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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 lī-
gums, ir jāinterpretē kā vienots veselums. Pretrunu gadī-
jumā 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 reģistrā-
cijas Nr. 10100168, juridiskā adrese Lõõtsa 8a, Tallina, 
11415, Igaunija, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas 
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, kas reģistrēta Latvi-
jas Republikas Komercreģistrā 2008.gada 19.novembrī ar 
vienoto reģistrācijas Nr. 40103201449.

2.2. Apdrošinājuma ņēmējs – persona, kas noslēdz 
Apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.

2.3. Transportlīdzekļa īpašnieks – persona, uz kuras 
vārda Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības direk-
cijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā ir reģistrēts 
Transportlīdzeklis.

2.4. Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs – persona, 
kura, nebūdama īpašnieks, uz tiesiska pamata, tai skaitā 
pilnvaras, nomas, patapinājuma līguma vai cita tiesiska 
pamata, lieto Transportlīdzekli ceļu satiksmē. Ja Trans-
portlīdzekļa īpašnieks ir:

2.4.1. fiziska persona, tad tiesīgais lietotājs ir persona, 
kura izmanto Transportlīdzekli ar tā īpašnieka piekri-
šanu, tai skaitā ģimenes locekļi vai personas, kurām ar 
Apdrošinājuma ņēmēju ir kopēja saimniecība, kā arī 
nomnieks, pilnvarnieks;

2.4.2. juridiska persona, tad tiesīgais lietotājs ir tā dar-
binieks (-i), kā arī nomnieks, pilnvarnieks;

2.4.3. līzinga devējs, tad tiesīgais lietotājs ir līzinga ņē-
mējs, tā darbinieks (-i), nomnieks, pilnvarnieks, perso-
na, kura izmanto Transportlīdzekli ar līzinga ņēmēja 
piekrišanu.

2.5. Apdrošinātais – Apdrošināšanas polisē norādītā 
persona – Transportlīdzekļa īpašnieks vai Transport-
līdzekļa turētājs, kuras labā ir noslēgts Apdrošināšanas 
līgums un kurai ir apdrošināmā interese.

2.6. 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 atlī-
dzību ir Apdrošinātajam.

2.7. Apdrošināšanas polise – dokuments, tai skaitā elek-
tronisks 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.

2.8. Transportlīdzeklis – Apdrošināšanas polisē norā-
dītais apdrošināšanas objekts - transportlīdzeklis – vieglā 
pasažieru automašīna bez papildus aprīkojuma.

2.9. Apdrošināšanas periods – Apdrošināšanas polisē 
norādītais laika periods, kurā ir spēkā apdrošināšanas aiz-
sardzība.

2.10. Apdrošināšanas prēmija – Apdrošināšanas polisē 
noteiktais maksājums par apdrošināšanu.

2.11. Apdrošinājuma summa – Apdrošināšanas polisē 
norādītā naudas summa, par kuru ir apdrošināts Trans-
portlīdzeklis un kas ir maksimālā summa, kuru Apdro-
šināšanas sabiedrība var izmaksāt par zaudējumiem un 
bojājumiem, kas nodarīti Transportlīdzeklim, iestājo-
ties Apdrošināšanas gadījumam, bet ne vairāk kā EUR 
4268.62.

2.12. Apdrošināšanas atlīdzība – apdrošinājuma sum-
ma vai tās daļa atbilstoši Apdrošināšanas līgumam.

2.13. Apdrošināšanas pieteikums – dokuments, vai 
jebkura cita informācija, kuru Apdrošinājuma ņēmējs ie-
sniedz Apdrošināšanas sabiedrībai, lai informētu to par 
apdrošināšanas objektu, faktiem un apstākļiem, kas ne-
pieciešami Apdrošinātā riska novērtēšanai.

2.14. Pašrisks – apdrošināšanas polisē norādīta zaudē-
jumu daļa, kas izteikta procentos un tiek aprēķināta no 
Transportlīdzekļa tirgus vērtības, un par kuru, iestājoties 
Apdrošināšanas gadījumam, Apdrošināšanas sabiedrība sa-
mazina izmaksājamās Apdrošināšanas atlīdzības apmēru. 

