APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI
GAP-RĒĶINA UN GAP-KASKO
GAP PROGRAMMAS ietvaros
VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
§1
Apdrošināšanas līgumu noslēdz, pamatojoties uz šīs
apdrošināšanas nosacījumiem, Apdrošināšanas līgums
tiek parakstīts ar Lloyd's Apdrošināšanas sabiedrību, kas
reģistrēta Anglijā, One Lime ielā, Londonā, EC3M 7HA.
Lloyd's ir juridiska apdrošināšanas sabiedrība.
Apdrošināšanas sabiedrība ir Lloyd's sindikāts Nr.
4444, kuru pārvalda Canopius Managing Agent Ltd ar
numuru 01514453, un kas ir reģistrēta Anglijā Gallery 9,
One Lime ielā, Londonā, EC3M 7HA.
Lloyd's pārstāvis Polijā ir Lloyd's Polska sp. z o. o., kura
galvenais birojs atrodas Varšavas Finanšu centrā, Emilii
Plater ielā 53, 00-113 Varšavā. WAGAS pārstāv
Apdrošināšanas sabiedrību ar atsauces numuru
B0600B1660003.
Apdrošināšanas sabiedrība ir pilnvarota: darboties
Latvijā, saskaņā ar noslēgto brīvās tirdzniecības līgumu
(EEZ - Eiropas Ekonomiskā zona), noslēgt Apdrošināšanas
līgumus ar fiziskām personām, juridiskām un
organizatoriskām vienībām, kuras nav juridiskas
personas, bet kurām ir tiesības būt par apdrošinātāju,
turpmāk tekstā Apdrošinājuma ņēmējs.
§2
1. Pamatojoties uz šiem apdrošināšanas nosacījumiem un
saskaņā ar Civillikuma 1520. pantu un Apdrošināšanas
līguma likuma 1. panta 12, punktu ir iespējams noslēgt
Apdrošināšanas līgumu trešās personas labā un interesēs,
kas ir fiziska persona, juridiska persona vai
organizatoriska vienība bez juridiskas personas statusa,
turpmāk tekstā Apdrošinātais.
2. Gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs noslēdz līgumu
trešās personas vārdā, tad Apdrošinājuma ņēmējam nav
jābūt juridiskām tiesībām uz apdrošināto transportlīdzekli.
NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
§3
Apdrošināšanas līgumā tiek lietoti šādi termini:
1) Apdrošināšanas risku autorizācijas centrs WAGAS S.A., kura juridiskā adrese ir Varšavā;
2) Pilnīga zuduma datums - notikuma datums, kura
rezultātā
transportlīdzekļa
Pamata
apdrošinātājs
izmaksāja kompensāciju par pilnīgu zudumu, tostarp
pilnīgu zudumu transportlīdzekļa zādzības rezultātā;
3) Pilnīga bojāeja - zaudējums, kas radies no viena
apdrošināšanas gadījuma, kura rezultātā transportlīdzeklis
pilnībā gājis bojā, un kuru transportlīdzekļa Pamata
apdrošinātājs uzskata par pilnīgu zudumu, ieskaitot
gadījumus, kad pilnīgs zudums radies transportlīdzekļa
zādzības rezultātā;
4) Vadītājs - jebkura persona, kuru transportlīdzekļa
īpašnieks ir pilnvarojis izmantot transportlīdzekli, un
kuram ir tiesības vadīt transportlīdzekli saskaņā ar tiesību
aktiem, kuri ir spēkā tajā valstī, kurā noticis gadījums, uz
kuru attiecas šī apdrošināšanas aizsardzība;
5) Transportlīdzekļa pamata apdrošināšana:
a)
KASKO
apdrošināšanas
līgums
ar
pilnīgu
apdrošinājuma segumu, kuru nosaka transportlīdzekļa
Pamata apdrošinātājs ar noteiktu transportlīdzekļa
vērtību, kas atbilst norādītajai vērtībai GAP polisē, ko
Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais noslēdzis ar
transportlīdzekļa Pamata apdrošinātāju. Gadījumā, kad
atjaunotajā KASKO polisē nav norādīta transportlīdzekļa
vērtība, tad transportlīdzekļa vērtība tiek pieņemta no
EUROTAX GLASS publicēta kataloga GAP polises iegādes
brīdī (aprēķināta pilnīga zuduma gadījumā); un
b) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas līgums , saskaņā ar
kuru transportlīdzekļa Pamata apdrošinātājs nodrošina
apdrošināšanu pilnīgas bojāejas gadījumā, ko nodarījusi
trešā persona apdrošinātajam transportlīdzeklim;
6) Transportlīdzekļa pamata apdrošinātājs uzņēmums, kas veic apdrošināšanas darbību un kam ir
atļauja noslēgt Apdrošināšanas līgumus Latvijas teritorijā,
un
kas
ir
noslēdzis
transportlīdzekļa
pamata
apdrošināšanas līgumu;
7) Apdrošinātais transportlīdzeklis - mehānisks
transportlīdzeklis, kura svars nepārsniedz 3,5 tonnas, kurš
tika pielaists satiksmei saskaņā ar Satiksmes noteikumiem
Latvijas teritorijā, kurš tika atzīmēts ar Latvijas
reģistrācijas numuriem, minēts polisē.
