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Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu
apdrošināšanas papildus noteikumi Nr. 6.3.4/1
1. Vispārējie noteikumi

5.1.5.

Noteikumi ir neatņemama Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumu
Nr. 6.3/1 un Sauszemes transporta brīvprātīgās apdrošināšanas (KASKO)
noteikumu Nr. 4.8 sastāvdaļa.

5.1.6.
5.1.7.

2. Apdrošinātās personas

5.1.8.

Personas, kas policijā reģistrēta ceļu satiksmes negadījuma brīdī atradušās
apdrošinātajā transportlīdzeklī. Apdrošināto personu skaits ir norādīts
apdrošināšanas polisē atbilstoši transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā
norādītajam vai transportlīdzekļa izgatavotāja rūpnīcas paredzētajam
transportlīdzekļa sēdvietu skaitam.

3. Apdrošinājuma summa
3.1.
3.2.

3.3.

Apdrošinājuma summa vienai personai ir norādīta apdrošināšanas
polisē.
Apdrošinājuma summa visām vienā transportlīdzeklī esošām
apdrošinātām personām un visiem apdrošinātajiem riskiem ir
vienāda, bet nevar pārsniegt attiecīgo apdrošināto personu skaitu
transportlīdzeklī ceļu satiksmes negadījuma brīdī;
Kopējā apdrošinājuma summa atbilst apdrošināšanas polisē
norādītajam transportlīdzekļa sēdvietu skaita reizinājumam
ar apdrošinājuma summu vienai personai.

4. Apdrošināšanas atlīdzība.
Apdrošināšanas atlīdzība par ceļu satiksmes negadījuma rezultātā
cietušās personas gūtajiem miesas bojājumiem tiek izmaksāta atbilstoši
apdrošināšanas polisē norādītajam riskam, Nelaimes gadījumu
noteikumiem Nr. 6.3/1 un Nelaimes gadījumu atlīdzību aprēķināšanas
tabulai.

5. Izņēmumi
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

Apdrošinātājs neizmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ja:
apdrošināšanas polisē nav norādīts atbilstošs risks,
atlīdzība nav izmaksājama, pamatojoties uz Nelaimes gadījumu
apdrošināšanas noteikumiem Nr. 6.3/1 un/vai apdrošinātās
personas gūtie miesas bojājumi nav minēti Nelaimes gadījumu
atlīdzību aprēķināšanas tabulā (t.sk., ja ceļu satiksmes negadījumā
rezultātā cietusī persona guvusi patoloģisku lūzumu);
atlīdzība nav paredzēta Sauszemes transporta brīvprātīgās
apdrošināšanas (KASKO) noteikumos;
nav tikuši ievēroti līguma darbības teritorijā spēkā esošie likumi un
noteikumi, t.sk., ceļu satiksmes noteikumi;

5.1.9.
5.1.9.1.
5.1.9.2.
5.1.9.3.
5.1.10.
5.1.11.

ceļu satiksmes negadījums noticis lietojot transportlīdzekli bez
apdrošinājuma ņēmēja ziņas;
transportlīdzekli vadījusi persona bez autovadītāja tiesībām;
transportlīdzekļa vadītājs atradies alkohola reibuma narkotisko vielu
vai psihotropo vielu iedarbības stāvoklī;
ja ceļu satiksmes negadījuma cēlonis ir apdrošinātā
transportlīdzekļa vadītāja pašnāvība vai tās mēģinājums, asinsrites
traucējumi (t.sk., infarkts, insults), psihiskie vai garīgie traucējumi,
krampju, epilepsijas lēkmes vai akūts veselības traucējums ar
samaņa zudumu vai krampjiem;
nav ievēroti pasažieru pārvadāšanas noteikumi;
pasažieri pārvadāti kravas transportlīdzekļa kravas nodalījumā;
pasažieri pārvadāti , pārsniedzot apdrošināšanas polisē noteikto
transportlīdzekļa sēdvietu skaitu;
pasažieri pārvadāti bez fiksācijas ar drošības jostām un/vai bez
bērnu sēdeklīša;
negadījums noticis, piedaloties jebkāda veida autosacīkstēs vai
gatavojoties tām;
ja nokavēts apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma iesniegšanas
termiņš.

6. Atlīdzības saņemšanas kārtība
6.1.

Pušu rīcība pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās un
apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtība noteikta Nelaimes
gadījumu apdrošināšanas noteikumu Nr. 6.3/1 8. un 9. punktā;
6.2.
Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai papildus šo noteikumu 6.1.
punktā noteiktajam jāiesniedz šādi dokumenti:
6.2.1. tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu dokumentus par ceļu
satiksmes negadījumu;
6.2.2. medicīniskas iestādes apdrošinātājam izsniegta izziņa, kas
apstiprina nelaimes gadījumu iegūto traumu faktu, kā arī satur
detalizētu traumu un / vai diagnozes aprakstu;
6.2.3. Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas slēdziens,
kas apstiprina invaliditātes grupas piešķiršanu (invaliditātes
gadījumā);
6.2.4. izziņa par alkohola līmeni asinīs transportlīdzekļa vadītājam
nelaimes gadījuma iestāšanas brīdī.
Ja nepieciešams, apdrošinātājs var pieprasīt arī citus dokumentus
6.3.
(ekspertīzes slēdzienus, tiesvedības dokumentāciju, vadītāja
medicīnisko ambulatoro karti un/vai izrakstu no stacionāra, mirušā
sekcijas rezultātus), kas nepieciešami lēmuma par apdrošināšanas
atlīdzību pieņemšanai un apliecina, ka ceļu satiksmes negadījums ir
apdrošināšanas gadījums.

7. Apdrošināšanas līguma valoda
Pretrunu vai neskaidrību gadījumā starp šo noteikumu tekstu latviešu valodā
un svešvalodā, noteicošais ir teksts latviešu valodā.
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