2.15. Apdrošinātais risks – Apdrošināšanas polisē pa-
redzētais no Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, 
kura iestāšanās iespējama nākotnē – Transportlīdzekļa 
zādzība vai laupīšana. Ja apdrošināšanas polisē kā apdro-
šinātais risks ir norādīts „Transportlīdzekļa zādzība”, ir 
apdrošināts gan Zādzības, gan Laupīšanas risks šo notei-
kumu izpratnē.

2.16. Tirgus vērtība – naudas summa, par kādu var ie-
gādāties attiecīgās markas, modeļa, izlaides gada trans-
portlīdzekli ar rūpnīcas izgatavotājas standarta kom-
plektāciju, izņemot papildus uzstādīto aprīkojumu, tie-
ši pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Nosakot 
Transportlīdzekļa tirgus vērtību, ir jāizvērtē arī tā pielie-
tošanas veids, nobraukums un citas nozīmīgas transport-
līdzekļa īpašības.

2.17. Zādzība – Transportlīdzekļa prettiesiska aizbrauk-
šana. Par zādzību netiek uzskatīta krāpšana, piesavināša-
nās un izspiešana, kā arī zaudējumi, kas radīti iekļūšanas 
Transportlīdzeklī vai apzagšanas, vai arī vandālisma re-
zultātā. 

2.18. Laupīšana – Transportlīdzekļa prettiesiska aiz-
braukšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības pie-
draudējumu.
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2.19. Teritoriālais segums – Apdrošināšanas polisē no-
rādītā teritorija, kurā ir spēkā Apdrošināšanas līgums.

2.20. Eiropa – šo noteikumu izpratnē ir Latvija, Lietu-
va, Igaunija, Albānija, Austrija, Andora, Beļģija, Bosni-
ja un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, 
Grieķija, Horvātija, Itālija, Īrija, Islande, Lielbritānijas 
un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Lihtenšteina, Luk-
semburga, Maķedonija, Malta, Monako, Nīderlande, 
Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija, Somi-
ja, Slovākija, Slovēnija, Serbija, Melnkalne, Sanmarino, 
Šveice, Ungārija, Vācija, Vatikāns, Zviedrija.

2.21. OCTA standartlīgums – Apdrošināšanas polisē 
norādītais apdrošināšanas līgums, kas noslēgts starp Ap-
drošināšanas sabiedrību un Apdrošinājuma ņēmēju par 
Transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltie-
siskās atbildības par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto 
zaudējumu trešajai personai apdrošināšanu.

3. APDROŠINĀTAIS RISKS

3.1. Tiks atlīdzināti Zādzības vai Laupīšanas rezultātā 
nodarītie zaudējumi, kas radušies Teritoriālajā segumā 
norādītajās valstīs un kuru cēlonis ir Transportlīdzekļa 
zādzība vai laupīšana, ja:

3.1.1. zaudējumi nodarīti laikā, kad Transportlīdzeklis 
ir bijis aizslēgts (izņemot Laupīšanas gadījumus) un 

3.1.2. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai Trans-
portlīdzekļa tiesīgais lietotājs, tiklīdz tas bijis iespējams, 
ir ziņojis policijai par iepriekšminētajiem notikumiem.

3.2. Zādzības gadījumā zaudējumi netiks atlīdzināti, ja 
Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais vai Transportlī-
dzekļa tiesīgais lietotājs pēc Transportlīdzekļa zādzības 
nevar uzrādīt Apdrošināšanas sabiedrībai Transportlī-
dzekļa aizdedzes atslēgas, drošības sistēmu pultis un/
vai atslēgas tādā skaitā, kas atbilst rūpnīcas izgatavotājas 
datiem.

3.3. Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības samazināt Ap-
drošināšanas atlīdzības apmēru līdz 50%, ja Apdrošināju-
ma ņēmējs, Apdrošinātais vai Transportlīdzekļa tiesīgais 
lietotājs pēc Transportlīdzekļa Zādzības vai Laupīšanas 
nevar uzrādīt Apdrošināšanas sabiedrībai Transportlī-
dzekļa reģistrācijas apliecību, kas izdota pirms apdroši-
nātā riska iestāšanās.