8) Apdrošināšanas risks – par apdrošināšanas risku
tiek uzskatīts bojājums vai kaitējums, kas tika aprakstīts
4. panta 1. punktā
9) Transportlīdzekļa rēķina vērtība - apdrošinātā
transportlīdzekļa
(kopā
ar
rūpnīcā
iebūvētiem

aksesuāriem) vērtība no pirkuma dokumenta (neto - bez
PVN / bruto - ar PVN / neto + 50% - neto vērtība plus
PVN 50%), izņemot garantijas apmaksas, apdrošināšanas
iemaksas, piegādes apmaksas, administrācijas apmaksas,
apmaksas ceļu fondam, licences apmaksas, piederumus,
kas uzstādīti pie izplatītāja, ja vien tie nav iekļauti
attiecīgajos ražotāja cenrāžos un nav norādīti pirkuma
dokumentā, kas nepārsniedz 105% no vērtības, kas
norādīta EUROTAX GLASS publicētajā katalogā; GAP
polisē norādītajai vērtībai ir jābūt vienādai ar vērtību, kas
norādīta rēķinā par transportlīdzekļa iegādi/ KASKO
polisē; gadījumā, ja KASKO polisē nav norādīta
transportlīdzekļa vērtība (iespējams gadījumos, kad tiek
atjaunota KASKO polise), tad transportlīdzekļa vērtība tiek
pieņemta no EUROTAX GLASS publicēta kataloga GAP
polises iegādes brīdī, bet aprēķināta tikai pilnīgas bojāejas
gadījumā;
10)
Transportlīdzekļa
aptuvenā
vērtība
–
transportlīdzekļa vērtība, kas norādīta GAP polisē,
gadījumā, kad nav norādīta transportlīdzekļa vērtība
atjaunotajā KASKO polisē. Transportlīdzekļa aptuvena
vērtība tiek aprēķināta, lai noslēgtu GAP polisi un noteiktu
apdrošināšanas
iemaksas
summu
balstoties
uz
nolietojuma tabulu un transportlīdzekļa rēķina vērtību
iegādes dienā;
11) Nolietojuma tabula – procentos (%) norādīta
vērtība,
kas
norāda
transportlīdzekļa
vērtības
samazināšanos nākamajos lietošanas gados (skaitot no
transportlīdzekļa
pirmās
reģistrācijas)
pēc
transportlīdzekļa iegādes un ļauj noteikt transportlīdzekļa
paredzamo vērtību transportlīdzekļa GAP apdrošināšanas
iemaksas aprēķināšanai. Šīs vērtības ir: 20% - pirmajā
gadā, 35% - otrajā gadā, 45% - trešajā gadā, 55% ceturtajā gadā un 65% - piektajā gadā – atkarībā no
transportlīdzekļa vecuma.
12) Transportlīdzekļa vecums – transportlīdzekļa
vecumu nosaka, skaitot no transportlīdzekļa pirmā
reģistrācijas datuma tā izgatavošanas gadā līdz
apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienai; ja pirmā
reģistrācija notikusi pēc viena ražošanas gada,
transportlīdzekļa vecums tiek skaitīts no ražošanas gada
31. decembra;
13) Apdrošinājuma ņēmējs - persona, kas noslēdz
apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.
14) Apdrošinātais - persona, kurai ir apdrošināmā
interese un kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums,
un kura tika norādīta Apdrošināšanas līgumā / polisē, un
kurai tiek izmaksāta apdrošināšanas kompensācija.
15) Apdrošināšanas sabiedrība - Lloyd's sindikāts, kas
tiek norādīts apdrošināšanas polisē, kas pieņems
apdrošināšanas risku GAP programmā.
16) GAP programma – GAP-RĒĶINA un GAP-KASKO
apdrošināšana.
17) GAP polise - Apdrošināšanas līgums starp
Apdrošināšanas sabiedrību un Apdrošinājuma ņēmēju.
