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1. APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA
1.1. Apdrošināšanas līgums sastāv no Apdrošināšanas
pieteikuma, ja tāds ir iesniegts, Apdrošināšanas polises un
Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem.
1.2. Visi dokumenti, no kā sastāv apdrošināšanas līgums,

ir jāinterpretē kā vienots veselums. Pretrunu gadījumā
prioritāri ir Apdrošināšanas polisē norādītie īpašie nosacījumi, ja tādi ir norādīti Apdrošināšanas polisē.

2. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
2.1. Apdrošināšanas sabiedrība – If P&C Insurance AS,

reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 10100168, juridiskā adrese Lõõtsa 8a, Tallina,
11415, Igaunija, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2008.gada 19.novembrī ar
vienoto reģistrācijas Nr. 40103201449.

2.2. Apdrošinājuma ņēmējs – persona, kura noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.
2.3. Apdrošinātais – Apdrošināšanas polisē norādītā
persona – Transportlīdzekļa īpašnieks vai Transportlīdzekļa turētājs, kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums un kurai ir apdrošināmā interese.

2.4. Atlīdzības saņēmējs – Apdrošināšanas polisē no-

rādītā persona, kurai ir apdrošināmā interese un kurai
paredzēta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, iestājoties
Apdrošināšanas gadījumam. Ja Apdrošināšanas polisē nav
norādīts citādi, tiesības saņemt Apdrošināšanas atlīdzību
ir Apdrošinātajam.

2.5. Apdrošināšanas polise – dokuments, tai skaitā

elektronisks dokuments vai elektroniska dokumenta izdruka, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu,
ja tāds ir iesniegts, šos un citus apdrošināšanas noteikumus, kas ir norādīti Apdrošināšanas polisē, kā arī visus
grozījumus un papildinājumus, par kuriem Apdrošināšanas sabiedrība un Apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies
apdrošināšanas līguma darbības laikā, tai skaitā jebkurus
pielikumus.

2.6. Transportlīdzeklis – Apdrošināšanas polisē norādī-

tais apdrošināšanas objekts - transportlīdzeklis un:

2.6.1. transportlīdzekļa papildu aprīkojums, ja tāds ir bijis ceļu satiksmes negadījuma brīdī, kā arī

2.6.2. transportlīdzeklī esošā manta.
2.7. Apdrošināšanas periods – Apdrošināšanas polisē
norādītais laika periods, kurā ir spēkā apdrošināšanas aizsardzība.

2.8. Apdrošināšanas prēmija – Apdrošināšanas polisē

bojājumiem, kas nodarīti Transportlīdzeklim, iestājoties
Apdrošināšanas gadījumam.

2.10. Teritoriālais segums – Apdrošināšanas polisē norādītā teritorija, kurā ir spēkā apdrošināšanas līgums.

2.11. Apdrošināšanas atlīdzība – Apdrošinājuma summa, tās daļa vai cita par Apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā naudas summa vai nodrošināmie pakalpojumi, atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
2.12. Distances saziņas līdzeklis – telefons, faksimils, internets, elektroniskais pasts vai cits informācijas nosūtīšanas
vai pārraidīšanas līdzeklis, ar kura palīdzību iespējams noslēgt apdrošināšanas līgumu, pusēm neatrodoties klātienē.

2.13. OCTA standartlīgums – Apdrošināšanas polisē
norādītais apdrošināšanas līgums, kas noslēgts starp Apdrošināšanas sabiedrību un Apdrošinājuma ņēmēju par
Transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto
zaudējumu trešajai personai apdrošināšanu.
2.14. OCTA likums – Latvijas Republikā spēkā esošais

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums un uz tā pamata izdotie tiesību akti, tai skaitā, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja izdotie saistošie norādījumi
un metodiskie norādījumi. Gadījumā, ja ceļu satiksmes
negadījums noticis citā valstī Teritoriālā seguma ietvaros,
par OCTA likumu uzskatāmi attiecīgās valsts normatīvo
aktu, kas regulē sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kopums.