4. IZŅĒMUMI

4.1. Apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzina zaudējumus, 
ja:

4.1.1. tie radušies kara, invāzijas vai karam līdzīgas dar-
bības (neatkarīgi no tā, vai karš pieteikts vai nē) vai pil-
soņu kara rezultātā;

4.1.2. tie radušies lokautu, sabiedrisko nemieru, sacel-
šanās, dumpju, streiku, pretošanās kustību, revolūcijas, 
militāra vai cita apvērsuma, komandantstundas noteik-
šanas vai aplenkuma vai citu gadījumu, kuriem seko ap-
lenkums vai komandantstundas noteikšana, rezultātā;

4.1.3. tie radušies Terorisma rezultātā;

4.1.4. Zādzības vai Laupīšanas risks iestājies, kad Trans-
portlīdzeklis nav bijis aprīkots ar skaņas signalizāciju vai 
tā nav bijusi darba kārtībā;

4.1.5. Transportlīdzeklis nozagts laikā, kad tas bijis ne-
aizslēgts vai ar atvērtiem logiem, vai Transportlīdzekļa 
drošības sistēma nav bijusi ieslēgta, un tas ir tiešā cēloņ-
sakarībā ar izraisītajiem zaudējumiem;

4.1.6. tie radušies Zādzības vai Laupīšanas rezultātā, 
ko veicis Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, Trans-
portlīdzekļa tiesīgais lietotājs, Atlīdzības saņēmējs vai 
cita persona viņu uzdevumā;

4.1.7. Transportlīdzekļa atslēgas, drošības sistēmu vadī-
bas pultis un/vai reģistrācijas apliecība iedotas personai, 
kas Transportlīdzekli nozagusi;

4.1.8. tie radušies vandālisma rezultātā. Par vandālismu 
šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīta fiziskas personas 
darbība, kuras mērķis ir Transportlīdzekļa tīša bojāšana 
un/vai iznīcināšana;

4.1.9. tie radušies zādzības mēģinājuma rezultātā;

4.1.10. tie radušies apzagšanas rezultātā. Par apzagšanu 
šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīta iekļūšana Trans-
portlīdzeklī un/vai Transportlīdzeklī stacionāri iebūvē-
tu vai piemontētu daļu zādzība;

4.1.11. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, Trans-
portlīdzekļa tiesīgais lietotājs izraisa apdrošinātā riska 
iestāšanos ar ļaunu nolūku vai, lietojot Transportlīdzek-
li pretlikumīgiem nolūkiem, vai atbalstot likumpārkā-
pēju;

4.1.12. par Apdrošinātā riska iestāšanās apstākļiem ir 
sniegta apzināti nepatiesa informācija;

4.1.13. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais un/vai 
Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs nav ievērojis šo no-
teikumu 12.punktā noteiktos drošības noteikumus un 
tas ir tiešā cēloņsakarībā ar izraisītajiem zaudējumiem;

4.1.14. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, Trans-
portlīdzekļa tiesīgais lietotājs neizpilda šo noteikumu 
8.1., 8.2. vai 8.3.punktā noteiktos pienākumus ar ļaunu 
nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ;

4.1.15. 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Apdrošināšanas at-
līdzības pieteikuma iesniegšanas, rīkojoties ar ļaunu 
nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ Apdrošinājuma ņē-
mējs, Apdrošinātais vai to pilnvarotā persona nav iesnie-
gusi Apdrošināšanas sabiedrības rakstiski pieprasītos, tā 
rīcībā esošos dokumentus, kas atļautu pārliecināties par 
Apdrošinātā riska iestāšanos un zaudējumu apmēru.

5. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA 
UN TĀ SPĒKĀ ESAMĪBA

5.1. Apdrošināšanas sabiedrība var apstiprināt Apdroši-
nāšanas polisi ar Apdrošināšanas sabiedrības pārstāvja pa-
rakstu vai ar elektronisko parakstu, ko apstiprina uztica-
ma sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja nodrošināts laika 
zīmogs. Laika zīmogs garantē elektroniskā dokumenta 
autentiskumu un apstiprina Apdrošināšanas sabiedrības 
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identitāti, un Apdrošināšanas polise ir uzskatāma par 
elektroniski parakstītu. Uzticamā sertifikācijas pakalpo-
juma sniedzēja nodrošinātais laika zīmogs ietver Apdro-
šināšanas polises satura identifikatorus, kas ir unikāli un 
aizsargā konkrētās Apdrošināšanas polises saturu.

