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1. Noteikumos lietotie termini.

1.1. Personīgās mantas – Transportlīdzekļa tiesīgā 
lietotāja, kas ir fiziska persona, īpašumā esošas personīgās 
mantas, kas atrodas Transportlīdzekļa, kas ir vieglais 
pasažieru transportlīdzeklis, salonā vai bagāžas nodalījumā. 
Nav apdrošināti un par Personīgām mantām nav uzskatāmi:

1.1.1. priekšmeti, kas saskaņā ar II līmeņa apdrošināšanas 
noteikumiem ir uzskatāmi par Papildu aprīkojumu;

1.1.2. Pretaizdzīšanas sistēmas un to vadības ierīces, 
Atslēgas, Transportlīdzekļa funkcionālas sastāvdaļas, jebkāds 
Transportlīdzekļa aprīkojums, virsbūves vai stiklojuma 
līmplēve, uzlīmes, aerogrāfiskie zīmējumi, transportlīdzekļu 
rezerves daļas un ekspluatācijai nepieciešamie tehniskie 
šķidrumi, degviela, gāze, elektroenerģija;

1.1.3. juridiskai personai piederošas mantas un priekšmeti;

1.1.4. naudas līdzekļi, vērtspapīri, kredītkartes, maksājumu 
kartes, viedkartes un citas maksājumu pakalpojumu ierīces;

1.1.5. dokumenti (piemēram, pase, diploms, pilnvara, līgums), 
manuskripti, projektu dokumentācija, plāni un rokraksti, 
zīmējumi (rasējumi);

1.1.6. marku, monētu, medaļu un citas kolekcijas, antīki 
priekšmeti, mākslas darbi;

1.1.7. no dārgmetāla, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem 
izgatavoti priekšmeti, rokaspulksteņi;

1.1.8. planšetes, mobilie tālruņi, viedtālruņi, viedpulksteņi, 
elektroniskās grāmatas, navigācijas iekārtas, 
videoreģistratori, antiradari, datori, datu nesēji, iepriekš 
minēto ierīču piederumi un papildu aprīkojums, datubāzes, 
datoru programmnodrošinājums, licences u.tml.;

1.1.9. munīcija, sprāgstvielas, ieroči;

1.1.10. pārtikas produkti, alkoholiskie dzērieni, tabaka, 
tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, 
elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumi, 
medikamenti, narkotiskie līdzekļi;

1.1.11. motorizēti transportlīdzekļi (piemēram, motorolleri, 
motocikli u.c.), to piederumi un papildu aprīkojums, izņemot 
elektroskrejriteņi;

1.1.12. priekšmeti, kurus Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs 
ir nelikumīgi ieguvis vai nelikumīgi patur savā īpašumā, 
priekšmeti vai vielas, kuru lietošana vai izmantošana 
nav likumīgi atļauta vai kuru iegūšanai vai turēšanai 
Transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam nav normatīvajos 
aktos paredzētas licences vai citas atļaujas;

2. Apdrošinātais risks un Apdrošināšanas aizsardzība.

2.1. Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina apdrošināšanas 
noteikumos noteiktos zaudējumus par Personīgo mantu:

2.1.1. zādzību, ja tā izdarīta, prettiesiski iekļūstot 
Transportlīdzekļa aizslēgtā salonā vai aizslēgtā bagāžas, tajā 
skaitā aizslēgtā jumta bagāžas nodalījumā; vai

2.1.2. zādzību vai laupīšanu, ja tā notikusi cēloniski 
ar Transportlīdzekļa Zādzību/Laupīšanu, iestājoties 
Apdrošināšanas gadījumam; vai

2.1.3. bojājumiem, ja tie radušies cēloniski ar bojājumu 
nodarīšanu Transportlīdzeklim, iestājoties Apdrošināšanas 
gadījumam, piemēram, sadursmes vai ugunsgrēka rezultātā.
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2.2. Risks “Personīgu mantu bojājums vai zādzība” ir 
apdrošināts tikai tad, ja tas norādīts Apdrošināšanas polisē.

