KASKO apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Produkts: KASKO Polise

Pilna informācija, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, un līguma informācija par produktu ir sniegta apdrošināšanas polisē un
apdrošināšanas noteikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
KASKO ir sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā apdrošināšana. Apdrošinātājs piedāvā apdrošināt KASKO saskaņā ar Compensa
Sauszemes transportlīdzekļu visu risku apdrošināšanas noteikumiem KASKO20, Sauszemes transportlīdzekļu palīdzības uz ceļa
apdrošināšanas noteikumiem HELP20, Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumiem VPNGA20 (turpmāk tekstā
– “KASKO noteikumi”).

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

 Polisē norādītais transportlīdzeklis un tā standarta

 Zaudējumi transportlīdzeklim, kuri ir radušies

un papildu aprīkojums.

 Visi pēkšņi un neparedzēti radušies
transportlīdzekļa bojājumi (tai skaita bojāeja),
izņemot gadījumus, kas norādīti KASKO
noteikumu 5. punktā “Izņēmumi”.

 Transportlīdzekļa zādzība un apzagšana
(ja ir atzīme polisē).

 Transportlīdzekļa transportēšana pēc
apdrošināšanas gadījuma.

pirms apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās.

 Papildu riski, kuri nav norādīti polisē.
 Bojājumi, kuri radušies transportlīdzekļa dabiskās
nelietošanas vai nodiluma dēļ.

 Transportlīdzekļa uzlabojumi, ārējā izskata
un jaudas izmaiņas.

 Pazudušas un nokritušas detaļas.
 Izdevumi par degvielu.

 Papildu riski (ja ir atzīme polisē):
•

Palīdzības uz ceļa apdrošināšana;

•

Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumi;

•

Transportlīdzekļa aizvietošana;

•

Hidrotrieciens;

•

Atslēgu atjaunošana;

! Netiek atlīdzināti zaudējumi, ja negadījums izraisīts

•

Papildu nulles pašrisks sadursmei
ar transportlīdzekli vai dzīvnieku;

! Netiek atlīdzināti zaudējumi, ja ceļu satiksmes

•

Reģistrācijas dokumentu un numurzīmju
atjaunošana;

•

Personisko mantu apdrošināšana;

•

Pie transportlīdzekļa piestiprināta sporta
inventāra apdrošināšana;

•

Jaunvērtības apdrošināšana
(tikai jauniem transportlīdzekļiem);

•

Kravas iekraušanas un izkraušanas risks;

•

Neatbilstošas degvielas iepildes risks;

•

Remonts dīlerservisā.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
! Netiek atlīdzināti karadarbības, masu nemieru,
terorisma rezultātā radušies zaudējumi.

alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

negadījums izraisīts laikā, kad transportlīdzekļa
lietotājs nebija tiesīgs vadīt attiecīgās kategorijas
transportlīdzekli.

! Netiek atlīdzināti zaudējumi, ja negadījums noticis,
pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu vairāk kā
par 30 km/h.

! Pārējie gadījumi, kuri netiek atzīti par

apdrošināšanas gadījumiem un kuru rezultātā
Apdrošinātājs neatlīdzina radušos zaudējumus, ir
norādīti KASKO noteikumu 5. punktā “Izņēmumi”.

! Ja polisē norādītais pašrisks bojājumu gadījumam

ir mazāks par 140 EUR, tad otrajam
un nākamajiem gadījumiem tiek pielietots pašrisks
140 EUR apmērā.

Kur es esmu apdrošināts?
 Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir norādīta apdrošināšanas polisē. Ārpus tās apdrošināšana nav spēkā. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties ar Apdrošinātāju, apdrošināšanas līguma darbības teritorija var tikt paplašināta.

Kādas ir manas saistības?
•

Jāsniedz Apdrošinātājam visa pieprasītā informācija apdrošināmā riska izvērtēšanai, kā arī jāuzrāda transportlīdzeklis
apskatei un fotografēšanai.

•

Jāinformē persona, kurai ir apdrošināmā interese, par to, ka transportlīdzeklis tiek apdrošināts, un kādi ir apdrošināšanas
līguma nosacījumi.

•

Ieslēgt visas Drošības sistēmas gadījumos, kad Transportlīdzeklis tiek novietots stāvēšanai, aizvērt un aizslēgt
Transportlīdzekļa durvis, bagāžas nodalījuma vāku, aizvērt logus un lūkas. Transportlīdzeklim ar noņemamu vai nolaižamu
jumtu vai tā daļu papildus aizvērt to.

•

Nekavējoties rakstiski ziņot Apdrošinātājam par visiem apstākļiem vai izmaiņām, kas var attiekties uz apdrošināšanas
līgumu vai palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai zaudējumu apmēru.

•

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nekavējoties jāziņo atbilstošai kompetentai iestādei vai likumā atļautajos gadījumos
jāaizpilda Saskaņotais paziņojums.

•

Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad tas kļuvis iespējams, paziņot
Apdrošinātājam par negadījumu un iesniegt rakstisku apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu.

•

Nodrošināt Apdrošinātāja pārstāvjiem iespēju veikt transportlīdzekļa apskati un pārbaudes, lai noteiktu zaudējumu rašanās
cēloni un apmēru.

•

Iesniegt Apdrošinātājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas gadījuma
iestāšanos, kā arī ir sniegt nepieciešamo informāciju regresa prasības iesniegšanai, ja tas ir nepieciešams.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas apmērs, tās maksājumu skaits un datums (/-i) ir norādīti apdrošināšanas polisē.
Atkarībā no apdrošināšanas polises iegādes veida, apdrošināšanas prēmija var tikt maksāta uz vietas, pārskaitīta uz Compensa
bankas kontu vai starpnieka bankas kontu. Maksājot apdrošināšanas prēmiju uz bankas kontu, ir jāņem vērā, ka par samaksas
datumu tiek uzskatīts datums, kad maksājums ir ienācis Apdrošinātāja vai starpnieka kontā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā, ja ir veikta apdrošināšanas prēmijas
vai tās pirmās daļas, ja ir vienošanās par dalījumu, samaksa apdrošināšanas polisē norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu
Apdrošinātājam un ievērojot apdrošināšanas līgumā/Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību.
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā.