5.2. Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina Apdrošināšanas 
līguma noslēgšanu, to parakstot pašrocīgi vai elektronis-
ki, vai veicot Apdrošināšanas prēmijas maksājumus Ap-
drošināšanas 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 Apdroši-
nāšanas 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 Apdrošinā-
šanas polisē norādīta Apdrošināšanas prēmija, vai citā va-
lūtā, ja tāda norādīta rēķinā.

6.2. Rēķins par Apdrošināšanas prēmijas samaksu tiek 
pievienots Apdrošināšanas līgumam vai tiek nosūtīts at-
sevišķi. Elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez zīmo-
ga un paraksta. Apdrošināšanas līguma puses var vieno-
ties par citu rēķinu nosūtīšanas kārtību. 

6.3. Ja Apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar pārskai-
tījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, 
kad nauda tiek ieskaitīta Apdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas starpnieka, kurš ir pilnvarots Apdrošinā-
šanas sabiedrības vārdā iekasēt Apdrošināšanas prēmijas 
un ar kura starpniecību noslēdz attiecīgo Apdrošināšanas 
līgumu, norēķinu kontā.

7. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA PIRMSTERMIŅA 
IZBEIGŠANA 

7.1. Apdrošināšanas līgums bez paziņojuma izbeidzas 
vai attiecīgi tiek atzīts par spēkā neesošu no tā noslēg-
šanas brīža, ja:

7.1.1. jebkādu iemeslu dēļ ir izbeigts vai atzīts par spēkā 
neesošu OCTA standartlīgums OCTA likumā noteikta-
jos gadījumos;

7.1.2. citos gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republi-
kas normatīvajos aktos.

7.2. Apdrošināšanas sabiedrība, nosūtot Apdrošinājuma 
ņēmējam paziņojumu 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, 
var vienpusēji izbeigt Apdrošināšanas līgumu pirms Ap-
drošināšanas polisē noteiktā termiņa, ja:

7.2.1. veikta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa un 
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts saskaņā ar likuma 
„Par apdrošināšanas līgumu” 29.pantu;

7.2.2. citos gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republi-
kas normatīvajos aktos.

7.3. 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 
izmatot atteikuma tiesības, tas ir, 14 (četrpadsmit) die-
nu laikā no Apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas 
atkāpties no noslēgtā Apdrošināšanas līguma, iesniedzot 
Apdrošināšanas sabiedrībai pašrocīgi vai elektroniski pa-
rakstītu 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 Apdrošināša-
nas līguma darbības izbeigušos periodu, kā arī pierādāmos 
ar Apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos Apdrošinā-
šanas sabiedrības izdevumus, kuri nepārsniedz 25% (div-
desmit pieci procenti) no Apdrošināšanas prēmijas.

8. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA, APDROŠINĀTĀ UN 
TRANSPORTLĪDZEKĻA TIESĪGĀ LIETOTĀJA PIENĀKUMI

8.1. Apdrošinājuma ņēmējam, slēdzot Apdrošināša-
nas līgumu, ir pienākums:

8.1.1. sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu un ap-
joma ziņā pietiekamu Apdrošināšanas sabiedrības pie-
prasīto informāciju par Transportlīdzekli;

8.1.2. nodrošināt Apdrošināšanas sabiedrībai vai tās sa-
darbības partnerim iespēju veikt Transportlīdzekļa ap-
skati, ja to pieprasa Apdrošināšanas sabiedrība;

8.1.3. informēt par apstākļiem, kas būtiski Apdrošinā-
šanas sabiedrībai Apdrošinātā riska iestāšanās iespēja-
mības novērtēšanai. Ja Apdrošinājuma ņēmējs/Apdro-
šinātais šaubās par kāda apstākļa ietekmes svarīgumu uz 
Apdrošināto risku, viņam jākonsultējas ar Apdrošināša-
nas sabiedrību;

8.1.4. informēt Apdrošināšanas līguma izpildē iesaistī-
tās personas par Apdrošināšanas līguma noteikumiem.

