
Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

OCTA APDROŠINĀŠANA 

 
Apdrošinātais objekts:  
Saskaņā ar pielikumu Nr.2: „LatRosTrans TL saraksts 2018_ 2019”  OCTA sadaļu. 
 
Apdrošināšanas periods: 29.05.2018 – 28.05.2019 
 
„LatRosTrans Tl saraksts 2018_ 2019” OCTA sadaļā ar zaļu atztmēti transportlīdzekļi, kurus jāapdrošina saskaņā 
ar Zaļo karti Eiropas savienības un NVS valstu (BY, RU) teritorijā 
Lielākajai daļai transportlīdzekļu OCTA polises beigu termiņš beidzas 28.05.2018. Dažiem transportlīdzekļiem 
OCTA polises termiņš beidzas vēlāk, bet, neskatoties uz to, LatRosTrans vēlas apdrošināt visus transportlīdzekļus 
no 29.05.2018. 
 
Zaudējumu statistika: 
 
2017/ 2018.g. izmaksāts 2 874 EUR (4 gadījumi).  
2016/ 2017.g. izmaksāts 20 185 EUR (1 gadījums-frontāla sadursme (Total loss) + cietusi persona);  
2015/ 2016.g. izmaksāts 2 311 EUR  (3 gadījumi); 
2014/ 2015.g. izmaksāts 1 731 EUR (2 gadījumi).  
 

BRĪVPRĀTĪGĀ AUTOTRANSPORTA APDROŠINĀŠANA (KASKO) 

 
Apdrošinātais objekts:  
Saskaņā ar pielikumu Nr.2: „LatRosTrans TL saraksts 2018_ 2019”  KASKO sadaļu. 
 
Apdrošināšanas periods: 08.06.2018 – 07.06.2019 
 
Apdrošināšanas piedāvājuma obligātie nosacījumi: 
 

 Pašrisks bojāejai / zādzībai – 0% / 0%; (ja nav iespējams piedāvāt kādu no šiem pašrisku variantiem, lūdzu 
norādīt savu iespējami zemākā pašriska variantu). 

 Pašrisks bojājumiem (kravas transportlīdzekļiem un autobusiem max.zemākais iespējamais):  

 0/140 EUR (bijis pēdējos 5 gados, izņemot pēdējo); 

 140 EUR (bijis pēdējo gadu); 
Vēlamie pašriski un apdrošināšanas teritorija norādīta pielikumā kopā ar transportlīdzekļu sarakstu. 

 Piedāvājumu visiem transportlīdzekļiem jāsniedz par teritoriju, kāda norādīta pielikumā. Papildus jānorāda 
atlaides par teritorijas sašaurinājumu – Latvija; vai piemaksu par teritoriju Eiropa/ Eiropa NVS;  

 Segumā iekļauts, ja apdrošinātā riska iestāšanās saistīta ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs, 
applūdušās brauktuvēs (ceļš, iela, pagalms, stāvlaukums), ūdenstilpēs un ūdens iekļūšanu transportlīdzekļa 
elektriskajos un/vai mehāniskajos mezglos un/vai agregātos; 

 Segums ir spēkā transporlīdzekļus izmantojot ārpus ceļu satiksmei paredzētām vietām; 

 Apdrošināšanas piedāvājums jāsagatavo ar nosacījumu, ka samaksa par katru apdrošināšanas veidu [OCTA, 
KASKO, CPM] tiks veikta 1 maksājumā.  



 Obligāts nosacījums – transportlīdzekļiem (gan esošajiem, gan jaunajiem), kuru apdrošināšanas līgumi būs 
īsāki, kā viens gads, apdrošināšanas prēmija tiks rēķināta proporcionāli apdrošināšanas periodam - bez 
papildus prēmijas piemērošanas (Pro Rata princips);  

 Transportlīdzekļiem līdz 1 gada vecumam kā apdrošināšanas vērtība zādzības un pilnīgas bojāejas gadījumā 
tiek noteikta jaunvērtība (kopā 9 transportlīdzekļi, sarakstā jaunvērtības periods norādīts pie piezīmēm);  

