
Kas tiek apdrošināts?
Pamatriski
Ceļu satiksmes negadījumus, uguns, dabas stihijas, dažādu 
priekšmetu un vielu uzkrišana, stiklojuma bojājums, trešo 
personu prettiesiska rīcība, zādzība, laupīšana, aprīkojuma 
nolaupīšana, dzīvnieku un putnu nodarītie bojājumi, trans-
portlīdzekļa reģistrācijas numurzīmes bojājums vai zādzība, 
transportēšana

Papildu riski
Hidrotrieciens, aizdedzes atslēgu, drošības līdzekļu zādzība, 
bagāžas nodalījumā vai salonā atstāto personisko mantu zā-
dzība, pie transportlīdzekļa jumta vai bagāžnieka piestiprinā-
tu ierīču un/vai uz šo ierīču piestiprināta sporta inventāra 
bojājumu ceļu satiksmes negadījumā

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

Pilnīga informācija par produktu ir sniegta KASKO polisē, Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumos Nr. KASKO17/1 un Seesam mājaslapā 
www.seesam.lv/seesam-kasko/

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?  
Brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana

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

spaidā
 � Ja negadījums izraisīts treniņu vai sacensību braucienos
 � Ja vadītājs nav bijis tiesīgs vadīt attiecīgās kategorijas 

transportlīdzekli
 � Ja transportlīdzeklis nodots lietošanai trešajai personai 

un tā to ir piesavinājusies
 � Ja transportlīdzeklis tiek lietots kā taksis vai tiek iznomāts
 � Ja pārsniegts ātruma ierobežojums par vairāk kā 30 km/h 
 � Ja negadījums izraisīts ar transportlīdzekli, kuram nav 

veikta tehniskā apskate un tam ir cēloņsakarība ar nega-
dījumu

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

 � Ja transportlīdzeklis nav bijis aprīkots ar apdrošinātāja 
akceptētām papildus drošības sistēmām (papildus uzstā-
dītas signalizācijas, imobilaizeri, izsekošanas ierīces) un 
notikusi transportlīdzekļa zādzība/

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
 q Atlīdzība tiek samazināta, ja pēc zādzības netiek nodotas 

visas transportlīdzekļa atslēgas, pultis un citi drošības 
sistēmu vadības līdzekļi, ja tādi ir bijuši uzstādīti un trans-
portlīdzekļa reģistrācijas apliecība.

 q Atlīdzība tiek samazināta, ja apdrošināšanas gadījumu ir 
izraisījis transportlīdzekļa vadītājs, kurš ir jaunāks par ap-
drošināšanas līgumā norādīto jaunākā vadītāja vecumu.

 q Iestājoties zādzības/laupīšanas vai aprīkojuma zādzības 
apdrošināšanas gadījumam NVS valstīs (Seesam Kasko 
noteikumu izpratnē), polisē norādītie pašriski tiek noteikti 
dubultā apmērā, ne mazāks par 20 %, aprīkojuma zādzī-
bas gadījumos ne mazāks par 280 EUR

 q Iestājoties ceļu satiksmes negadījuma riskam, pašrisks 
bojājumiem tiek piemērots divkāršā apmērā, bet ne ma-
zāks par 280 EUR, pašrisks bojāejai tiek piemērots div-
kāršā apmērā, bet ne mazāks par 10 %, ja negadījumu 
izraisījis transportlīdzekļa vadītājs, kuram ceļu satiksmes 
negadījuma dienā atbilstošās kategorijas transportlīdzek-
ļa vadīšanas stāžs ir bijis mazāks par 2 gadiem



Kur es esmu apdrošināts?
• Baltija – Latvija, Lietuva, Igaunija
• Eiropa – Latvija, Albānija, Andora, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, 

Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, 
Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Serbija un Melnkalne, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Vatikāns, Zviedrija 

• NVS valstis – Krievijas Eiropas daļa, kas atrodas uz rietumiem no Urālu kalniem (līdz 50. meridiānam), Baltkrievija, Ukraina un Moldova.

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 transportlīdzekļa  stā-

vokli un cita apdrošinātāja pieprasītā informācija.
• Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas jāpaziņo apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas attiecas uz 

to pašu apdrošināšanas objektu.
• Līguma darbības laikā jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespēja-

mību 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 maksā-

jums nav samaksāts norādītajā termiņā un apjomā.

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