8.2. Apdrošināšanas līguma spēkā esamības laikā 
Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir pie-
nākums:

8.2.1. nodrošināt, ka nekavējoties rakstveidā tiek in-
formēta Apdrošināšanas sabiedrība, ja Apdrošināšanas 
perioda laikā ir notikušas izmaiņas attiecībā uz Trans-
portlīdzekli, kā arī Apdrošināšanas polisē un/vai pie-
teikumā norādītajiem faktiem, kā rezultātā mainās Ap-
drošināto risku ietekmējošie faktori, piemēram, mainās 
Transportlīdzekļa izmantošanas mērķis, u.c.;

8.2.2. nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, paziņot 
Apdrošināšanas sabiedrībai par:

8.2.2.1. Transportlīdzekļa atslēgu un/vai signalizācijas 
vai imobilaizera pults(-šu) nozaudēšanu vai zādzību,

8.2.2.2. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības no-
zaudēšanu vai zādzību,

8.2.2.3. Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura 
zīmes nozaudēšanu vai zādzību;
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8.2.3. šo noteikumu 8.2.2.1.punktā noteiktajā gadīju-
mā nodrošināt, ka nekavējoties tiek veikti papildus dro-
šības pasākumi un par saviem līdzekļiem tiek nomainī-
tas Transportlīdzekļa atslēgas, slēdzenes, kā arī drošības 
sistēmu vadības pultis vai atslēgas;

8.2.4. informēt Apdrošināšanas sabiedrību par Trans-
portlīdzekļa atslēgu, drošības sistēmu un pulšu, atslēgu 
nomaiņu vai dublikātu izgatavošanu;

8.2.5. informēt par Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdro-
šinātā nosaukuma un/vai adreses maiņu;

8.2.6. informēt par citu Apdrošināšanas līgumu no-
slēgšanu attiecībā uz Transportlīdzekli;

8.2.7. paziņot par Transportlīdzekļa apgrūtinājumiem 
un turētāja vai īpašnieka maiņu, izņemot gadījumus, kad 
īpašumtiesības no līzinga sabiedrības pāriet līzinga ņē-
mējam.

8.3. Iestājoties Apdrošinātajam riskam, Apdrošinā-
tajam ir pienākums:

8.3.1. nodrošināt, ka par Apdrošinātā riska iestāšanos 
nekavējoties tiek paziņots policijai;

8.3.2. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 
3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad tas kļuva iespējams, pa-
ziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska 
iestāšanos un iesniegt rakstisku pieteikumu, ietverot de-
talizētu Apdrošinātā riska iestāšanās apstākļu aprakstu;

8.3.3. pēc Apdrošināšanas sabiedrības pieprasījuma 
piedalīties Apdrošinātā riska iestāšanās apstākļu no-
skaidrošanā uz vietas;

8.3.4. palīdzēt noskaidrot iespējamās vainīgās (atbildī-
gās) personas, negadījuma liecinieku vārdus, adreses un 
citas ziņas par šīm personām;

8.3.5. iesniegt rakstisku zaudējumu apmēra apstiprinā-
jumu, nodrošinot arī citu informāciju un pierādījumus, 
kas nepieciešami, lai noskaidrotu, vai ir iestājies Apdro-
šinātais risks un lai precizētu tā izraisītos zaudējumus, 
kā arī dokumentus, kas apliecina Apdrošināšanas atlī-
dzības prasītāja tiesības;

8.3.6. iesniegt Apdrošināšanas sabiedrībai Transportlī-
dzekļa reģistrācijas dokumentus, Transportlīdzekļa atslē-
gas, drošības sistēmu tālvadības pultis un atslēgas tādā 
skaitā, kāds noteikts saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas da-
tiem. Par iepriekš norādīto lietu un dokumentu iesnieg-
šanas faktu tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts. 
Transportlīdzekļa atslēgas šo noteikumu izpratnē ir ierīce 
(vai jebkura šādas ierīces būtiska sastāvdaļa, t.sk., signa-
lizācijas vai transportlīdzekļa sistēmu bloķēšanas (imo-
bilaizera) pultis), kas parastā lietošanā paredzētas Trans-
portlīdzekļa darbināšanai un piekļūšanai tā salonam.

9. APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS TIESĪBAS UN 
PIENĀKUMI

9.1. Ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinā-
šanas sabiedrība maina savu juridisko formu, nosauku-
mu, kontakttālruni, kontaktadresi un citu līdzīgu infor-

māciju, kas ir nepieciešama Apdrošinājuma ņēmēja (Ap-
drošinātā) līgumisko saistību izpildei, Apdrošināšanas 
sabiedrība nekavējoties par to informē Apdrošinājuma 
ņēmēju, publicējot šo informāciju savā interneta mājas 
lapā vai masu informācijas līdzekļos.

9.2. Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības Apdrošināša-
nas perioda laikā vajadzības gadījumā, veikt Transport-
līdzekļa apskati, un, ja nepieciešams iespējamo risku 
samazināšanai, rakstveidā noteikt papildus drošības no-
teikumus, kas ir saistoši Apdrošinājuma ņēmējam, Ap-
drošinātajam un Transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam.

10. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA

10.1. Zaudējumu novērtēšana

10.1.1. Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības nosūtīt 
ekspertu vai speciālistu novērtēt Apdrošinātā riska ie-
stāšanās apstākļus un zaudējumu apmēru.

10.1.2. Apdrošinātā riska iestāšanas apstākļu novērtēša-
nas veikšana, kā arī jebkura cita darbība no Apdrošinā-
šanas sabiedrības puses, nav uzskatāma par pierādījumu 
tam, ka zaudējumi tiks atlīdzināti.

10.1.3. Apdrošināšanas sabiedrība no atlīdzināmo zau-
dējumu summas atskaita:

10.1.3.1. Apdrošināšanas polisē norādīto un saskaņā ar 
šiem noteikumiem piemērojamo Pašrisku;

10.1.3.2. saskaņā ar šiem noteikumiem veicamos atskai-
tījumus, ja tādi piemērojami;

10.1.3.3. piemērotos administratīvos sodus un ar šo 
sodu apmaksu saistītās komisijas, kas ir piesaistīti Trans-
portlīdzeklim, ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinā-
tais labprātīgi neveic to apmaksu.

10.2. Ja līdz brīdim, kad tiek veikta Apdrošināšanas at-
līdzības izmaksa, Apdrošinājuma ņēmējs nav samaksājis 
visu Apdrošināšanas prēmiju, tad Apdrošināšanas sabied-
rība ietur nesamaksāto Apdrošināšanas prēmijas daļu, kā 
arī apdrošināšanas prēmiju par OCTA standartlīgumu, 
neatkarīgi no tā, vai ir iestājies Apdrošināšanas prēmijas 
samaksas termiņš.

10.3. Apdrošināšanas atlīdzības noteikšana

10.3.1. Transportlīdzekļa Zādzības vai Laupīšanas ga-
dījumā Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Apdrošinā-
šanas atlīdzību Transportlīdzekļa tirgus vērtībā, bet ne 
vairāk kā EUR 4268.62.

10.3.2. Pirms Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas 
par nozagto vai nolaupīto Transportlīdzekli Transport-
līdzekļa īpašnieks un Apdrošināšanas sabiedrība paraks-
ta pieņemšanas – nodošanas aktu par īpašuma tiesību 
uz Transportlīdzekli nodošanu Apdrošināšanas sabied-
rībai.

10.4. Apdrošināšanas atlīdzības samazināšana

10.4.1. Apdrošināšanas sabiedrība var samazināt ap-
drošināšanas atlīdzību likumā ”Par apdrošināšanas lī-
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gumu” noteiktajā apmērā, ja Apdrošinājuma ņēmējs, 
Apdrošinātais vai Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs 
neizpilda šo noteikumu 8.1., 8.2 vai 8.3. punktā noteik-
tos pienākumus vieglas neuzmanības dēļ.

