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Patērētāja paraksts:

Atteikuma tiesību veidlapa – pieteikums par atteikumu
(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

Datums:

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvĳas filiāle

Pakalpojuma sniedzēja adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004

Pakalpojuma sniedzēja tālruņa numurs: 8888

Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adrese: info@compensa.lv

Patērētāja vārds, uzvārds:

Patērētāja personas kods:

Patērētāja adrese:

Pakalpojums:

Līguma noslēgšanas datums:

Pasūtījumu apliecinošie dokumenti: 

Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka no apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās brīdim līdz atteikuma tiesību izmantošanas brīdim nav 
notikuši tādi notikumi, par kuriem var tikt pieprasīta apdrošināšanas atlīdzība, kā arī esmu informēts, ka gadījumā, ja apdrošināšanas 
atlīdzība tiks pieprasīta par notikumu, kad apdrošināšanas aizsardzība bĳa spēkā, man būs pienākums samaksāt noteikto 
apdrošināšanas prēmĳu pilnā apmērā.
Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka esmu informēts, ka:
sauszemes transportlīdzekļa lietošanai, par kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ir noslēgts distances līgums, ir obligāti 
jābūt spēkā esošajam sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumam. Šā līguma 
atbildības limits ir:

1) par personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai — līdz 5 210 000 euro neatkarīgi no cietušo personu skaita;
2) par mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai — līdz 1 050 000 euro neatkarīgi no trešo personu skaita.
Minētās zaudējumu summas būs jāatlīdzina pašam sauszemes transportlīdzekļu īpašniekam, iestājoties tā civiltiesiskai atbildībai, ja
šīs atbildības apdrošināšanas līgums nebūs spēkā esošs uz negadījuma brīdi.
Par obligātās apdrošināšanas pienākuma pārkāpšanu ir noteikts arī administratīvais sods.

Informācĳa par atteikuma tiesību izmantošanu
Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, ņemot vērā iepriekš sniegto informācĳu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no 
līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā vai svētku dienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam 
sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mums – 
Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvĳas filiālei – pasta adrese: Vienības gatvē 87H, Rīgā, LV-1004, e-pasts: info@compensa.lv ir jāinformē par lēmumu atteikties 
no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, paziņojums par to jānosūt mums pirms atteikuma 
tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas
Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no 
dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt 
sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Ja jūs 
esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā un apdrošināšanas aizsardzība jau ir stājusies spēkā atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, jums ir 
jāapmaksā mums naudas summa, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad jūs mums paziņojāt par atteikšanos no šā 
līguma.

Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par iepriekš norādītā pakalpojuma 
pasūtīšanu.
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