18)
Apdrošināšanas
darbības
periods
–
Apdrošināšanas sabiedrības norādītais darbības laiks GAP
polisē.
APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS
§4
1.Apdrošināšanas noteikumi attiecas uz apdrošināšanas
gadījumiem, kuri tika noteikti kā starpība starp rēķina
vērtību (GAP-RĒĶINA apdrošināšanas gadījumā) vai
apdrošinājuma summu KASKO polisē, kas stājās spēkā 1.
dienā KASKO polises apdrošināšanas dienā (GAP-KASKO
apdrošināšanas gadījumā) vai vērtību, kas tiek pieņemta
no EUROTAX GLASS publicētā kataloga GAP polises
iegādes brīdī, bet aprēķināta pilnīgas bojājas gadījumā
(GAP-KASKO gadījumā, kad atjaunotajā KASKO polisē nav
norādīta transportlīdzekļa vērtība) un:
a. kompensācijas summu par pilnīgu zaudējumu,
ieskaitot:
transportlīdzekļa
Pamata
apdrošinātāja
izmaksāto kompensācijas summu un potenciālā bojātā
transportlīdzekļa vērtību, saskaņā ar transportlīdzekļa
pamata apdrošināšanas līgumu;
b. transportlīdzekļa vērtību atkarībā no transporta
stāvokļa pēc pilnīgas bojāejas iestāšanās notikuma
datuma, kas norādīts EUROTAX GLASS publicētajā
katalogā.
2. Lai noteiktu 1. punktā minētā kaitējuma vērtību, tiek
izvēlēta augstākā no vērtībām, kura minēta 1. panta,
punktā a) un b).
3. Saskaņā ar Apdrošināšanas noteikumiem, var būt
apdrošināti šādi transportlīdzekļi:
1) vecums nepārsniedz 5 gadus (60 mēnešus) un
2) transportlīdzekļi ar rēķina vērtību līdz EUR 75 000
(ieskaitot PVN) ar apdrošināšanas summu EUR 12 600, vai
līdz EUR 150 000 (ieskaitot PVN) ar apdrošināšanas
summu EUR 20 000;
3) transportlīdzekļi ir uzskaitīti EUROTAX GLASS
publicētajā katalogā un
4)
transportlīdzekli
ir
apdrošināti
ar
pamata
apdrošinājumu.
§5
Apdrošināšanas sabiedrība ir atbildīga un izmaksā
apdrošinātajai personai kompensāciju, ja:
1. pilnīga bojāeja rodas Eiropas Savienības dalībvalstu
teritorijā un GAP Apdrošināšanas līguma darbības laikā;

2. transportlīdzekļa Pamata apdrošinātājs veic pilnīgas
bojāejas atlīdzināšanu saskaņā ar transportlīdzekļa
pamata apdrošināšanas noteikumiem;
3. Apdrošinātajai personai vai Apdrošinājuma ņēmējam ir
jābūt noslēgtam Apdrošināšanas līgumam ar Pamata
apdrošinātāju saskaņā ar 3. panta 5. (a) punktu. Pamata
apdrošināšanai ir jābūt spēkā brīdī, kad tiek noslēgts GAP
Apdrošināšanas līgums, kā arī visa perioda laikā, kurā
noslēgts GAP Apdrošināšanas līgums.
ATBILDĪBAS IZŅĒMUMI UN IEROBEŽOJUMI
§6
1. Apdrošināšana neattiecas uz apdrošināšanas riskiem
transportlīdzekļiem:
1) kas tiek izmantoti rallijos un sacīkstēs, konkursos,
izmēģinājuma braucienos vai kurjera pakalpojumu
sniegšanai, ir reģistrēti kā specializētie transportlīdzekļi,
piemēram,
naudas
pārvadāšanai
izmantotie
transportlīdzekļi (izņemot vieglos automobiļus ar C tipa
virsbūvēm), ātrās palīdzības automašīnas, apbedīšanas
pakalpojumu transportlīdzekļi, transportlīdzekļi, kas tiek
izmantoti policijas, armijas, ugunsdzēsēju brigādes vai
robežsardzes vajadzībām;
2) kas tiek iznomāti profesionālām peļņas vajadzībām,
izmantoti kā taksometri vai pasažieru pārvadāšanai;
3) kas tiek izmantoti braukšanas nodarbībām;
4) transportlīdzekļos ar elektrodzinējiem vai rotējošiem
dzinējiem (neattiecas uz hibrīda transportlīdzekļiem);
5) kas ir pielāgoti invalīdu ratiņiem, transportlīdzekļiem ar
dzīvojamo daļu, tūrisma piekabēm vai kempinga
piekabēm;
6) kas modificēti neatbilstoši ražotāja specifikācijām.
