
Kas tiek apdrošināts?
	� Sadursme ar citu sauszemes transportlīdzekli, 
transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē.

	� Sadursme ar dzīvnieku, transportlīdzeklim 
piedaloties ceļu satiksmē.

Kas netiek apdrošināts?
 � Zaudējumi transportlīdzeklim, kuri ir radušies pirms 

apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās.

 � Riski, kuri nav norādīti polisē.

 � Transportlīdzekļa uzlabojumi, ārējā izskata un 
jaudas izmaiņas.

 � Pārējie gadījumi, kuri netiek atzīti par 
apdrošināšanas gadījumiem un kuru rezultātā 
Apdrošinātājs neatlīdzina radušos zaudējumus, ir  
norādīti noteikumu punktā “Izņēmumi”.

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

 ! Netiek atlīdzināti zaudējumi, ja negadījums izraisīts alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

 ! Netiek atlīdzināti zaudējumi, ja ceļu satiksmes negadījums izraisīts laikā, kad transportlīdzekļa lietotājs nebija tiesīgs vadīt  
attiecīgās kategorijas transportlīdzekli.

 ! Ja apdrošinātais transportlīdzeklis ir atbildīgs negadījuma izraisīšanā, apdrošinātājs atlīdzību izmaksā naudā tikai par 
zaudējumu kompensācijas tabulā minētajām transportlīdzekļa detaļām un pakalpojumiem. Gadījumā, ja apdrošinātais  
transportlīdzeklis daļēji ir vainojams negadījuma izraisīšanā, atlīdzība tiek izmaksāta proporcionāli vainas pakāpei.

 ! Ja apdrošinātais transportlīdzeklis nav vainojams negadījuma izraisīšanā, apdrošinātājs veic transportlīdzekļa remontu vai  
veic apdrošināšanas atlīdzību naudā saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprināto 
“Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku”.

Kur es esmu apdrošināts?
 � Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir norādīta apdrošināšanas polisē. Ārpus tās apdrošināšana nav spēkā.

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

Produkts:  KASKO

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

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Mini KASKO ir sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā apdrošināšanas veids. Apdrošinātājs piedāvā apdrošināt Mini KASKO saskaņā ar 
Compensa Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumiem ZO20 (turpmāk tekstā – “KASKO noteikumi”).



Kādas ir manas saistības?
• Jāsniedz Apdrošinātājam visa pieprasītā informācija apdrošināmā riska izvērtēšanai.

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

• 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.


