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1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI.

1.1. TRANSPORTLĪDZEKĻA ĪPAŠNIEKS – persona, 
uz kuras vārda Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības 
direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā ir reģis-
trēts Transportlīdzeklis.

1.2. TRANSPORTLĪDZEKĻA TIESĪGAIS LIETOTĀJS  
– persona, kura, nebūdama īpašnieks, uz tiesiska pamata, 
tai skaitā pilnvaras, nomas, patapinājuma līguma vai cita 
tiesiska pamata, lieto Transportlīdzekli ceļu satiksmē. Ja 
Transportlīdzekļa īpašnieks ir:

1.2.1. FIZISKA PERSONA, tad tiesīgais lietotājs ir per-
sona, kura izmanto Transportlīdzekli ar tā īpašnieka pie-
krišanu, tai skaitā ģimenes locekļi vai personas, kurām ar 
Transportlīdzekļa īpašnieku ir kopēja saimniecība, kā arī 
nomnieks, pilnvarnieks;

1.2.2. JURIDISKA PERSONA, tad tiesīgais lietotājs ir tā 
darbinieks (-i), kā arī nomnieks, pilnvarnieks;

1.2.3. LĪZINGA DEVĒJS, tad tiesīgais lietotājs ir līzinga 
ņēmējs, tā darbinieks (-i), nomnieks, pilnvarnieks, persona, 
kura izmanto Transportlīdzekli ar līzinga ņēmēja piekrišanu.

1.3. TRANSPORTLĪDZEKLIS – sauszemes transportlī-
dzeklis, kas atbilst transportlīdzekļu vadītāja apliecību ka-
tegorijai B.

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS.

2.1. Apdrošināšanas objekts ir Transportlīdzekļa riepas, ja 
vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi:

2.1.1. riepu izmērs ir no R14 līdz R19;

2.1.2. riepu profila augstuma un platuma attiecība ir 40 vai 
mazāka;

2.1.3. riepas iegādātas SIA “Autoriepu nams”, reģ. Nr. 
40103281482, laika periodā no 2019. gada 28. oktobra līdz 
2020. gada 30. aprīlim;

2.1.4. Transportlīdzekļa īpašnieks vai Transportlīdzek-
ļa tiesīgais lietotājs ir aktivizējis riepu apdrošināšanu Ap-
drošināšanas sabiedrības tīmekļa vietnē www.if.lv/riepas 
5 (piecu) darba dienu laikā no riepu iegādes dienas un akti-
vizēšanas veidlapā norādītais Transportlīdzeklis ir aprīkots 
ar iegādātajām riepām.

3. APDROŠINĀTAIS RISKS: riepu bojājumi.

3.1. Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina pēkšņus un ne-
paredzētus riepu bojājumus, ja tie radušies:

3.1.1. iestājoties ceļu satiksmes negadījumam;

3.1.2. saduroties ar dzīvnieku vai šķērsli;

3.1.3. nobraucot no ceļa, iebraucot bedrē, kanalizācijas 
lūkā u.tml. negadījuma rezultātā;

3.1.4. vandālisma (fiziskas personas darbība, kuras mērķis 
ir riepu tīša bojāšana vai iznīcināšana) rezultātā;

3.1.5. cita neparedzēta ārēja spēka rezultātā.

4. APDROŠINĀTAIS: Transportlīdzekļa, kas aprīkots ar ap-
drošinātajām riepām, īpašnieks vai turētājs līzinga gadījumā.

5. TERITORIĀLAIS SEGUMS: Latvija, Lietuva, Igaunija.

6. APDROŠINĀŠANAS PERIODS: 12 (divpadsmit) mēneši 
no apdrošināšanas aktivizēšanas dienas, kas veikta 
Apdrošināšanas sabiedrības tīmekļa vietnē www.if.lv/
riepas 5 (piecu) darba dienu laikā no riepu iegādes dienas.

7. PAŠRISKS: iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, 
Apdrošināšanas sabiedrība nepiemēro Pašrisku.

8. APDROŠINĀJUMA SUMMA UN ZAUDĒJUMU 

ATLĪDZINĀŠANA.