10.5. Lēmums par Apdrošināšanas atlīdzības izmak-
su vai atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību

10.5.1. Apdrošināšanas sabiedrība pieņem lēmumu par 
to, vai notikušais negadījums kvalificējams kā Apdro-
šināšanas gadījums un par pilnīgu vai daļēju Apdro-
šināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt 
Apdrošināšanas atlīdzību 30 (trīsdesmit) dienu laikā, 
sākot skaitīt no visu Apdrošināšanas atlīdzības prasības 
izskatīšanai nepieciešamo dokumentu (Apdrošināšanas 
atlīdzības pieteikumu, policijas izziņu, pilnvaru u.c.) sa-
ņemšanas brīža.

10.5.2. Apdrošināšanas sabiedrība veic Apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no lē-
muma par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņem-
šanas dienas. 

10.5.3. Ja Apdrošināšanas sabiedrība ir pieņēmusi lē-
mumu par atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzī-
bu, tā 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 
dienas to nosūta Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdroši-
nātajam, vai Atlīdzības saņēmējam.

10.5.4. 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 (noda-
rījuma) lietas rezultātā, Apdrošināšanas sabiedrība ir 
tiesīga pieņemt lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas at-
līdzību pēc tiesas vai citas valsts, vai pašvaldības iestādes 
amatpersonas lēmuma, ar kuru tiek galīgi izlemta vai 
izbeigta attiecīgā lieta, spēkā stāšanās.

10.6. Gadījumā, ja Apdrošinātajam Apdrošinātā riska 
iestāšanas rezultātā radušos zaudējumus pilnā apmērā vai 
daļēji atlīdzinājusi cita persona, Apdrošinājuma ņēmēja 
vai Apdrošinātā pienākums ir paziņot par to Apdrošinā-
šanas sabiedrībai. Apdrošināšanas sabiedrība Apdrošinā-
šanas atlīdzību neizmaksā, ja zaudējumi atlīdzināti pilnā 
apmērā. Ja zaudējumi atlīdzināti daļēji, Apdrošināšanas 
sabiedrība izmaksā starpību starp aprēķināto Apdrošinā-
šanas atlīdzības summu un naudas summu vai lietas vēr-
tību, ko atlīdzinājusi cita persona.

10.7. Ja pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, Ap-
drošinātais saņem Apdrošinātā riska iestāšanas rezultā-
tā 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 Ap-
drošinātais atmaksā Apdrošināšanas sabiedrībai no tās sa-
ņemto Apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu, ja no citas 
personas saņemtās zaudējumu kompensācijas rezultātā 
netiek segti visi Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās re-
zultātā radušies zaudējumi. 

10.8. Apdrošinātā pienākums ir atmaksāt saņemto Ap-
drošināšanas atlīdzību vai tās daļu Apdrošināšanas sa-
biedrībai, ja pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir 

konstatēti fakti, kas pierāda, ka izmaksātā Apdrošināša-
nas atlīdzība vai kāda tās daļa ir bijusi nepamatota.

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

11. PAŠRISKS

11.1. Apdrošināšanas polisē ir norādīts pašriska apjoms, 
kas tiek aprēķināts no zaudējuma apmēra – Transportlī-
dzekļa tirgus vērtības.

11.2. Par pašriska apmēru, iestājoties Apdrošināšanas 
gadījumam, Apdrošināšanas sabiedrība samazina izmak-
sājamās Apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

12. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

12.1. Transportlīdzeklis ir jāizmanto saskaņā ar Ceļu sa-
tiksmes noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, 
kas regulē Transportlīdzekļa lietošanu un ir spēkā valsts 
teritorijā, kurā Transportlīdzeklis tiek lietots. Transport-
līdzekli jāizmanto atbilstoši izgatavotājrūpnīcas lietoša-
nas instrukcijai. 

12.2. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar skaņas sig-
nalizāciju. Kad Transportlīdzeklis ir novietots stāvēšanai, 
tam jābūt aizslēgtam, skaņas signalizācijai ir jābūt ieslēgtai.

13. KONFIDENCIALITĀTE UN DATU APSTRĀDE

13.1. Apdrošināšanas sabiedrība, Apdrošinājuma ņēmējs 
un Apdrošinātais garantē informācijas konfidencialitāti 
par Apdrošināšanas līguma darbības gaitā iegūto infor-
māciju, otru apdrošināšanas līguma pusi vai trešo perso-
nu, par kuru informācija kļūst zināma saistībā ar Apdro-
šināšanas līguma noslēgšanu un izpildi.