2.3. Apdrošinājuma summa Personīgo mantu apdrošināšanai 
ir 1500,- EUR visā Apdrošināšanas periodā kopā.

2.4. Iestājoties Apdrošinātajam riskam, Transportlīdzekļa 
tiesīgajam lietotājam ir pienākums iesniegt Apdrošināšanas 
sabiedrībai Personīgo mantu iegādi apstiprinošus 
dokumentus, piemēram, pirkuma čekus.

3. Izņēmumi. 

Papildus izņēmumiem, kas uzskaitīti I līmeņa un II līmeņa 
apdrošināšanas noteikumos, Apdrošināšanas sabiedrība 
neatlīdzina zaudējumus vai bojājumus:

3.1. ja Personīgās mantas bojātas, nozagtas vai nolaupītas, 
veicot komercpārvadājumu;

3.2. ja Personīgās mantas nav bijušas nostiprinātas vai ir 
bijušas nostiprinātas nepareizi vai nepietiekoši;

3.3. ja Personīgo mantu esību neapstiprina to iegādes 
dokumenti un to klātbūtni Apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās laikā neapstiprina negadījuma vietas apskate, 
Transportlīdzekļa atliekas vai dokumenti;

3.4. ja Personīgās mantas atradās Transportlīdzekļa kravas 
kastē, neaizslēgtā salonā vai neaizslēgtā bagāžas nodalījumā 
vai neaizslēgtā jumta bagāžas nodalījumā. 

4. Apdrošināšanas atlīdzības noteikšana un izmaksa

4.1. Attiecībā uz Apdrošināšanas atlīdzības noteikšanu, 
Pašriska piemērošanu, lēmuma par Apdrošināšanas atlīdzību 
pieņemšanu tiek piemēroti I un II līmeņa apdrošināšanas 
noteikumi, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

4.2. Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, Apdrošināšanas 
sabiedrība zaudējumu summu attiecībā uz Personīgajām 
mantām nosaka vienā no šādiem veidiem:

4.2.1. ja Personīgās mantas ir bojātas, bet nav iestājusies to 
bojāeja – zaudējumu summa tiek noteikta Personīgo mantu 
remonta izmaksu apmērā, kāds nepieciešams Personīgo 
mantu atjaunošanai līdz tādam stāvoklim, kāds tas bija tieši 
pirms Apdrošināšanas gadījuma; vai

4.2.2. ja Personīgās mantas ir nozagtas, nolaupītas vai ir 
iestājusies to bojāeja – zaudējumu summa tiek noteikta 
nozagto, nolaupīto vai bojāgājušo Personīgo mantu faktiskajā 
vērtībā, kāda tā bija tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās.

4.3. Personīgo mantu faktisko vērtību tieši pirms 
Apdrošināšanas gadījuma nosaka atbilstoši II līmeņa 
apdrošināšanas noteikumos noteiktajam par Papildu 
aprīkojuma vērtības noteikšanu.

4.4. Šo noteikumu 4.2. punktā minētā Personīgo mantu 
bojāeja ir iestājusies, ja Apdrošināšanas sabiedrība atzīst 
Personīgo mantu stāvokli pēc Apdrošināšanas gadījuma par 
tādu, ka to remonts nav tehniski iespējams, vai arī remonta 
paredzamās izmaksas pārsniegtu 2/3 no Personīgo mantu 
faktiskās vērtības.

4.5. Bojāto Personīgo mantu remonta gadījumā 
Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga noteikt remontdarbnīcu 
tā veikšanai.

4.6. Apdrošināšanas sabiedrība Apdrošināšanas atlīdzību 
izmaksā Tiesīgajam lietotājam – fiziskajai personai, 
kuras īpašumā atrodas Personīgās mantas, un kura šo 
apdrošināšanas noteikumu izpratnē attiecībā uz risku 
“Personīgu mantu bojājums vai zādzība” ir uzskatāma par 
Apdrošināto.

4.7. Izmaksājot Apdrošināšanas atlīdzību Personīgo mantu 
bojāejas gadījumā, Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs 
bojāgājušās Personīgās mantas nodod Apdrošināšanas 
sabiedrības īpašumā pēc tās pieprasījuma. Ja 
Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs bojāgājušās Personīgās 
mantas nenodod Apdrošināšanas sabiedrības īpašumā, no 
izmaksājamās Apdrošināšanas atlīdzības atskaita bojāgājušo 
Personīgo mantu atlikušo vērtību.
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