
Kas tiek apdrošināts?
�� Ar jūsu transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījumā 

nodarītie zaudējumi citu personu mantai (tajā skaitā 
transportlīdzeklim), veselībai un personai nodarītais 
nemantiskais kaitējums (atkarībā no valsts, kur noticis 
ceļu satiksmes negadījums).

�� Apdrošināšanas līgums tiek slēgts attiecībā uz trans-
portlīdzekli, kurš ir reģistrēts, ir reģistrējams vai tiks 
reģistrēts Latvijas Republikā.

OCTA apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informatīvais dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Seesam Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts:  OCTA standartlīgums

Informācija par produktu ir sniegta OCTA standartlīguma polisē un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdro-
šināšanas likumā

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?  
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA)

Kas netiek apdrošināts?
 �  Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas Re-

publikā, tad netiek atlīdzināti šādi zaudējumi:

•  Zaudējumi, ko ceļu satiksmes negadījumā ar Jūsu 
transportlīdzekli esat nodarījis sev vai savai mantai;

•  Negūtā peļņa;

•  Nenoskaidrota transportlīdzekļa nodarītie zaudēju-
mi, izņemot gadījumus, kad ir cietusi persona (gājējs, 
pasažieris, u.c.);

•  Mantai nodarītie zaudējumi, ja tie nav radušies ceļus 
satiksmes negadījuma brīdī;

•  Zaudējumi, ja ceļu satiksmes negadījums noticis sa-
censību vai treniņbrauciena laikā;

•  Zaudējumi citas personas mantai, ja veikts komerc-
pārvadājums;

•  Lidlaukā radušies zaudējumi, ja notikusi sadursme ar 
gaisakuģi;

•  Ar transportlīdzekli, kas izmantots terorakta veikša-
nā, nodarītie zaudējumi;

•  Zaudējumi, ko radījis izkustināts akmens vai cits 
priekšmets.

 � Izsmeļošu izņēmuma gadījumu uzskatījumu jūs varat 
atrast Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltie-
siskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā.

 � Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas 
Republikas, tad atlīdzināmo zaudējumu veidi un apmē-
ri ir noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
 q Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis  

Latvijas Republikā, tad zaudējumu apmērs,  
ko jūsu vietā sedz apdrošinātājs, ir:

•  līdz 5 210 000 eiro – personai nodarītie zaudējumi 
neatkarīgi no cietušo personu skaita;

•  līdz 1 050 000 eiro – mantai nodarītie zaudējumi  
neatkarīgi no trešo personu skaita.

 q Ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijas 
Republikā, tad pieprasīt atlīdzību var:

•  1 gada laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža –  
par mantai nodarīto zaudējumu;

•  3 gadu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža – 
par veselībai nodarīto kaitējumu (tai skaitā 
nemantisko kaitējumu).

 q Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas 
Republikas, tad seguma ierobežojumi ir noteikti 
attiecīgās valsts tiesību aktos.



Kādas ir manas saistības?
Pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju.

Fiksējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, ievērot tās valsts tiesību aktus, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums.

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža:

• paziņot savam apdrošinātājam par ceļu satiksmes negadījuma iestāšanos;

• iesniegt savam apdrošinātājam aizpildītu Saskaņotā paziņojuma veidlapu, ja ceļu satiksmes negadījums noformēts,  
aizpildot Saskaņotā paziņojuma veidlapu.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu jāveic apdrošināšanas līgumā (polisē) noteiktajā kārtībā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
 Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas līguma darbības laikā.

Līgums ir spēkā ar līgumā norādīto dienu.

Līgums izbeidzas automātiski brīdī, kad:

• transportlīdzeklim mainās īpašnieks;

• tiek izsniegta tranzīta numura karte;

• tiek izsniegtas taksometra numura zīmes;

• tiek izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo transportlīdzekli;

• tiek izsniegts apliecinājums par transportlīdzekļa norakstīšanu;

• transportlīdzeklis tiek nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai un par to izdarīta atzīme transportlīdzekļu 
reģistrā;

• līzinga gadījumā, mainoties līzinga ņēmējam.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu var izbeigt pirms termiņa, iesniedzot pieteikumu apdrošinātājam, ja:

• Transportlīdzeklis jums vairs nepieder;

• Citas personas prettiesiskas darbības dēļ transportlīdzeklis izgājis no jūsu valdījuma  
(piemēram, zādzības vai laupīšanas gadījumā), un par šo faktu esat paziņojis tiesībaizsardzības iestādei;

• Neplānojat ar transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē un esat pārtraucis transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku;

• Apdrošināšanas līgumā norādītajā informācijā ir kļūda.

• Apdrošināšanas līgumā norādītā transportlīdzekļa īpašnieks vai līzinga gadījumā turētājs – juridiskā persona tiek likvidēta;

• Tiek mainīts apdrošināšanas līgumā norādītā transportlīdzekļa īpašnieka vai – transportlīdzekļa līzinga gadījumā –  
turētāja nosaukums, vārds vai uzvārds;

• Apdrošinātājam, ar kuru ir noslēgts apdrošināšanas līgums, tiek anulēta licence sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku  
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas veikšanai vai uzsākta apdrošinātāja likvidācija;

• Transportlīdzeklim mainās tā identifikācijas (VIN) numurs.

Kur es esmu apdrošināts?
 Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveices Konfederācijā, Serbijā un Andorā. 