 Tehniskās palīdzības apdrošināšana transportlīdzekļiem līdz 3.5t;  

 Visu salonu stiklu apdrošināšana (bez pašrika, jauni stikli). Apdrošināšanas piedāvājumā jānorāda 
sadarbības servisi, kuros varēs veikt remontu;  

 Papildus tiek apdrošinātas arī ne sērijveidā stacionāri uzstādītas auto magnetolas, bezvadu ("hands free") 
iekārtas. Minētās papildus iekārtas tiek apdrošinātas iekārtu tirgus vērtībā, bet ne vairāk kā  300 EUR 
apmērā. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, iesniedzot iegādi apstiprinošo dokumentu (rēķinu);  

 Papildus tiek apdrošināts arī transportlīdzekļa valsts numura bojāejas, bojājumu, pazušanas vai zādzības 
risks. Atlīdzības apmērs tiek ierobežots 50 EUR apmērā. Valsts numura zīmēm bojāejas, bojājumu vai 
zādzības gadījumā tiek piemērots 0 EUR pašrisks (neatkarīgi no t/l noteiktā pašriska);  

 Papildus tiek apdrošināts arī transportlīdzekļa reklāmas uzlīmju bojāejas, bojājumu risks. Atlīdzības apmērs 
tiek ierobežots 300 EUR apmērā.  

 Polišu noslēgšanai nav nepieciešamas a/m fotogrāfijas un pieteikumu pildīšana;  

 Piedāvājums fiksēts uz gadu līdz 28.05.2019; 
 
 
Apdrošināšanas piedāvājuma papildus nosacījumi: 
 
Apdrošināšanas segumā jāiekļauj vai arī atsevišķi jānorāda, cik maksās šādu papildus risku apdrošināšana: 

 A/m riepu un vieglmetāla disku apdrošināšana. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam attiecībā uz a/m 
riepām, vieglmetāla diskiem, t.sk. a/m lukturiem, pašrisks netiek piemērots, ja tas ir vienīgais bojājums.  

 Apdrošinātājs sedz atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies transportlīdzeklim vai jebkurai tā daļai, to 
remontējot apdrošinātāja akceptētā auto servisā.  

 Transportlīdzekļi līdz 3 g. t.sk., 2015. gada t/l  un līzingā esošie transportlīdzekļi ne vecāki par 2013.gadu 
tiek remontēti autorizētā dīlera servisā ar oriģinālām detaļām.  

 Apdrošināšanas summas ir noteiktas kā t/l jaunvērtība (līdz 1 gada vecumam), tirgus vērtība vai atlikušā 
līzinga maksājuma vērtība. Ja atlikusī līzinga maksājuma vērtība ir lielāka, kā noteiktā tirgus vērtība, tad 
pilnīgas bojāejas vai zādzības gadījumā apdrošinātājs atlīdzinās t/l tirgus vērtību vai atlikušo līzinga 
maksājumu vērtību, ja tā būs lielāka, kā tirgus vērtība.  

 
Informācija pretendentiem: 
 
Ar darbiniekiem noslēgts līgums par t/l lietošanu. Ir vairākums t/l, kurus patstāvīgi izmanto 1 vai 2 personas un  
ir daži t/l, kas tiek izmantoti, kā dežūrtransportlīdzekļi. Ja notiek gadījums - darbinieki paši nesedz pašrisku.  
Uzņēmumā ir auto parka vadītājs.  
 
Papildus informācija, kas jānorāda piedāvājumā: 

Apdrošināšanas piedāvājumā atsevišķi jānorāda, ja transportlīdzekļiem bez oriģinālajām un papildus 
norādītajām drošības sistēmām nepieciešamas vēl kādas papildus drošības sistēmas (skatīt pielikumu 
„LatRosTrans TL saraksts 2018_ 2019”  KASKO sadaļu, piezīmes ). 
 
Apdrošināšanas piedāvājumā atsevišķi jānorāda, ja kāda no vispārējo nosacījumu vai papildus nosacījumu 
atrunām vai papildus atrunām tiek koriģēta vai netiek akceptēta!!! 
 
