
Kas tiek apdrošināts?
�� Sadursme ar citu sauszemes transportlīdzekli, 

transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē.

�� Sadursme ar dzīvnieku, transportlīdzeklim piedaloties 
ceļu satiksmē.

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

Produkts:  Zelta OCTA 

Pilna informācija par produktu ir sniegta apdrošināšanas polisē, sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumi Nr. Zelta OCTA 14/1 un Se-
esam mājaslapā https://www.seesam.lv/zelta-octa/

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?  
Brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana

Kas netiek apdrošināts?
 �  Ja negadījums izraisīts alkohola vai psihotropo vielu 

iespaidā.

 � Ja vadītājs nav bijis tiesīgs vadīt attiecīgās kategorijas 
transportlīdzekli.

 � Ja negadījums izraisīts ar transportlīdzekli, kuram nav 
veikta tehniskā apskate un tam ir cēloņsakarība ar ne-
gadījumu.

 � Neatlīdzina par bojājumiem un defektiem, kas radušies 
transportlīdzekļa nolietojuma rezultātā.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
 q Ja apdrošinātais transportlīdzeklis ir vainojams nega-

dījuma izraisīšanā, apdrošinātājs atlīdzību izmaksā 
naudā tikai par zaudējumu kompensācijas tabulā mi-
nētajām transportlīdzekļa detaļām un pakalpojumiem. 
Gadījumā, ja apdrošinātais transportlīdzeklis daļēji ir 
vainojams negadījuma izraisīšanā, atlīdzība tiek iz-
maksāta proporcionāli vainas pakāpei. 

 q Ja apdrošinātais transportlīdzeklis nav vainojams ne-
gadījuma izraisīšanā, apdrošinātājs veic transportlī-
dzekļa remontu vai veic apdrošināšanas atlīdzību nau-
dā saskaņā ar Ministru kabineta, Latvijas Transportlī-
dzekļu apdrošinātāju biroja apstiprināto “Transportlī-
dzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku”.

Kur es esmu apdrošināts?
 EEZ valstīs, kā arī Šveicē, Serbijā un Andorā 



Kādas ir manas saistības?
Saistības pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā:

• Pirms apdrošināšanas līguma un līguma darbības laikā jāsniedz apdrošinātājam pilnīga un patiesa informācija par transportlīdzek-
ļa  stāvokli un cita apdrošinātāja pieprasītā informācija.

• Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas jāpaziņo apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas attie-
cas uz to pašu apdrošināšanas objektu.

• Līguma darbības laikā jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska iestāšanās 
iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru.

• Jāievēro apdrošinātāja noteiktās drošības prasības, ja tādas noteiktas līgumā.

• Iestājoties apdrošinātajam riskam, Jums: 

- jāpaziņo atbildīgajiem dienestiem - līgumā paredzētos gadījumos Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;

- jāpaziņo apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos;

- jāfiksē negadījuma apstākļi, veicot negadījuma vietas un transportlīdzekļa fotografēšanu;

- ja iespējams, jāveic darbi, lai samazinātu zaudējumus.

Saistības, piesakot apdrošināšanas atlīdzību: 

• Jāpaziņo apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos:

- aizpildot apdrošinātāja mājaslapā pieejamo pieteikuma formu, 

- klātienē, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centrā.

• Jāsniedz apdrošinātājam tā pieprasītā informācija un dokumenti.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu Jums ir jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos, kārtībā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
•  Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināšanas periodā. 

• Segums sākas (stājas spēkā) ar līgumā norādīto datumu un laiku, bet ne ātrāk, kā ir veikta apdrošināšanas prēmijas apmaksa pilnā 
apmērā.

• Segums beidzas Apdrošināšanas līguma (polises) norādītajā apdrošināšanas perioda pēdējā dienā vai ja apdrošināšanas prēmijas 
maksājums nav samaksāts norādītajā termiņā un apjomā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu var atcelt (izbeigt) par to paziņojot apdrošinātājam rakstveidā 15 dienas iepriekš.