7) kuri pilnībā bojāti un atjaunoti sākotnējā stāvoklī.
2. Apdrošināšanas sabiedrība nenes atbildību par:
1) transportlīdzekļa bojājumu, kuram transportlīdzekļa
Pamata apdrošinātājs nav atzinis pilnīgu vērtības zudumu;
2) pilnīgu bojāeju, kas radies pirms apdrošināšanas
perioda sākuma;
3) pilnīgu bojāeju, kas radies Apdrošinājuma ņēmēja,
Apdrošinātā vai apdrošinātā transportlīdzekļa vadītāja
nolaidības gadījumā vai apzinātas rīcības dēļ;
4) pilnīgu bojāeju, kas radies gadījumā, kad apdrošināto
transportlīdzekli vadīja persona, kurai nav nepieciešamo
dokumentu transportlīdzekļa vadīšanai valstī, kurā noticis
apdrošināšanas gadījums;
5) pilnīgu bojāeju, kas radies gadījumā, kad apdrošināto
transportlīdzekļi vadīja persona alkohola reibumā,
narkotisko vielu ietekmē vai zāļu ietekmē, kuras ietekmē
transportlīdzekļa vadīšanas drošību;
6) citiem apdrošināšanas riskiem vai pilnīgiem
zaudējumiem, kuri nav aprakstīti apdrošināšanas prasību
veidlapā, kura tika sagatavota transportlīdzekļa Pamata
apdrošināšanas saņemšanai vai GAP apdrošināšanas
vajadzībām;
7) tādiem gadījumiem, kā atlīdzinājuma pamatsummas
samazinājumi, ja polisē tika norādīta nepareiza
transportlīdzekļa vērtība un pēc šīs nekorektās
informācijas norādīšanas sekoja rēķinu korekcijas un
kompensācijas samazinājumi, kuri izriet no rēķinu
korekcijas; pašu ieguldījums, apdrošināto summu
patēriņš, atlikusī vērtība, samazinājums vai citi
atskaitījumi (jo īpaši PVN un ienākuma nodoklis) saskaņā
ar transportlīdzekļa pamata apdrošināšanas noteikumiem;
8) pilnīgu bojāeju, kas radies transportlīdzekļa atslēgu vai
dokumentu nepareizas uzglabāšanas dēļ, tostarp
gadījumos, kad atslēgas tika atstātas publiskā vietā;
9) pilnīgu bojāeju kas radies kara apstākļu dēļ, mītiņu laikā
vai gadījumā, kad apdrošinātais transportlīdzeklis tika
izmantots karaspēku, armijas, policijas un citas varas
iestādes vajadzībām, protestu, streiku, ceļa blokāžu laikā
utt.;
10) pilnīgu bojāeju, kuru izraisīja kodolenerģijas,
radioaktīvie
piesārņojumi,
lāzera
starojuma
un
magnētisko, kā arī elektromagnētisko lauku iedarbība;
11) pilnīgu bojāeju, kas radies gadījumā, kad apdrošinātā
transportlīdzekļa īpašnieks vai citas personas, kuras ir
pilnvarotas
to
izmantot
vai
pārdot,
izmanto
transportlīdzekli saistībā ar nozieguma veikšanu;
12) pilnīgu bojāeju, kas radies gadījumā, kad
apdrošinātais transportlīdzeklis tiek izmantots neatbilstoši
tam paredzētajam pielietojumam, kā arī gadījumā, kad
tiek veikta nepareiza kravas iekraušana, nepareiza kravas
izkraušana vai arī bagāžas pārvadāšana;
13) pilnīgu bojāeju, kas radies gadījumā, ja
transportlīdzekļa vadītājs atstāj atslēgas transportlīdzeklī,
kas ļauj pieļaut transportlīdzekļa atvēršanu vai
iedarbināšanu un transportlīdzekļa zādzību, vai arī
apdrošinātā transportlīdzekļa īslaicīgu izmantošanu bez
īpašnieka atļaujas;
14) pilnīgu bojāeju, kas radies transportlīdzekļa
īpašumtiesību nodošanas izpildes procesa rezultātā vai
uzticētā
transportlīdzekļa
piesavināšanas
procesa
rezultātā (piemēram, finansēšanas līgums);
15) netiešiem ekonomiskiem zaudējumiem, peļņas
zaudējumiem, ko izraisa nespēja izmantot apdrošināto
transportlīdzekli;
16) zaudējumiem vai apdrošināšanas riskiem, kuri ir
skaidri
izslēgti
no
transportlīdzekļa
pamata
apdrošināšanas līguma darbības, vai kurus varētu
attiecināt uz pamata apdrošināšanas paplašināšanu, kas

pieejama
saskaņā
ar
transportlīdzekļa
pamata
apdrošināšanas līgumu, ja šāda iespēja tika iegādāta vai
tad, ja Apdrošinājuma ņēmējs nav atkāpies no tās. Šis
noteikums neattiecas uz iespēju saglabāt transportlīdzekļa
fiksēto vērtību;
17) jebkuru GAP apdrošināšanas summas izmaksu, ja
tikusi izsniegta rezerves automašīna saskaņā ar
transportlīdzekļa pamata apdrošināšanas līgumu;
18) jebkuru kompensācijas summu izmaksu saskaņā ar šo
GAP apdrošināšanu, ja kompensācija iepriekš tika
izmaksāta no apdrošināšanas polises, kura noslēgta citā
apdrošināšanas sabiedrībā.
APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS
§7
1.
Apdrošināšanas
līgums
tiek
noslēgts
pēc
Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma.
2. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts pēc tam, kad
Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies par
visiem Apdrošināšanas līguma likuma 8.panta otrajā daļā
minētajiem Apdrošināšanas līguma noteikumiem.
3. Apdrošināšanas līguma noslēgšanu apstiprina GAP
polise, kuru Apdrošinātajam ir jāparaksta. Gadījumā kad
uz polises nav Apdrošinātā paraksta/ elektroniska
paraksta, tad GAP polise un apdrošināšanas noteikumi
stājas spēkā dienā, kad Apdrošinātājs/ Apdrošināšanas
ņēmējs/ norādīta persona ir apmaksājusi apdrošināšanas
iemaksu.
4. Apdrošināšanas noteikumus un apdrošināšanas polisi
nodrošina WAGAS, kas pārstāv Apdrošināšanas
Sabiedrību (Lloyd's sindikāts Nr. 4444) ar atsauces
numuru B0600B1660003. Apmaksāta apdrošināšanas
iemaksa, kas norādīta apdrošināšanas polisē, nodrošina
apdrošināšanas segumu saskaņa ar vispārējiem
apdrošināšanas noteikumiem, kā arī visas izmaiņas par
kurām Klients un Apdrošināšanas Sabiedrība savstarpēji
vienojies apdrošināšanas perioda laikā.
APDROŠINĀŠANAS SUMMA UN IEMAKSAS
§8
1.Apdrošinājuma summa ir atkarīga no izvēlētā
apdrošināšanas varianta:
a. 12 600 EUR transportlīdzekļiem līdz EUR 75 000
(ieskaitot PVN) vai
b. 20 000 EUR transportlīdzekļiem līdz EUR 150 000
(ieskaitot PVN)
2. Apdrošināšanas summa ir Apdrošināšanas sabiedrības
atbildības robeža.
Apdrošināšanas iemaksa
§9
1. Apdrošināšanas sabiedrība saņem apdrošināšanas
iemaksu Apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī.
2. Apdrošināšanas iemaksas apmēru nosaka pēc iemaksu
tarifa, kas ir aktuāls Apdrošināšanas līguma noslēgšanas
dienā.
3. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums iemaksāt
apdrošināšanas iemaksu.
4. Apdrošināšanas iemaksa ir jāiemaksā vienreiz, polisē
norādītajā dienā un tās samaksa ir pielīdzināma
apdrošināšanas
līguma
noslēgšanai
un
visu
apdrošināšanas
polisē
norādīto
paziņojumu
un
apdrošināšanas noteikumu pieņemšanu.
5. Ja Apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā iemaksa
netiek samaksāta, Apdrošināšanas līgums tiks uzskatīts
par spēkā neesošu no tā noslēgšanas dienas, un
apdrošināšanas pakalpojumi netiks sniegti.
ATBILDĪBAS PERIODS
§ 10
1. GAP Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz 36, 48 vai
60 mēnešiem, atkarībā no izvēlētā varianta.
2. Gadījumā, ja Apdrošinātais apdrošināšanas perioda
laikā pārdos transportlīdzekli, Apdrošināšanas sabiedrība
apdrošinās transportlīdzekļa pircēju, ar nosacījumu, ka
pircējs 14 dienu laikā no transportlīdzekļa iegādes brīža
izpildīs noteikumus/nosacījumus, kuri ir minēti 4. panta
3. punktā. Šajā gadījumā kopējais apdrošināšanas
aizsardzības periods nemainās, apdrošināšana ir derīga uz
to periodu, uz kuru to iegādājās transportlīdzekļa
pārdevējs.