Apdrošināšanas piedāvājumā atsevišķi jānorāda, par kurām vispārējo nosacījumu vai papildus nosacījumu 
atrunām tiek piemērota piemaksa un kādā apmērā!!! 
 



Zaudējumu statistika:  
 
2017/ 2018.g. izmaksāts /rezervēts 29 566  EUR,  24 gadījumi. Bija 1 „pilnīgas bojāejas” gadījums, 7 stikla 
bojājumu gadījumi un 4 gadījumi sadursmē ar dzīvnieku.  1 regresa atlīdzība – apdrošinānas atlīdzība nav 
iekļauta kopējā zaudējumu statistikā;  
2016/ 2017.g. izmaksāts 80 842  EUR,  26 gadījumi. Bija 3 „pilnīgas bojāejas” gadījumi, 6 stikla bojājumu 
gadījumi un 6 gadījumi sadursmē ar dzīvnieku Bija 3 regresa atlīdzības ar kopējo summu 2436 EUR ;  
2015/ 2016.g. izmaksāts 67 380  EUR,  36 gadījumi. Bija 3 „pilnīgas bojāejas” gadījumi, 5 stikla bojājumu 
gadījumi; 
2014/ 2015.g. izmaksāts 20 000  EUR,  22 gadījumi. Bija 2 regresa atlīdzības ar kopējo summu 2400 EUR; 
2013/ 2014.g. izmaksāts – 29 500 EUR,  32 gadījumi. Bija 2 regresa atlīdzības par kopējo summu 4200 EUR; 
2012/ 2013.g.  izmaksāts 23 000 EUR,  29 gadījumi. Bija 3 regresa atlīdzības ar kopējo summu 6333 EUR. 
 

CPM APDROŠINĀŠANA 

Apdrošinātais objekts:  
Saskaņā ar pielikumu Nr.2: „LatRosTrans TL saraksts 2018_ 2019”  CPM sadaļu. 
 

Apdrošināšanas periods: 08.06.2018 – 07.06.2019 
 
Teritorija: Baltijas valstis. 

 
Apdrošināšanas piedāvājuma obligātie nosacījumi: 
 
CPM visu risku segums ietverot dalību ceļu satiksmē, pārvadāšanas, apgāšanās un  nogrimšanas risku. 
Pašrisks zādzībai / bojāejai – 10%. 
Pašrisks  Transportlīdzekļa bojājumiem 350 EUR (vējstiklam var būt atsevišķa atruna). 
Pašrisks papildaprīkojuma bojājumiem (1., 2.un 13.pozīcija sarakstā) ne lielāks par 1400 EUR. 
Ja transportlīdzekļa izlaides gads ir 2012 vai jaunāks, tad daļēju bojājumu gadījumā remonts tiek veikts ar 
jaunām detaļām. 
Ja transportlīdzekļa izlaides gads ir pirms 2012.gada, tad daļēju bojājumu gadījumā veicot remontu  ar  jaunām 
detaļām, atlīdzināmie zaudējumi par nomainītajām detaļām tiek samazināti par 50%. 
 
Transportlīdzekļim ar valsts Nr.JE 1437 ir uzstīta kravas celtņa iekārta ČKD Mobolni Jeraby AD20.02 . 
 
Transportlīdzekļi CPM riskam tiek apdrošināti Jaunvērtībā atbilstoši to iegādes dokumentiem un specifikācijai. 
 
CPM Zaudējumu statistika:  
2017/ 2018.g. – izmaksāts 874 EUR (bojāts kvadracikls); 
2016/ 2017.g. – zaudējumi nav bijuši; 
2015/ 2016.g. – izmaksāts 2300 EUR (bojāta ekskavatora kabīne); 
2014/ 2015.g. - izmaksāts   50 000 EUR (1 gadījums – sadedzis visurgājējs trešas persronas ļaunprātīgas rīcības 
rezultātā),  
2012/ 2013.g.  izmaksāts: 8905 EUR (3 gadījumi). 