3. Apdrošinātais risks
3.1. Par apdrošināto risku ir uzskatāms Teritoriālajā segumā norādītajās valstīs noticis ceļu satiksmes negadījums,
kura rezultātā ir radušies bojājumi Transportlīdzeklim un
Transportlīdzeklis atzīts par cietušo ceļu satiksmes negadījumā, ja:
3.1.1. ceļu satiksmes negadījumā ir bijuši iesaistīti Eiropas
Ekonomikas zonas valstī reģistrēti transportlīdzekļi, un
3.1.2. Transportlīdzeklim ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nodarītie bojājumi ir atlīdzināmi saskaņā ar attiecīgās
valsts, kurā noticis ceļu satiksme negadījums, OCTA likumu.

3.2. Ceļu satiksmes negadījums, kurā zaudējumus nodarījušas vairākas personas, tādējādi nodarot savstarpējus zaudējumus (dalīta atbildība), ir uzskatāms par apdrošināto
risku, ja tas atbilst šo noteikumu 3.1.punktā noteiktajam.
Šādā gadījumā apdrošināšanas atlīdzību par Transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem izmaksā atbilstoši abu
ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāja atbildības pakāpei atbilstoši OCTA likumam.
4. IZŅĒMUMI

noteiktais maksājums par apdrošināšanu.

4.1. Apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzina zaudējumus:

2.9. Apdrošinājuma summa – Apdrošināšanas polisē
norādītā naudas summa, par kuru ir apdrošināts Transportlīdzeklis un kas ir maksimālā summa, kuru Apdrošināšanas sabiedrība var izmaksāt par zaudējumiem un

4.1.1. Ja zaudējumu nodarīšanā vainojams apdrošinātā Transportlīdzekļa vadītājs, izņemot dalītas atbildības gadījumus;

4.1.2. Ja tos nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis;

Apdrošināšanas noteikumi „OCTA+ Atlīdzības sev” Nr. TZR. 01.1

Lapa 2 no 5

4.1.3. Ja tie nodarīti personai vai tādai trešo personu

mantai, kas nav uzskatāma par Transportlīdzekli saskaņā
ar šiem noteikumiem;

4.1.4. Ja tie nodarīti mantai, kas ceļu satiksmes negadījuma brīdī nav atradusies Transportlīdzeklī;

4.1.5. Ja pēc ceļu satiksmes negadījuma Transportlīdzekļa vadītājs nav pildījis normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
nav paziņojis par ceļu satiksmes negadījumu policijai vai
attiecīgi nav noformējis saskaņoto paziņojumu par ceļu
satiksmes negadījumu;

4.1.6. Ja Transportlīdzeklis nav saglabāts un uzrādīts Apdrošināšanas sabiedrībai tādā stāvoklī, kādā tas bija pēc
ceļu satiksmes negadījuma līdz laikam, kad OCTA likumā
noteiktajā kārtībā Apdrošināšanas sabiedrība ir fiksējusi
Transportlīdzeklim nodarītos bojājumus vai atteikusies
veikt Transportlīdzekļa apskati;

4.1.7. Apdrošinātais vai persona, kas vadījusi Transport-

līdzekli ar Apdrošinātā atļauju, vada Transportlīdzekli vai
māca vadīt citai personai Transportlīdzekli, esot alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā,
pārsniedzot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās normas, vai pēc tādu medikamentu lietošanas, kas
samazina vadītāja reakcijas ātrumu un uzmanību, un par
to ir attiecīga norāde medikamenta lietošanas instrukcijā;

4.1.8. Apdrošinātais vai persona, kas vadījusi Transportlīdzekli ar Apdrošinātā atļauju, patvaļīgi pametis ceļu satiksmes negadījuma vietu vai lietojis alkoholiskos dzērienus,
narkotiskās un citas apreibinošās vielas pēc ceļu satiksmes negadījuma un pirms alkoholisko dzērienu, narkotisko un citu
apreibinošo vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes veikšanas,
kā arī, ja ir atteicies no alkoholisko dzērienu, narkotisko un
citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes;
4.1.9. Apdrošinātais vai persona, kas vadījusi Transportlīdzekli ar Apdrošinātā atļauju, vada Transportlīdzekli bez
transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kuras atļauj vadīt attiecīgās kategorijas Transportlīdzekli;

4.1.10. Ja zaudējumi radušies nodiluma, nolietojuma vai
citu līdzīgu procesu dēļ;
4.1.11. Ja šādu zaudējumu atlīdzināšana nav paredzēta

saskaņā ar OCTA likumu vai šādi zaudējumi ir uzskatāmi par izņēmumu saskaņā ar likumu „Par apdrošināšanas
līgumu”.

5. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN TĀ
SPĒKĀ ESAMĪBA
5.1. Apdrošināšanas sabiedrība var apstiprināt Apdrošināšanas polisi ar Apdrošināšanas sabiedrības pārstāvja
parakstu vai ar elektronisko parakstu, ko apstiprina uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja nodrošināts laika zīmogs. Laika zīmogs garantē elektroniskā dokumenta
autentiskumu un apstiprina Apdrošināšanas sabiedrības
identitāti, un Apdrošināšanas polise ir uzskatāma par
elektroniski parakstītu. Uzticamā sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja nodrošinātais laika zīmogs ietver Apdrošināšanas polises satura identifikatorus, kas ir unikāli un
aizsargā konkrētās Apdrošināšanas polises saturu.

5.2. Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina apdrošināšanas līguma noslēgšanu, to parakstot pašrocīgi vai elektroniski,
vai veicot Apdrošināšanas prēmijas maksājumus Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā.
5.3. Apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā datumā un
laikā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ar nosacījumu,
ka Apdrošināšanas prēmijas maksājums veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā, ja ir stājies
spēkā OCTA standartlīgums.
6. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA
6.1. Apdrošināšanas prēmijas vai tās daļu samaksa jāveic
ne vēlāk kā Apdrošināšanas polisē norādītajos datumos,
neatkarīgi no tā, vai ir saņemts rēķins. Apdrošināšanas
prēmijas maksājumi jāveic tādā valūtā, kādā Apdrošināšanas polisē norādīta Apdrošināšanas prēmija, vai citā valūtā, ja tāda norādīta rēķinā.
6.2. Rēķins par Apdrošināšanas prēmijas samaksu tiek
pievienots apdrošināšanas līgumam vai tiek nosūtīts atsevišķi. Elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez zīmoga
un paraksta. Apdrošināšanas līguma puses var vienoties
par citu rēķinu nosūtīšanas kārtību.
6.3. Ja Apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīts datums,
kad nauda tiek ieskaitīta Apdrošināšanas sabiedrības vai
apdrošināšanas starpnieka, kurš ir pilnvarots Apdrošināšanas sabiedrības vārdā iekasēt Apdrošināšanas prēmijas
un ar kura starpniecību noslēdz attiecīgo apdrošināšanas
līgumu, norēķinu kontā.

7. APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS PIENĀKUMS
INFORMĒT APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJU
7.1. Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinā-

šanas sabiedrība maina savu juridisko formu, nosaukumu,
kontakttelefonu, kontaktadresi un citu līdzīgu informāciju, kas ir nepieciešama Apdrošinājuma ņēmēja (Apdrošinātā) līgumisko saistību izpildei, Apdrošināšanas sabiedrība nekavējoties par to informē Apdrošinājuma ņēmēju,
publicējot šo informāciju savā interneta mājas lapā vai
masu informācijas līdzekļos.

8. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA PIRMSTERMIŅA
IZBEIGŠANA
8.1. Apdrošināšanas līgums bez paziņojuma izbeidzas vai
attiecīgi tiek atzīts par spēkā neesošu no tā noslēgšanas
brīža, ja:
8.1.1. jebkādu iemeslu dēļ ir izbeigts vai atzīts par spēkā
neesošu OCTA standartlīgums OCTA likumā noteiktajos
gadījumos;
8.1.2. citos gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas
normatīvajos aktos.

8.2. Apdrošināšanas sabiedrība, nosūtot Apdrošinājuma
ņēmējam paziņojumu 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš,
var vienpusēji izbeigt apdrošināšanas līgumu pirms Apdrošināšanas polisē noteiktā termiņa, ja:
8.2.1. veikta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa un ap-
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drošināšanas līgums tiek izbeigts saskaņā ar likuma „Par
apdrošināšanas līgumu” 29.pantu;

8.2.2. citos gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas
normatīvajos aktos.

