Kā rīkoties, ja noticis KASKO negadījums
Piesaki KASKO atlīdzību
3 darba dienu laikā pēc
negadījuma www.mans.if.lv

Ja nepieciešama konsultācija,
palīdzība uz ceļa, transportēšana
zvani +371 67 338 333

Pēc KASKO gadījuma pieteikšanas

Ja polisē ir segums “Autopalīdzība”, saņemsi:

Klientam jānogādā transportlīdzeklis servisā
tāmes sastādīšanai. If apstiprina tāmi
1–3 darba dienu laikā pēc tās saņemšanas
(ja ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti).
Par tāmes apstiprinājumu klients saņem
īsziņu uz atlīdzības pieteikumā norādīto
mobilā tālruņa numuru.

• Palīdzību uz ceļa
If Autopalīdzības dienests palīdzēs, ja būs nepieciešama
palīdzība uz ceļa. Piemēram, ja jānomaina ritenis,
nepieciešams piegādāt degvielu vai nevari iekļūt mašīnā,
jo sabojājusies slēdzene vai drošības sistēma, vai atslēgas
palikušas ieslēgtas mašīnas salonā. Pakalpojuma sniegšana
ir bezmaksas, taču izmaksas par piegādāto degvielu vai
rezerves riteni sedz klients.
• Transportēšanu
Ja tehnisku bojājumu dēļ vai arī pēc negadījuma ar
transportlīdzekli vairs nav iespējams pārvietoties,
zvani +371 67 338 333. If Autopalīdzības dienests
transportēs to uz tuvāko remontiestādi.
• Taksometra Pakalpojumus
Ja ir nepieciešamība transportlīdzekli transportēt,
Autopalīdzības segums KASKO polisē paredz bezmaksas
vadītāja un pasažieru pārvietošanu ar taksometru no
notikuma vietas.
Autopalīdzības pakalpojumi tiek sniegti teritorijā,
kas paredzēta attiecīgajā KASKO polisē
(teritoriālais segums var būt Latvija, Baltija, Eiropa).
If Autopalīdzības dienesta pakalpojumi ir pieejami,
zvanot +371 67 338 333

Atgādinām, ka saskaņoto paziņojumu
var aizpildīt, ja:
• Nav cietuši cilvēki
• Negadījumā iesaistīti tikai 2 transportlīdzekļi
• Negadījuma dalībnieki var vienoties par
konkrētiem negadījuma apstākļiem
• Abi transportlīdzekļi saskaņā ar CSN var
turpināt ceļu un nav nepieciešamības tos
evakuēt
• Nav nodarīti bojājumi trešās personas
mantai
• Neviens no auto vadītājiem nav bijis
alkohola/citu apreibinošu vielu ietekmē vai
bez auto vadītāja apliecības

www.if.lv
67 338 333

24h diennaktī saņemsi profesionālu palīdzību.

Šis ir informatīvs materiāls. Ar jaunāko informāciju par atlīdzību pieteikšanu un
apdrošināšanas noteikumiem iepazīsties www.if.lv.

Negadījuma veidi un rīcība
Negadījuma veids
Konstatēti bojājumi –
tavu transportlīdzekli ir bojājis
nezināms transportlīdzeklis

Paskaidrojums

Rīcība*
Jāziņo POLICIJAI, ja
transportlīdzeklis saskaņā ar
CSN nav braucamā kārtībā

Piemēram, izejot no veikala, konstatēji, ka
transportlīdzeklis ir iebuktēts vai noskrāpēts

Sadursme starp
2 transportlīdzekļiem

Jāaizpilda SASKAŅOTAIS
PAZIŅOJUMS vai jāziņo POLICIJAI

Sadursme starp 3 vai
vairākiem transportlīdzekļiem

Jāziņo POLICIJAI

Esi nodarījis NEBŪTISKUS
bojājumus savam
transportlīdzeklim

Esi nodarījis BŪTISKUS
bojājumus savam
transportlīdzeklim

Tas saskaņā ar CSN ir braucamā kārtībā,
un nav bojāts citām personām piederošs
īpašums, kā arī nav cietušas personas

Nav jāziņo policijai

Piemēram, iebrauci bedrē, uzbrauci
kādam priekšmetam (akmenim u.c.)
vai noskrāpēji transportlīdzekli
Tas saskaņā ar CSN nav braucamā kārtībā,
un/vai ir bojāts citām personām piederošs
īpašums, un/vai ir cietušas personas

Jāziņo POLICIJAI

Piemēram, nobrauci no ceļa, kā rezultātā
transportlīdzeklis apgāzās, iebrauca stabā, sienā vai sētā

Vandālisms – kāda persona
ir ļaunprātīgi nodarījusi
bojājumus transportlīdzeklim

Piemēram, nozagti spoguļi, izsisti stikli,
pamanīti skrāpējumi vai kāds cits bojājums,
ko ļaunprātīgi nodarījusi cita persona

Jāziņo POLICIJAI

Bojāts tikai stiklojums

Piemēram, akmens sabojājis vējstiklu
vai konstatēta plaisa sānu stiklā

Nav jāziņo policijai

Ir iespēja noteikt atbildīgo personu par nodarītajiem
bojājumiem. Piemēram, transportlīdzekli bojājuši
krītoši priekšmeti celtniecības darbu dēļ, no
mājas jumta uzkritis sniegs vai ledus, uzgāzies
koks, kas atrodas apdzīvotā teritorijā

Jāziņo POLICIJAI

Nav iespējas noteikt atbildīgo personu par
nodarītajiem bojājumiem. Piemēram, uz
transportlīdzekļa uzkrituši nolūzuši koku zari

Jāziņo POLICIJAI tikai,
ja transportlīdzeklis
saskaņā ar CSN nav
braucamā kārtībā

Uz transportlīdzekļa
uzkritis priekšmets

Transportlīdzekļa zādzība,
laupīšana vai pilnīga bojāeja

Jāziņo POLICIJAI un
If Apdrošināšana

Uguns

Piemēram, ja izcēlusies uguns no motora
telpas, ļaunprātīga dedzināšana vai uguns
no blakus degoša objekta

Jāziņo POLICIJAI, VUGD
un If Apdrošināšanai

Sadursme ar dzīvnieku

Sadursme ar dzīvnieku, arī gadījumos, kad izvairīšanās
no dzīvnieka noved pie cita veida avārijas

Jāzvana POLICIJAI, jāveic
fotofiksācija no negadījuma vietas

Visos
gadījumos
jāveic fotofiksācija
no negadījuma
vietas
* Lai izsauktu policiju, zvani 110, 112 vai 02