§ 11
1. Apdrošināšanas sabiedrības atbildība sākas ar datumu,
kas norādīts GAP polisē kā apdrošināšanas perioda
sākums, bet ne agrāk kā nākamajā dienā pēc
apdrošināšanas iemaksas.
2. GAP Apdrošināšanas līgums beidzas:
a) apdrošināšanas perioda beigās, ja Apdrošināšanas
līgums netika izbeigts pirms šī datuma citu iemeslu dēļ;
b) dienā, kad tiek izmaksāta apdrošināšanas
kompensācija;
c) dienā, kad Apdrošinājuma ņēmējs izstājas no GAP
Apdrošināšanas līguma.
3. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības atteikties no GAP
apdrošināšanas līguma 14 dienu laikā no līguma
noslēgšanas dienas. Izstāšanās no līguma neatbrīvo
Apdrošinājuma ņēmēju no iemaksas par periodu, kurā
Apdrošināšanas
sabiedrība
ir
nodrošinājusi
apdrošināšanas segumu.

APRDROŠINĀŠANAS RISKA PROCEDŪRA
§ 12
1. Gadījumā, ja transportlīdzekļa Pamata apdrošinātājs
pieņems lēmums par pilnīgu zaudējumu kompensācijas
izmaksāšanu, Apdrošinājuma ņēmējam / Apdrošinātai
personai ir pienākums nekavējoties sazināties ar
apdrošināšanas riska autorizācijas centru ne vēlāk kā trīs
darba dienu laikā:
WAGAS S.A.
Świętojerska iela 5/7
00-236 Varšava
telefona numurs: (+371) 60 005 519
e-pasts: claims.lv@wagas.eu
mājas lapa: www.claimswagas.eu
Lai apstiprinātu Apdrošināšanas līguma derīgumu, lūgums
sniegt sekojošu informāciju:
a) pilns vārds un uzvārds, uzņēmuma nosaukums, adrese,
tālruņa numurs, personas kods vai uzņēmuma
reģistrācijas numurs;
b) transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;
c) transportlīdzekļa VIN;
d) GAP apdrošināšanas polises numurs;
e) transportlīdzekļa pamata līguma apdrošināšanas
polises numurs, transportlīdzekļa Pamata apdrošinātāja
nosaukums un tā tālruņa numurs;
f) pilnīgas bojāejas datums;
g) pilnīgas bojāejas cēloņi.
2. Apdrošināšanas riska autorizācijas centrs nodrošinās
Apdrošinājuma ņēmējam / Apdrošinātai personai prasības
veidlapu fiziskā vai digitālā veidā.
3. Apdrošinājuma ņēmējam septiņu darba dienu laikā no
dienas, kad viņš ir saņēmis kompensāciju par pilnīgu
bojāeju no Pamata apdrošinātāja, nepieciešams nosūtīt uz
apdrošināšanas riska autorizācijas centru aizpildītu un
parakstītu pieprasījuma veidlapu. Pieprasījuma veidlapu
un visu nepieciešamo informāciju nepieciešams nosūtīt
ierakstītas vēstules veidā.
4. Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātai personai ir
pienākums pievienot pieprasījuma veidlapai šādus
dokumentus:
a) GAP apdrošināšanas laikā spēkā esošo pamata
Apdrošināšanas līguma kopiju;
b) transportlīdzekļa zādzības procedūras pārtraukšanas
lēmuma kopiju, ja zaudējums radies transportlīdzekļa
zādzības rezultātā;
c) dokumenta kopiju, kura apliecina pilnīgu zaudējuma
likvidāciju, ko veic Pamata apdrošinātājs, informāciju par
transportlīdzekļa vērtību, kuru izmanto pilnīgas bojāejas
aprēķiniem un detalizētus pilnīga zuduma aprēķinus;
d) lēmuma kopiju par transportlīdzekļa kompensācijas
izmaksu, ko veic Pamata apdrošinātājs;
e) transportlīdzekļa iegādes rēķina kopiju;
f) transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;
g) dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ir saņemta
kompensācija
no
transportlīdzekļa
pamata
apdrošināšanas (apstiprinājumu par pārskaitījuma
saņemšanu);
h) dokumenta kopiju vai oriģinālu, kas apstiprina
transportlīdzekļa finansēšanas līguma izpildi.
5. Pēc Apdrošināšanas sabiedrības pieprasījuma
Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātai personai būs
jāsniedz pilnvara un atļauja Apdrošināšanas sabiedrībai
vai apdrošināšanas riska autorizācijas centram iepazīties
ar dokumentiem, kurus saņēma Pamata apdrošinātājs,
kuri ir saistīti ar transportlīdzekļa pilnīgu vērtības zudumu.