8.3. Ja Apdrošinājuma ņēmējs, kas ir patērētājs, ir noslē-

dzis apdrošināšanas līgumu ar Distances saziņas līdzekļa
starpniecību, un ir izmantojis Atteikuma tiesības attiecībā uz OCTA standartlīgumu, tad Apdrošinājuma ņēmējs
var izmantot atteikuma tiesības, tas ir, 14 (četrpadsmit)
dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas
atkāpties no noslēgtā apdrošināšanas līguma, iesniedzot
Apdrošināšanas sabiedrībai pašrocīgi vai elektroniski parakstītu atteikumu. Apdrošināšanas sabiedrība ne vēlāk
kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atteikuma saņemšanas
atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam uz norēķinu kontu,
no kura tika veikts Apdrošināšanas prēmijas maksājums,
Apdrošināšanas prēmijas daļu, kuru nosaka, atskaitot no
iemaksātās Apdrošināšanas prēmijas daļu par apdrošināšanas līguma darbības izbeigušos periodu, kā arī pierādāmos ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos Apdrošināšanas sabiedrības izdevumus, kuri nepārsniedz 25%
(divdesmit pieci procenti) no Apdrošināšanas prēmijas.

9. APDROŠINĀTĀ PIENĀKUMI, IESTĀJOTIES
APDROŠINĀTAJAM RISKAM
9.1. Apdrošinātā pienākumi, iestājoties Apdrošinātajam

riskam, ir:

9.1.1. nodrošināt, ka tiek veikti visi iespējamie pasākumi,
lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā fiksētu ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, kā arī novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus;
9.1.2. nodrošināt Transportlīdzekļa saglabāšanu un uzrādīšanu tādā stāvoklī, kādā tas bija pēc ceļu satiksmes
negadījuma, līdz laikam, kad OCTA likumā noteiktajā
kārtībā Apdrošināšanas sabiedrība ir fiksējusi Transportlīdzeklim nodarītos bojājumus vai atteikusies veikt Transportlīdzekļa apskati;

10. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA
10.1. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek aprēķināts
un noteikts saskaņā ar OCTA likumu.
10.2. Apdrošināšanas sabiedrība pieņem lēmumu par to,
vai notikušais negadījums kvalificējams kā Apdrošināšanas
gadījums, un par pilnīgu vai daļēju Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību 10 (desmit) dienu laikā, sākot skaitīt no visu Apdrošināšanas atlīdzības prasības izskatīšanai nepieciešamo dokumentu (Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, policijas
izziņu, zaudējumu apmēru apstiprinošu dokumentu, ekspertīžu, attiecīgo izziņu, pilnvaru u.c.) saņemšanas brīža.
10.3. Ja Apdrošināšanas sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību, tā
10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas to
nosūta Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajam, vai
Atlīdzības saņēmējam.
10.4. Apdrošināšanas sabiedrības veiktā pārbaude, eksperta novērtējums, remonta uzņēmuma nozīmēšana vai
citas darbības nav uzskatāmas par pierādījumu, ka Apdrošināšanas sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.
10.5. Apdrošināšanas sabiedrība Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu veic, apmaksājot Transportlīdzekļa remonta
pakalpojumus, vai arī izmaksājot atlīdzību uz Apdrošinātā norādīto norēķinu kontu.
10.6. Saņemot Apdrošināšanas atlīdzību, Apdrošinātā,
Apdrošinājuma ņēmēja vai Transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākums ir Apdrošināšanas gadījuma rezultātā
bojātās un remonta laikā nomainītās detaļas nodot Apdrošināšanas sabiedrības īpašumā, ja tas tiek pieprasīts no
Apdrošināšanas sabiedrības puses.
10.7. Ja Transportlīdzeklis uzskatāms par bojā gājušu

9.1.3. paziņot par Apdrošinātā riska iestāšanos Apdrošināšanas sabiedrībai nekavējoties pēc ceļu satiksmes negadījuma, tiklīdz tas iespējams, piesakot apdrošināšanas
atlīdzību Apdrošināšanas sabiedrības mājas lapā www.if.lv
noteiktajā kārtībā;

saskaņā ar OCTA likumu, un Transportlīdzekļa derīgās
atliekas paliek Transportlīdzekļa īpašnieka īpašumā, tad
Apdrošināšanas sabiedrība samazina Apdrošināšanas atlīdzību par minētā Transportlīdzekļa derīgo atlieku vērtību. Ja Transportlīdzekļa derīgās atliekas tiek nodotas Apdrošināšanas sabiedrības īpašumā, Apdrošinātājs izmaksā
atlīdzību tādā apmērā, kas atbilst Transportlīdzekļa vērtībai pirms ceļu satiksmes negadījuma.