8.1. Apdrošinājuma summa katram Apdrošinātajam 
tiek noteikta atsevišķi un tā ir naudas summa, kas atbilst 
SIA “Autoriepu nams”, reģ. Nr. 40103281482, vai SIA “Au-
toriepu nams” sadarbības partneru, kas norādīti tīmekļa 
vietnē www.autoriepunams.lv, šādu sniegto pakalpojumu 
izmaksām, un kuru apmaksu, iestājoties apdrošināšanas 
gadījumam, veic Apdrošināšanas sabiedrība:

8.1.1. katrai apdrošinātai riepai vienu reizi apdrošināšanas 
perioda laikā: bojātās riepas remonts un pilns montāžas cikls;

8.1.2. katrai apdrošinātai riepai vienu reizi apdrošināšanas 
perioda laikā: jaunas riepas iegāde, ja bojātās riepas remonts 
nav tehniski iespējams, tādas naudas summas apmērā, kas 
atbilst faktiski samaksātajai naudas summai par riepas ie-
gādi tās iegādes brīdī, un riepas pilns montāžas cikls.

8.2. Ja riepas remonts nav tehniski iespējams un Apdro-
šināšanas sabiedrība un Apdrošinātais nevar vienoties par 
jaunas līdzvērtīgas riepas iegādi, tad Apdrošināšanas sa-
biedrība, veicot pārskaitījumu uz Apdrošinātā kontu kredī-
tiestādē, izmaksā apdrošināšanas atlīdzību par bojāto riepu 
tādas naudas summas apmērā, kas atbilst faktiski samak-
sātajai naudas summai par riepas iegādi tās iegādes brīdī.
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9. IZŅĒMUMI.

9.1. Apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzina zaudējumus, 
ja:

9.1.1. bojājumi radušies riepai, kuras protektora dziļums ir 
mazāks nekā 6 mm ziemas riepām un 5 mm vasaras riepām;

9.1.2. bojājumus izraisa vai tie saistīti ar nodilumu, nolie-
tojumu vai citiem līdzīgiem procesiem;

9.1.3. bojājumus izraisa vai tie saistīti ar riepu neatbilstošu 
uzturēšanu vai lietošanu;

9.1.4. bojājumus izraisa vai tie saistīti ar riepu deformēša-
nos, nekvalitatīvu izgatavošanu, uzstādīšanu vai ražotāja 
kļūdu;

9.1.5. bojājumi radušies citām Transportlīdzekļa daļām, 
piemēram, diskiem, ritošai daļai u.tml.;

9.1.6. zaudējumi nav saistīti ar apdrošinātās riepas bojā-
jumu novēršanu, piemēram, izdevumi par pārējo riepu no-
maiņu izgatavotājrūpnīcas prasību dēļ;

9.1.7. bojājumus izraisa vai tie saistīti ar Transportlīdzekļa 
iebraukšanu un vadīšanu teritorijā, kur nav atļauta braukša-
na vai kas nav paredzēta braukšanai, izņemot, ja braukšana 
attiecīgajā apvidū ir pieļaujama saskaņā ar Transportlīdzek-
ļa lietošanas rokasgrāmatu un tā konstrukciju;

9.1.8. Transportlīdzekļa vadītājs nebija savlaicīgi ievērojis 
uz ceļa esošo bedri vai atvērto komunikāciju lūku, kas bija 
nožogota vai par to bija brīdināts atbilstoši ceļu satiksmes 
noteikumu prasībām;

9.1.9. bojājumus izraisa vai tie saistīti ar piedalīšanos sa-
censībās vai trenēšanos sacensībām, vai Transportlīdzekļa 
izmatošanu apvidū vai ceļa posmā, kas slēgts satiksmei no-
tiekošo sacensību dēļ;

9.1.10. bojājumus vai zaudējumus izraisa vai tie saistīti ar 
riepu vai transportlīdzekļa zādzību vai laupīšanu;

9.1.11. bojājumus izraisa vai tie saistīti ar Transportlīdzek-
ļa ekspluatāciju neatbilstoši izgatavotājrūpnīcas prasībām;

9.1.12. bojājumus izraisa vai tie saistīti ar bojājumiem 
Transportlīdzekļa mehāniskajās daļās (transmisijā u.tml.);

9.1.13. Transportlīdzeklis izmantots kā mācību, nomas, 
operatīvais vai sporta transportlīdzeklis, vai arī sabiedris-
kais transportlīdzeklis vai jebkāda veida taksometrs;

9.1.14. bojājumus izraisa vai tie saistīti ar ceļu satiksmes 
noteikumu, kas aizliedz braukt ar Transportlīdzekli, neie-
vērošanu;

9.1.15. Transportlīdzekļa vadītājs vada Transportlīdzekli 
vai māca vadīt citai personai Transportlīdzekli, esot alkoho-
lisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespai-

dā, pārsniedzot attiecīgās valsts, kurā notika negadījums, 
normatīvajos aktos noteiktās normas, vai pēc tādu medika-
mentu lietošanas, kas samazina vadītāja reakcijas ātrumu 
un uzmanību un par to ir attiecīga norāde medikamenta lie-
tošanas instrukcijā;

