Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana
(OCTA apdrošināšana)
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: OCTA Standartlīgums

Šis ir informatīvs dokuments, kas sniedz vispārīgu pārskatu par apdrošināšanas produktu. Pilnīga informācija sniegta apdrošināšanas piedāvājumā, ja tāds ir izsniegts, apdrošināšanas polisē un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (turpmāk – OCTA likums).

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jeb OCTA apdrošināšana pasargā no zaudējumiem,
kas rodas, ar Jūsu transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījumā nodarot kaitējumu citu personu mantai (tai skaitā transportlīdzeklim), dzīvībai un veselībai.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināšanas polisē norādītā transportlīdzekļa
īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai

OCTA apdrošināšana par ceļu satiksmes negadījumu
Latvijā neatlīdzina zaudējumus, ja:
tie ceļu satiksmes negadījumā nodarīti ar Jūsu Transportlīdzekli sev vai savai mantai;

Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, tad Apdrošināšanas sabiedrība zaudējumus Jūsu vietā atlīdzina atbilstoši OCTA likumā noteiktajiem apmēriem par personai un mantai nodarītajiem zaudējumiem.

tie ir ceļu satiksmes negadījuma dēļ negūtā peļņa;
tos nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis, izņemot,
ja cietusi persona (gājējs, pasažieris u.c.);
tie ir saistīti ar Transportlīdzekļa vai mantas bojājumiem, bojāeju vai pazušanu, ja tie radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma;
tie nodarīti sacensību vai treniņbrauciena laikā;
tie nodarīti citas personas mantai, kas pieņemta kravas
komercpārvadāšanai;
tie nodarīti ar akmeni vai citu priekšmetu, ko izkustinājis
Transportlīdzeklis.
Pārējie gadījumi, kad OCTA apdrošināšana par ceļu satiksmes negadījumu Latvijā neatlīdzina zaudējumus, ir uzskaitīti OCTA likumā.

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?
Attiecībā uz OCTA apdrošināšanu ir šādi ierobežojumi:
Apdrošināšanas līgumu var noslēgt attiecībā uz tādu
transportlīdzekli, kas ir reģistrēts, ir reģistrējams vai tiks
reģistrēts Latvijā.
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Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas, tad
apdrošināšanas ierobežojumi, atlīdzināmo zaudējumu
veidi un apmēri ir noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos.

Kur apdrošināšana ir spēkā?
OCTA apdrošināšana ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Šveices Konfederācijā, Serbijā un Andorā.

Kādas ir manas saistības?
Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un Transportlīdzekli pirms Apdrošināšanas
līguma noslēgšanas.
Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas Apdrošināšanas polisē norādītajā informācijā par Transportlīdzekli.
Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža:
•
•

paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par ceļu satiksmes negadījuma iestāšanos;
iesniegt Apdrošināšanas sabiedrībai aizpildītu Saskaņotā paziņojuma veidlapu, ja ceļu satiksmes negadījums noformēts, aizpildot Saskaņotā paziņojuma veidlapu.

Sniegt informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem Apdrošināšanas sabiedrībai 5 dienu laikā pēc tās pieprasījuma
saņemšanas.
Fiksējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, ievērot tās valsts likumus, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā. Tos var veikt ar bankas pārskatījumu vai bankas maksājumu karti.

Kad sākas un beidzas apdrošināšana?
Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, un ir spēkā līdz Apdrošināšanas polisē norādītajam datumam, izņemot gadījumus, kad līgums beidzas automātiski, ja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportlīdzeklim mainās īpašnieks;
tiek izsniegta tranzīta numura karte;
tiek izsniegtas taksometra numura zīmes;
tiek izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo transportlīdzekli;
tiek izsniegts apliecinājums par Transportlīdzekļa norakstīšanu;
Transportlīdzeklis tiek nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai un par to izdarīta atzīme
Transportlīdzekļu reģistrā;
līzinga gadījumā, mainoties līzinga ņēmējam;
Transportlīdzeklis, kuram ir citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas numura zīme un attiecībā uz kuru noslēgts Apdrošināšanas līgums, tiek reģistrēts Latvijas Republikā.

Kā es varu izbeigt līgumu pirms termiņa?
Apdrošināšanas līgumu var vienpusēji izbeigt pirms termiņa, iesniedzot pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai, ja:

•
•
•
•
•

Transportlīdzeklis Jums vairs nepieder;
citas personas prettiesiskas darbības dēļ Transportlīdzeklis izgājis no Jūsu valdījuma (piemēram, zādzības vai laupīšanas gadījumā) un par šo faktu esat paziņojis tiesībaizsardzības iestādei;
neplānojat ar Transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē un esat uz laiku pārtraucis Transportlīdzekļa reģistrāciju;
Apdrošināšanas līgumā norādītajā informācijā ir kļūda;
Transportlīdzekļa īpašnieks vai - līzinga gadījumā – turētājs ir juridiska persona un tā tiek likvidēta;
mainīts Transportlīdzekļa īpašnieka vai – līzinga gadījumā - turētāja nosaukums, vārds vai uzvārds;
Transportlīdzeklim mainās tā identifikācijas (VIN) numurs.
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