9.1.4. sniegt informāciju par ceļu satiksmes negadījuma

10.8. Gadījumā, ja Apdrošinātajam Apdrošinātā riska ie-

apstākļiem Apdrošināšanas sabiedrībai piecu dienu laikā
pēc tās pieprasījuma saņemšanas;

9.1.5. informēt Apdrošināšanas sabiedrību par citu apdrošināšanas līgumu noslēgšanu attiecībā uz Transportlīdzekli;
9.1.6. aizstāvēt Apdrošināšanas sabiedrības tiesības, tai
skaitā, bet ne tikai, palīdzot noskaidrot ceļu satiksmes negadījumā iespējamās vainīgās (atbildīgās) personas, negadījuma liecinieku vārdus, adreses un citas ziņas par šīm personām;
9.1.7. uzņemties visas neatliekamās izmaksas, kas radušās
saistībā ar Apdrošinātā riska iestāšanos un kas saistītas ar
darbībām, lai nepieļautu tālākus zaudējumus vai bojājumus.

stāšanas rezultātā radušos zaudējumus pilnā apmērā vai
daļēji atlīdzinājusi cita persona, Apdrošinājuma ņēmēja
vai Apdrošinātā pienākums ir paziņot par to Apdrošināšanas sabiedrībai. Apdrošināšanas sabiedrība Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā, ja zaudējumi atlīdzināti pilnā
apmērā. Ja zaudējumi atlīdzināti daļēji, Apdrošināšanas
sabiedrība izmaksā starpību starp aprēķināto Apdrošināšanas atlīdzības summu un naudas summu, vai lietas vērtību, ko atlīdzinājusi cita persona.

10.9. Ja pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, Apdrošinātais saņem Apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā nodarīto zaudējumu kompensāciju no citas personas, Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties
paziņot par to Apdrošināšanas sabiedrībai. 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no kompensācijas dienas Apdrošinātais atmaksā
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Apdrošināšanas sabiedrībai no tās saņemto Apdrošināšanas
atlīdzību vai tās daļu, ja no citas personas saņemtās zaudējumu kompensācijas rezultātā netiek segti visi Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā radušies zaudējumi.

10.10. Ja Apdrošināšanas sabiedrības saistību izpilde vai

tās apjoms ir atkarīgs no tādiem apstākļiem, kuri konstatējami civilas, kriminālas vai administratīvas lietas tiesvedībā, vai administratīva tiesību pārkāpuma (nodarījuma)
lietas rezultātā, Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga pieņemt lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu
vai atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību pēc tiesas vai citas valsts, vai pašvaldības iestādes amatpersonas
lēmuma, ar kuru tiek galīgi izlemta vai izbeigta attiecīgā
lieta, spēkā stāšanās.

10.11. Apdrošinātajam nav tiesības cedēt Apdrošināšanas
atlīdzības prasību pret Apdrošināšanas sabiedrību bez Apdrošināšanas sabiedrības rakstiskas piekrišanas.

10.12. Ja līdz brīdim, kad tiek veikta Apdrošināšanas at-

līdzības izmaksa, Apdrošinājuma ņēmējs nav samaksājis
visu Apdrošināšanas prēmiju, tad Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga ieturēt vai pieprasīt nomaksāt nesaņemto
Apdrošināšanas prēmijas daļu, kā arī apdrošināšanas prēmiju par OCTA standartlīgumu, neatkarīgi no tā, vai ir
iestājies Apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņš.