APDROŠINĀŠANAS KOMPENSĀCIJAS IZMAKSA
§ 13
1. Apdrošināšanas sabiedrība nosaka kompensācijas
apmēru saskaņā ar noslēgto Apdrošināšanas līgumu.
2. Kompensācijas summa nevar būt lielāka par
apdrošinājuma summu.
3.Kompensācija tiek izmaksāta eiro.
4.Saskaņā
ar
noslēgto
Apdrošināšanas
līgumu,
kompensācija, ieskaitot PVN (bruto vērtību) vai tā daļu
(neto vērtība + 50% PVN), ir iespējama tikai tad, ja:
a) tika noslēgts GAP Apdrošināšanas līgums - saskaņā ar
transportlīdzekļa iegādes rēķina vērtību (GAP-RĒĶINA
apdrošināšanas gadījumā) vai saskaņā ar Pamata
apdrošināšanas sabiedrības KASKO polises vērtību (GAPKASKO Apdrošināšanas gadījumā) ) vai vērtību, kas tiek
pieņemta no EUROTAX GLASS publicētā kataloga GAP
polises iegādes brīdī, bet aprēķināta pilnīgas bojāejas
gadījumā (GAP-KASKO gadījumā, kad atjaunotajā KASKO
polisē nav norādīta transportlīdzekļa vērtība), ieskaitot
PVN (bruto vērtību) vai tā daļu (neto vērtība + 50% PVN)
gadījumā, ja KASKO polisē nav norādīta transportlīdzekļa
vērtība, tad transportlīdzekļa vērtība tiek pieņemta no
EUROTAX GLASS publicēta kataloga GAP polises iegādes
brīdī, bet aprēķināta pilnīgas bojāejas gadījumā; un
b) no Pamata apdrošināšanas sabiedrības saņemtas
kompensācijas par pilnīgu zaudējumu, ieskaitot PVN
(bruto vērtību) vai tā daļu (neto vērtība + 50% PVN).
5. Apdrošinātai personai tiek izmaksāta kompensācija pēc
apdrošināšanas riska analīzes, pamatojoties uz saņemto
informāciju un dokumentiem, kuri ir minēti § 12.
6. Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais pēc

Apdrošināšanas sabiedrības pieprasījuma iesniedz visus
dokumentus, kurus Apdrošināšanas sabiedrība uzskata
par nepieciešamiem, lai noteiktu kompensācijas apmēru
vai prasības likumību.
7. Apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības pārbaudīt
Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā iesniegtos
dokumentus un konsultēties ar ekspertiem.
§ 14
1. Apdrošināšanas sabiedrībai ir pienākums izmaksāt
kompensāciju 30 dienu laikā no dienas, kad
Apdrošināšanas sabiedrība ir pieņēmusi pareizi aizpildītu
un
parakstītu
pieprasījuma
veidlapu
kopā ar
dokumentiem, kuri ir minēti 12. panta 4. punktā.
2. Gadījumā, ja laika posmā, kas norādīts 1. pantā,
Apdrošināšanas sabiedrības atbildības noteikšanas
apstākļu skaidrojums nav iespējams, tad kompensācija
tiek izmaksāta 14 dienu laikā pēc pienācīgas situācijas
izpētes un notikuma apstākļu precizēšanas. Tomēr
Apdrošināšanas sabiedrībai jāapmaksā neapstrīdamā daļa
no apdrošināšanas kompensācijas, termiņā, kurš noteikts
1. pantā.
APDROŠINĀŠANAS REGRESS
§ 15
1. Prasība pret personu, kura ir atbildīga par
zaudējumiem, pāriet uz Apdrošināšanas sabiedrību brīdī,
kad tiek izmaksāta kompensācija. Atbildība nepārsniedz
samaksātās kompensācijas apmēru.
2. Iepriekšminētā prasība nepāriet uz Apdrošināšanas
sabiedrību, ja apdrošinājuma riskā ir vainojama persona,
ar kuru Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātai
personai ir kopēja mājsaimniecībā, ja vien šāds kaitējums
netika radīts mērķtiecīgi.
3. Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātai personai ir
pienākums nodrošināt Apdrošināšanas sabiedrību ar visu
informāciju un dokumentiem, kuri nepieciešami, lai
Apdrošināšanas sabiedrība varētu iesniegt pieprasījumus
pret vainīgo zaudējumu radīšanā.
4. Gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais
atteiksies no zaudējumu prasības pret trešajām
personām, Apdrošināšanas sabiedrība var atteikties
pilnībā vai daļēji izmaksāt kompensāciju.
GALĪGIE NOTEIKUMI
§ 16
1. Visi Apdrošināšanas sabiedrībai adresētie paziņojumi un
deklarācijas jāiesniedz ar WAGAS
starpniecību,
paziņojumus un deklarācijas var iesniegt rakstiskā veidā
ar apstiprinājumu par to saņemšanu, vai nosūtot tos
WAGAS ierakstītā vēstulē.
2. Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātai personai ir
pienākums informēt Apdrošināšanas sabiedrību par
adreses maiņu. Informāciju var iesniegt ar WAGAS
starpniecību.
3. Apdrošinājuma ņēmēju atbildība par Apdrošināšanas
līgumiem ir atdalāma, nevis vienota un nav ierobežota.
Neviens no Apdrošinātājiem nav atbildīgs par citu
Apdrošinātāju saistībām, kuras kaut kāda iemesla dēļ
netiks veiktas daļēji vai pilnībā.
4. Apdrošinājuma ņēmējam / Apdrošinātai personai ir
tiesības iesniegt sūdzības. Sūdzības, kuras ir saistītas ar
Apdrošināšanas līguma noslēgšanu vai izpildi, var iesniegt
Apdrošināšanas sabiedrībai ar WAGAS starpniecību.
Sūdzības tiek izskatītas, nepārkāpjot klienta tiesības.
1) Sūdzības var iesniegt:
a) rakstiski – nogādājot dokumentu personīgi WAGAS
galvenajā birojā Świętojerska 5/7 ielā Varšavā, 00-236 vai
nosūtot pa pastu uz iepriekšminēto adresi;
b) mutiski – pa tālruni (+371) 60 005 519 vai personīgi
ierodoties WAGAS galvenajā birojā;
c) elektroniskā veidā - nosūtot informāciju uz e-pasta
adresi: complaint@wagas.eu;
2) WAGAS uz sūdzībām atbildēs rakstiski 15 dienu laikā no
sūdzības saņemšanas dienas. Atbilde tiks sniegta:
a) rakstiski un piegādāta pa pastu;
b) elektroniski (tikai tajā gadījumā, ja sūdzības iesniedzējs
piekrīt sava e-pasta izmantošanai).
3) Gadījumā, ja WAGAS, sūdzības sarežģītības dēļ, nevar
atbildēt 15 dienu laikā, tad WAGAS sazināsies ar sūdzības
iesniedzēju, lai informētu par aizkavēšanās iemesliem un
tālākām procedūrām, pateicoties kurām tiks precizēta
sūdzības specifika un paredzamais pieprasījuma
izskatīšanas laiks.
4) Apdrošināšanas sabiedrības un Apdrošinātā/
Apdrošinājuma ņēmēja sarakste notiek ar WAGAS
starpniecību.
§ 17
WAGAS ir pilnvarots pieņemt lēmumus un īstenot
apdrošināšanas nosacījumus Apdrošināšanas sabiedrības
labā.
§ 18
1. Gadījumos, ja šīs apdrošināšanas un polises ietvaros ir
nenoregulēti jautājumi, tad tiek piemēroti sekojoši
noteikumi – 2018. gada 1. jūnija Apdrošināšanas līgumu
likums. (Latvijas Vēstnesis, 97 (6183), 18.05.2018..),
2015.
gada
18.
jūnija
Apdrošināšanas
un
pārapdrošināšanas likuma noteikumi (Latvijas Vēstnesis,
124 (5442), 30/06/2015) un 1937. gada 28. janvāra

Civillikums (Valdības Vēstnesis, 41).
2. Apdrošināšanas sabiedrības uzraudzību Apvienotajā
Karalistē veic FSA, bet Latvijā - Finanšu tirgus un kapitāla
komisija.
3. Prasību atteikumu gadījumā, Apdrošinājuma ņēmējam
/ Apdrošinātai personai ir tiesības iesniegt apelāciju:
a) iesniedzot apelāciju WAGAS (rakstiski, mutiski vai

elektroniski) vai
b) iesniedzot pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai, vai
c) iesniegt apelāciju tiesai vai citai kompetentai tiesai
lietas izskatīšanā.
4. Visi strīdi, kuri rodas saistībā ar Apdrošināšanas līgumu,
ir pakļauti Latvijas likumdošanai un tos izskata Latvijas
tiesas.

§ 19
Šie Apdrošināšanas noteikumi attiecas uz apdrošināšanas
līgumiem, kuri noslēgti sākot no 2018. gada 1. decembra.

