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1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Klients ir 
persona, kas ar Apdrošināto noslēgusi vienošanas par transportlī-
dzekļa vai speciālās tehnikas remonta, apkopes darbiem vai auto 
mazgāšanas pakalpojumiem. 

2. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek ap-
drošināta Apdrošinātā vispārējā civiltiesiskā atbildība par Trešajai 
personai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem, kas radušies Ap-
drošinātā Klienta transportlīdzekļa vai speciālās tehnikas remon-
ta, apkopes vai mazgāšanas darbu veikšanas rezultātā:

2.1. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas dzīvībai, veselībai no-
darīto kaitējumu;

2.2. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas mantai nodarītajiem 
bojājumiem vai bojāeju;

2.3. Izrietošie finansiālie zaudējumi;

2.4. Juridiskie un tiesāšanās izdevumi;

2.5. Ekspertīzes izdevumi;

2.6. Glābšanas izdevumi;

2.7. Zaudējumi, ko nodarīja Apdrošinātā piesaistīts apakš-
uzņēmējs - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus, 
kurus ir nodarījis Apdrošinātā piesaistīts apakšuzņēmējs, bet par 
kuriem pret Trešo personu atbildīgs ir Apdrošinātais. Paša apakš-
uzņēmēja vispārējā civiltiesiskā atbildība netiek apdrošināta. At-
tiecīgi Apdrošinātājam ir subrogācijas tiesība pret Apdrošinātā 
apakšuzņēmēju pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas; 

2.8. Zaudējumi saistībā ar Klienta transportlīdzeklim no-
darīto bojājumu vai bojāeju - Apdrošinātājs atlīdzina zaudē-
jumus, kas radušies Apdrošinātā Klienta transportlīdzekļa vai 
speciālās tehnikas bojājuma vai bojāejās rezultātā, kas nodarīti 
Apdrošinātajam iedarbojoties uz Klienta transportlīdzekļu vai 
speciālo tehniku tā remonta, apkopes vai mazgāšanas darbu laikā;

2.9. Zaudējumi, kas radušies veicot testa braucienus Ap-
drošinātā teritorijā - Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus, kas 
radušies apdrošinātā Klienta transportlīdzekļa vai speciālās teh-
nikas bojājuma vai bojāejās rezultātā, veicot testa braucienus ar 
Klienta transportlīdzekli vai speciālo tehniku Apdrošinātajam pie-
derošā vai nomātā teritorijā. 

3. Papildus “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumos Nr.VCTA20” noteiktajiem izņēmumiem, ja Apdroši-
nāšanas polisē nepārprotami nav norādīts citādāk, Apdrošinātājs 
neatlīdzina sekojošus zaudējumus:

3.1. zaudējumi, saistībā ar tās detaļas/daļas bojājumu vai bojāeju, 
attiecībā uz kuru Apdrošinātajam bija uzdevums veikt apkopi vai 
remontu; 

3.2. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Klienta transportlīdzekļa 
vai speciālās tehnikas neatļautu lietošanu vai nolaupīšanu;

3.3. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Klienta transportlīdzekļa 
vai speciālās tehnikas pārvietošanu ārpus Apdrošinātā vai tā Klien-
ta teritorijas;

3.4. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Klienta transportlīdzekļa 
vai speciālās tehnikas piegādi;

3.5. zaudējumi, kas radušies pēc transportlīdzekļa vai speciālās 
tehnikas remonta vai apkopes darbiem, kad transportlīdzekli vai 
speciālo tehniku savā valdījumā pārņēmis Klients;

3.6. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Klienta transportlīdzekļa 
vai speciālās tehnikas evakuācijas pakalpojumiem.

4. Ja apdrošināšanas polisē nepārprotami norādīts, tad apdroši-
nāšanas aizsardzība ir spēkā attiecībā uz Apdrošinātā civiltiesisko 
atbildību par šādiem zaudējumiem:

4.1. Zaudējumi, kas radušies veicot testa braucienus ārpus 
Apdrošinātā teritorijas - Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus 
Klienta transportlīdzekļa vai speciālās tehnikas bojājuma vai bo-
jāejās rezultātā, kas radušies, veicot testa braucienus ar Klienta 
transportlīdzekli vai speciālo tehniku pēc remonta darbiem ārpus 
Apdrošinātā piederošās vai nomātās teritorijās. 

4.2. Zaudējumi, kas radušies veicot Klienta transportlī-
dzekļa piegādi - Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus Klienta 
transportlīdzekļa vai speciālās tehnikas bojājuma vai bojāejās re-
zultātā, kas radušies veicot Klienta transportlīdzekļa vai speciālās 
tehnikas piegādi no Apdrošinātā Klienta atrašanas vietas līdz Ap-
drošinātā komercdarbības veikšanas teritorijas un atpakaļ. 

4.3. Zaudējumi, kas radušies pēc darbu pabeigšanas - 
Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus, kurus izraisīja Apdrošinā-
tā sniegtie pakalpojumi, kas radušies pēc darbu pabeigšanas, ja 
zaudējumus izraisošs notikums ir noticis Apdrošināšanas perioda 
laikā un zaudējumi ir radušies Klientam 14 dienu laikā no pakal-
pojumu saņemšanas brīža, taču ne vēlāk kā līdz Apdrošināšanas 
līgumā norādītā Apdrošināšanas perioda beigām. 

4.4. Zaudējumi, kas radušies veicot Klienta transportlī-
dzekļa evakuācijas pakalpojumus - Apdrošinātājs atlīdzina 
zaudējumus saistībā ar Klienta transportlīdzekļa vai speciālās teh-
nikas bojājumu vai bojāeju, kas radušies, veicot Klienta transport-
līdzekļa vai speciālās tehnikas iekraušanu vai izkraušanu evakuāci-
jas pakalpojumu sniegšanas laikā.
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VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
NOTEIKUMU NR. VCTA20 PIELIKUMS “AUTO PAKALPOJUMU 
SNIEDZĒJU VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS 
APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR.AUT20.”

Šie noteikumi ir “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. VCTA20 neatņemama sastāvdaļa un ir spēkā, ja par to 
ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja rodas pretrunas starp šiem noteikumiem un “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumiem Nr. VCTA20”, prioritāte ir šiem noteikumiem.