10.13. Apdrošināšanas sabiedrība var atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu:
10.13.1. ja Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, to dar-

binieks vai persona, kura lieto Transportlīdzekli ar Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā atļauju uz līguma vai
cita tiesisku attiecību pamata:

10.13.1.1. ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju saistībā ar Apdrošinātā riska iestāšanos;

10.13.1.2. rīkojoties ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzma-

nības dēļ, neiesniedz Apdrošināšanas sabiedrībai rakstiski
pieprasīto, tā rīcībā esošo informāciju, kas atļautu pārliecināties par Apdrošinātā riska iestāšanos un zaudējumu apmēru, vai jebkādā citā veidā kavē Apdrošināšanas sabiedrības iespējas konstatēt un novērtēt zaudējumu apjomu;

10.13.2. citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

11. KONFIDENCIALITĀTE UN DATU APSTRĀDE
11.1. Apdrošināšanas sabiedrība, Apdrošinājuma ņēmējs
un Apdrošinātais garantē informācijas konfidencialitāti
par apdrošināšanas līguma darbības gaitā iegūto informāciju, otru apdrošināšanas līguma pusi vai trešo personu,
par kuru informācija kļūst zināma saistībā ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu un izpildi.
11.2. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais piekrīt, ka
apdrošināšanas līguma darbības nodrošināšanai Apdrošināšanas sabiedrība kā sistēmas pārzinis un datu operators
apstrādā to personas datus, tai skaitā sensitīvos datus un
personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus, kā arī atļauj
Apdrošināšanas sabiedrībai pieprasīt un saņemt Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā datus no valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un/vai juridiskām personām.

11.3. Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības izmantot iepriekšminēto informāciju un personu datus savā apdrošināšanas darbībā, nodot to saviem darbiniekiem, speciālistiem, ekspertiem, līdzapdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem, citiem If un Sampo grupas uzņēmumiem, glabāt to
Apdrošināšanas sabiedrības datu bāzē.
11.4. Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības pieprasīt, nodot, saņemt un apstrādāt datus saistībā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, nodot Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā personu datus finanšu
institūcijai, kas Apdrošināšanas polisē ir norādīta kā Atlīdzības saņēmēja.
11.5. Apdrošināšanas sabiedrība sniedz iepriekšminēto
informāciju un personas datus valsts un pašvaldības iestādēm, un trešajām personām Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, apjomā un kārtībā.
12. PRASĪJUMU TIESĪBU PĀRŅEMŠANA
12.1. Apdrošināšanas sabiedrība, izmaksājot Apdrošināšanas atlīdzību, izmaksātās summas apmērā pārņem Apdrošinātā prasības tiesības pret personu, kas ir atbildīga
par zaudējumiem.
12.2. Ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais atsakās
no savas prasības pret trešo personu vai atsakās no tiesībām, kas dod pamatu šādai prasībai, Apdrošināšanas sabiedrība tiek atbrīvota no tās līgumsaistībām tādā apmērā,
kādā tā būtu varējusi pieprasīt Apdrošināšana atlīdzību,
pamatojoties uz šo prasību vai šīm tiesībām.
12.3. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir
pienākums palīdzēt Apdrošināšanas sabiedrībai iesniegt
prasību pret personu, kas ir atbildīga par zaudējumiem,
vai regresa prasību, sniedzot Apdrošināšanas sabiedrības
datus, dokumentus, paskaidrojumus un citus materiālus,
kas vajadzīgi, lai Apdrošināšanas sabiedrība īstenotu regresa prasību.
13. STRĪDU IZSKATĪŠANA
13.1. Visi paziņojumi, iesniegumi, prasības un pieteikumi attiecībā uz apdrošināšanas līgumu, Apdrošinātā riska
iestāšanos un zaudējumu atlīdzināšanu ir jāiesniedz rakstiskā formā.

13.2. Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā sūdzības
vai pretenzijas, kas iesniegtas rakstiski, Apdrošināšanas sabiedrība izskata un sniedz rakstisku atbildi 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no sūdzības vai pretenzijas saņemšanas dienas.
13.3. Strīdi attiecībā uz apdrošināšanas līgumu tiek ri-

sināti sarunu ceļā starp Apdrošināšanas sabiedrību, Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto. Ja netiek panākta
vienošanās, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.4. Apdrošināšanas tirgus uzraudzību Latvijas Republikā veic Finanšu un Kapitāla tirgus komisija, adrese: Kungu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050.
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