13.2. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais piekrīt, ka 
Apdrošināšanas līguma darbības nodrošināšanai Apdroši-
nāšanas 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 Apdroši-
nājuma ņēmēja vai Apdrošinātā datus no valsts un paš-
valdību iestādēm, fiziskām un/vai juridiskām personām.

13.3. Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības izmantot ie-
priekšminēto informāciju un personu datus savā apdro-
šināšanas darbībā, nodot to saviem darbiniekiem, speciā-
listiem, ekspertiem, līdzapdrošinātājiem, pārapdrošinā-
tājiem, citiem If un Sampo grupas uzņēmumiem, glabāt 
to Apdrošināšanas sabiedrības datu bāzē.

13.4. 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.

13.5. Apdrošināšanas sabiedrība sniedz iepriekšminēto 
informāciju un personas datus valsts un pašvaldības ies-
tādēm un trešajām personām Latvijas Republikas norma-
tīvajos aktos paredzētajos gadījumos, apjomā un kārtībā.
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14. PRASĪJUMU TIESĪBU PĀRŅEMŠANA

14.1. Apdrošināšanas sabiedrība, izmaksājot Apdrošinā-
šanas atlīdzību, izmaksātās summas apmērā pārņem Ap-
drošinātā prasības tiesības pret personu, kas ir atbildīga 
par zaudējumiem.

14.2. Ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais atsa-
kās no savas prasības pret trešo personu vai atsakās no 
tiesībām, kas dod pamatu šādai prasībai, Apdrošināšanas 
sabiedrība tiek atbrīvota no tās līgumsaistībām tādā ap-
mērā, kādā tā būtu varējusi pieprasīt atlīdzību, pamato-
joties uz šo prasību vai šīm tiesībām. 

14.3. 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 reg-
resa prasību.

15. STRĪDU IZSKATĪŠANA

15.1. Visi paziņojumi, iesniegumi, prasības un pietei-
kumi attiecībā uz Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinātā 
riska iestāšanos un zaudējumu atlīdzināšanu ir jāiesniedz 
rakstiskā formā.

15.2. Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā sūdzības 
vai pretenzijas, kas iesniegtas rakstiski, Apdrošināšanas 
sabiedrība izskata un sniedz rakstisku atbildi 30 (trīsdes-
mit) dienu laikā no sūdzības vai pretenzijas saņemšanas 
dienas.

15.3. Strīdi attiecībā uz Apdrošināšanas līgumu tiek ri-
sināti sarunu ceļā starp Apdrošināšanas sabiedrību, Ap-
drošinājuma ņēmēju un Apdrošināto. Ja netiek panākta 
vienošanās, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

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

16. STARPTAUTISKĀS SANKCIJAS

16.1. Apdrošinātie riski, kas ir pretrunā vai ir nesavieno-
jami ar Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienī-
bas vai Amerikas Savienoto Valstu noteiktajiem tirdznie-
cības ierobežojumiem, aizliegumiem vai cita veida sank-
cijām, ir izslēgti no apdrošināšanas aizsardzības ar brīdi, 
no kura attiecīgie tirdzniecības ierobežojumi, aizliegumi 
vai cita veida sankcijas, ir piemēroti. 

16.2. Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības vienpusēji iz-
beigt apdrošināšanas līgumu, par to rakstveidā brīdinot 
Apdrošinājuma ņēmēju gadījumā, ja Apvienoto Nāciju 
Organizācija, Eiropas Savienības vai Amerikas Savienotās 
Valstu atbildīgo institūciju sankcijas, kas ieviestas apdro-
šināšanas līguma darbības laikā, tieši vai arī netieši attur 
Apdrošināšanas sabiedrību no šāda apdrošināšanas līguma 
izpildes. Šāds rakstveida paziņojums par apdrošināšanas 
līguma izbeigšanu stājas spēkā 15. (piecpadsmitajā) die-
nā, sākot skaitīt no brīža, kad Apdrošināšanas sabiedrība 
ir nosūtījusi šādu paziņojumu Apdrošinājuma ņēmējam.


