vai koroziju; 

2.2.6. tos izraisa vai tie saistīti ar jebkādu priekšmetu 
nonākšanu degvielas tvertnē. 

2.3. Apdrošināšanas sabiedrība neatkarīgi no tā, vai 
Apdrošināšanas polisē ir norādīts apdrošinātais risks 
Aizvietošana, neatlīdzina izmaksas par nomas 
transportlīdzekļa izmantošanu, ja Apdrošinājuma ņēmējam, 
Apdrošinātajam vai Transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam 
nepieciešamība pēc nomas transportlīdzekļa ir radusies 
Atslēgu zādzības vai Degvielas neatbilstības rezultātā. 

3. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA, APDROŠINĀTĀ VAI 
TRANSPORTLĪDZEKĻA TIESĪGĀ LIETOTĀJA PIENĀKUMI 
3.1. Iestājoties riskam Atslēgu zādzība, Apdrošinājuma 
ņēmējam, Apdrošinātajam vai Transportlīdzekļa tiesīgajam 
lietotājam papildus tam, kas ir norādīts I un II līmeņa 
noteikumos, ir pienākums: 

3.1.1. nekavējoties paziņot Valsts policijai, ja 
Transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu zādzība vai laupīšana ir 
notikusi Latvijas Republikas teritorijā; 

3.1.2. nekavējoties paziņot attiecīgās valsts 
tiesībaizsardzības iestādei saskaņā ar tās valsts 
normatīvajiem aktiem, ja Transportlīdzekļa aizdedzes 
atslēgu zādzība vai laupīšana ir notikusi ārpus Latvijas 
Republikas teritorijas; 

3.1.3. pēc Apdrošināšanas sabiedrības pirmā pieprasījuma 
iesniegt pietiekamu informāciju un dokumentus, kas ir 
saistīti ar riska Atslēgu zādzība iestāšanās apstākļu 
noskaidrošanu, tai skaitā policijā iesniegtā iesnieguma vai 
pieteikuma kopiju, policijas izziņu, policijas pieņemto 
lēmumu kopijas. 

3.2. Iestājoties riskam Degvielas neatbilstība, 
Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinātajam vai 
Transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam papildus tam, kas ir 
norādīts I un II līmeņa noteikumos, ir pienākums: 

3.2.1. pēc Apdrošināšanas sabiedrības pirmā pieprasījuma 
iesniegt pietiekamu informāciju un dokumentus, tai skaitā 
čeku vai kvīti, kas apliecina, ka nepiemērotā degviela 
Transportlīdzekļa degvielas tvertnē ir bijusi iepildīta 
degvielas uzpildes stacijā. 

4. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANA UN 
IZMAKSA 

4.1. Apdrošināšanas atlīdzība par zaudējumiem, kas 
radušies riska Atslēgu zādzība vai Degvielas neatbilstība 

rezultātā, tiek izmaksāta, apmaksājot pakalpojuma sniedzēja 
sagatavoto rēķinu. 

4.2. Transportlīdzekļa jaunu aizdedzes atslēgu 
izgatavošanai un gan jauno, gan esošo aizdedzes atslēgu 
pārprogrammēšanai Apdrošināšanas sabiedrība, vienojoties 
ar Apdrošinājuma ņēmēju, Apdrošināto vai 
Transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju, nosaka Transportlīdzekļa 
ražotāja autorizēto izplatītāju. 

4.3. Degvielas izsūknēšanai no degvielas tvertnes, tās 
skalošanai, kā arī 10 litru piemērotas degvielas iepildīšanai 
un, ja nepieciešams, Transportlīdzekļa degvielas padeves 
sistēmas remonta veikšanai Apdrošināšanas sabiedrība, 
vienojoties ar Apdrošinājuma ņēmēju, Apdrošināto vai 
Transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju, nosaka remonta 
uzņēmumu. 

4.4. Apdrošināšanas sabiedrība apmaksā izvēlētā 
Transportlīdzekļa ražotāja autorizētā izplatītāja vai remonta 
uzņēmuma rēķinu, ja ir panākta vienošanās par šo 
pakalpojumu sniedzēju izmantošanu, ko apliecina 
pakalpojuma sniedzējam uzrādītais Transportlīdzeklis, un ja 
Apdrošināšanas sabiedrība ir saņēmusi sniegto pakalpojumu 
aprēķinu (tāmi). Samaksa tiek veikta attiecīgajam 
pakalpojuma sniedzējam. 

4.5. Ja vienošanās par pakalpojuma sniedzēja izmantošanu 
nav panākta, tad Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina tādu 
zaudējuma apmēru, par kādu Apdrošinājuma ņēmējs, 
Apdrošinātais vai Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs 
iesniedz Transportlīdzekļa ražotāja autorizētā izplatītāja vai 
remonta uzņēmuma rēķina kopiju, uzrādot šī rēķina 
oriģinālu un maksājumu apliecinošus dokumentus. Šādā 
gadījumā Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga samazināt 
Apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tiek pārsniegts 
Apdrošināšanas sabiedrības eksperta vai speciālista 
konkrēto zaudējumu aprēķins, kas veikts atbilstoši 
zaudējumu raksturam, pamatoti veicamajiem darbiem to 
novēršanai un Transportlīdzekļa ražotāja noteiktajām darba 
un materiālu izmaksām. 
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