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Kas tiek apdrošināts? 

Transportlīdzekļa vadītāja (turpmāk– Apdrošinātais) dzī-

vība un fiziskais stāvoklis  

Apdrošinājuma summa ir norādīta Apdrošināšanas polisē 

katram Apdrošinātajam riskam. 

Apdrošinātais ir apdrošināts pret šādiem riskiem:  

V Nāve  

V Invaliditāte  

Papildu apdrošināšana 

Apdrošināto papildus var apdrošināt arī pret šādiem ris-

kiem (tie ir spēkā tikai tad, ja norādīti Apdrošināšanas po-

lisē):  

+ Ārstēšanās izdevumi 

+ Kaulu lūzumi un traumas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kas netiek apdrošināts? 

Attiecībā uz Apdrošināto neatlīdzina zaudējumus vai neiz-

maksā vienreizēju kompensāciju, ja: 

 tie radušies cēloņsakarīgi alkoholisko (alkohola reibums 

pārsniedz noteikto normu, ar kādu ir atļauts vadīt trans-

portlīdzekli), toksisko vai narkotisko vielu lietošanas re-

zultātā; 

  

 tie radušies, Apdrošinātajam vadot vai braucot kā pasa-

žierim ar motociklu, kura motora jauda ir lielāka par 60 

kw, vai ar motorolleru; 

 Zaudējumi, kas ir radušies Apdrošinātā noziedzīgas dar-

bības, tīšas darbības, kā arī pašnāvības vai pašnāvības 

mēģinājuma dēļ. 

  

 Zaudējumi, kas ir radušies nepārvaramas varas, kara-

darbības, nemieru, dabas stihiju un citu līdzīgu apstākļu 

dēļ; 

 Apdrošinātajam piedaloties treniņos, sacensībās vai iz-

mēģinājumos ar Transportlīdzekli. 

Pārējie gadījumi, kad netiek atlīdzināti zaudējumi, ir uzskai-

tīti Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas no-

teikumos. 

   

 

 
Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi? 

 Nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgums ir spēkā tikai 

tad, ja ir spēkā esošs starp Apdrošinājuma ņēmēju un 

Apdrošināšanas sabiedrību noslēgts OCTA līgums. 

 Par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīta tāda Avārija, 

kas saskaņā ar OCTA likumu tiek kvalificēta kā apdroši-

nāšanas gadījums un nepastāv neviens no OCTA likumā 

noteiktajiem izņēmumiem. 

Sauszemes transportlīdzekļu vadītāju nelaimes gadījumu    
apdrošināšana 

APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS 

Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Produkts: Nelaimes gadījumu apdrošināšana  

 

 
 

 

 

Šis ir informatīvs dokuments un tas nav uzskatāms par apdrošināšanas līguma sastāvdaļu. Pilnīga informācija sniegta apdrošināšanas pie-

dāvājumā, ja tāds ir izsniegts, apdrošināšanas polisē un apdrošināšanas noteikumos. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 

Sauszemes transportlīdzekļu vadītāju nelaimes gadījumu apdrošināšana pasargā no zaudējumiem, ja transportlīdzekļa vadītājs cieš tā izrai-

sītā ceļu satiksmes negadījumā (turpmāk – Avārija), un sniedz vienreizēju kompensāciju Avārijas rezultātā iestājoties invaliditātei, ķermeņa 

bojājumiem vai nāvei. Nelaimes gadījumu apdrošināšana nesniedz aizsardzību pret finansiālajām sekām, kas rodas saslimšanas (slimības) 

rezultātā. 
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 Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina tikai noteikumos 

norādītos ārstēšanās izdevumus, kas saņemti Latvijas 

Republikas teritorijā un kas radušies darbnespējas lapā 

norādītajā darba nespējas periodā, vai gadījumā, ja Ap-

drošinātajam nav izsniegta darbnespējas lapa, - pirmo 

90 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Avārijas. 

 Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Apdrošinātajam Ap-

drošināšanas atlīdzību, ja Apdrošināšanas perioda laikā 

un Teritoriālā seguma robežās notikušas Avārijas rezul-

tātā 1 gada laikā pēc Avārijas noteikta Apdrošinātā Inva-

liditāte vai iestājusies Nāve. 

 Ja Avārijas izraisītās sekas – kaitējumu veselībai vai atve-

seļošanos no tā, invaliditāti vai nāvi, būtiski iespaido cita 

trauma vai slimība, kas nav saistīta ar Avāriju, Apdroši-

nāšanas atlīdzību nosaka tādā apmērā, kādu izraisītu 

Apdrošināšanas gadījums, ja cita trauma vai slimība ne-

būtu. 

 Ja Avārijas rezultātā Apdrošinātais guvis vairākus vienas 

ķermeņa daļas kaulu lūzumus vai vairākas vienas or-

gānu sistēmas traumas, Apdrošināšanas sabiedrība Ap-

drošināšanas atlīdzību izmaksā tikai par smagāko kaula 

lūzumu vai traumu. 

Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta atbilstoši Apdroši-

nāšanas polisē noteiktajām apdrošinājuma summām un 

Apdrošināšanas noteikumos noteiktajai aprēķina kārtībai. 

     

 
Kur apdrošināšana ir spēkā? 

Apdrošināšana ir spēkā teritorijā saskaņā ar polisē minēto Teritoriālo segumu. 

     

 
Kādas ir manas saistības? 

Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem. 

Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas. 

Informēt Apdrošinātos par apdrošināšanas faktu un iepazīstināt tos ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas notei-

kumiem. 

Informēt Apdrošināšanas sabiedrību par jebkādām izmaiņām Apdrošināšanas pieteikumā vai Apdrošināšanas polisē norādītajā 

informācijā. 

Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos nekavējoties un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pietei-

kumu kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem 30 dienu laikā pēc Apdrošināšanas riska iestāšanās konstatēšanas dienas. 

Ja Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais un/vai Labuma guvējs ir iesniedzis Apdrošināšanas sabiedrībai dokumenta kopiju vai 

atsūtījis dokumentu pa e-pastu, viņam ir pienākums pēc Apdrošināšanas sabiedrības pieprasījuma uzrādīt vai nepieciešamības 

gadījumā iesniegt attiecīga dokumenta oriģinālu. 

     

 
Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā. 

Apdrošināšanas prēmiju maksājumu var veikt ar bankas pārskatījumu vai bankas maksājuma karti. 

     

 
Kad sākas un beidzas apdrošināšana? 

Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai arī 

pirmais maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā. 
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Apdrošināšana beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas kārtējais maksājums ir veikts 

Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā un ja Apdrošināšanas līgumu pirms šī datuma vienpusēji neesat izbeidzis ne 

Jūs, ne Apdrošināšanas sabiedrība. 

     

 
Kā es varu izbeigt līgumu pirms termiņa? 

Apdrošināšanas līgumu varat vienpusēji izbeigt, iesniedzot rakstveida iesniegumu Apdrošināšanas sabiedrībai vismaz 15 dienas 

pirms vēlamā Apdrošināšanas līguma izbeigšanas datuma. Iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz 

Apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi – info@if.lv vai jāiesniedz autorizētā vidē Apdrošināšanas sabiedrības tīmekļvietnē.  
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