9.1.16. Transportlīdzekļa vadītājs patvaļīgi pametis ceļu 
satiksmes negadījuma vietu vai lietojis alkoholiskos dzērie-
nus, narkotiskās un citas apreibinošās vielas pēc ceļu satik-
smes negadījuma un pirms alkoholisko dzērienu, narkotisko 
un citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes 
veikšanas, kā arī, ja ir atteicies no alkoholisko dzērienu, 
narkotisko un citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošās 
pārbaudes;

9.1.17. Transportlīdzekļa vadītājs vada Transportlīdzekli 
bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kuras atļauj vadīt 
attiecīgās kategorijas Transportlīdzekli;

9.1.18. Apdrošinātais vai Transportlīdzekļa tiesīgais lieto-
tājs izraisa Apdrošinātā riska iestāšanos ar ļaunu nolūku 
vai, izmantojot Transportlīdzekli noziedzīga nodarījuma 
realizēšanai;

9.1.19. Apdrošinātais vai Transportlīdzekļa tiesīgais lieto-
tājs neizpilda šo noteikumu 10. vai 11.punktā noteiktos pie-
nākumus ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ;

9.1.20. Apdrošinātais vai tā pilnvarotā persona nav ievē-
rojusi šo noteikumu 10.1.2.punktā noteikto zaudējumu pie-
teikšanas kārtību un riepu remonts vai aizstāšana veikta 
pirms apdrošināšanas objekta apskates šajos noteikumos 
noteiktā kārtībā;

9.1.21. Transportlīdzeklim ir mainījies īpašnieks vai tu-
rētājs, izņemot, ja īpašuma tiesības no līzinga sabiedrības 
pāriet līzinga ņēmējam.

10. RĪCĪBA, IESTĀJOTIES APDROŠINĀTAJAM RISKAM.

10.1. Iestājoties Apdrošinātajam riskam, Apdrošinātajam 
vai Transportlīdzekļa tiesīgam lietotājam ir pienākums:

10.1.1. par negadījumu paziņot Valsts policijai vai citai 
tiesībaizsardzības iestādei, ja saskaņā ar tās valsts norma-
tīviem aktiem, kurā Apdrošinātais risks iestājies, par šādu 
negadījumu ir jāpaziņo;

10.1.2. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk 
kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad tas kļuva iespē-
jams, paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinā-
tā riska iestāšanos, to piesakot SIA “Autoriepu nams”, reģ. 
Nr. 40103281482, servisā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 2 vai 
SIA “Autoriepu nams” sadarbības partneru servisos, kas no-
rādīti tīmekļa vietnē www.autoriepunams.lv

10.1.3. neveikt bojātās riepas labošanu, izņemot, ja ar šā-
dām izmaiņām nerada turpmākus zaudējumus un tās objek-
tīvi ir nepieciešamas;
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10.1.4. iesniegt pietiekamu informāciju un dokumentus, 
kas ir saistīti ar Apdrošinātā riska iestāšanās apstākļu no-
skaidrošanu, tai skaitā policijas izziņu, ja tāda ir, ievērojot 
šo noteikumu 10.1.1.punkta prasības.

10.1.5. pēc Apdrošinātā riska iestāšanās nodrošināt Ap-
drošināšanas sabiedrībai vai tās pārstāvim iespēju veikt 
bojāto riepu apskati šo noteikumu 10.1.2.punktā noteiktā 
kārtībā.

11. PIENĀKUMI UN DROŠĪBAS PRASĪBAS.

11.1. Apdrošinātā un Transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja 
pienākumi apdrošināšanas līguma darbības laikā:

11.1.1. Apdrošinātā riska iestāšanās gadījumā pēc pirmā 
Apdrošināšanas sabiedrības pieprasījuma uzrādīt Apdro-
šināšanas sabiedrībai vai tās pārstāvim Transportlīdzekli;

11.1.2. izmantot Transportlīdzekli saskaņā ar Transport-
līdzekļa ražotāja rūpnīcas instrukcijām, ceļu satiksmes no-
teikumiem un citiem tiesību aktiem, kas regulē Transportlī-
dzekļa lietošanu un ir spēkā attiecīgās valsts teritorijā, kurā 
Transportlīdzekli lieto;

11.1.3. atmaksāt izmaksāto Apdrošināšanas atlīdzību vai 
tās daļu Apdrošināšanas sabiedrībai, ja pēc Apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksas ir konstatēti fakti, kas pierāda, ka Ap-
drošināšanas atlīdzības vai kādas tās daļas izmaksa ir bijusi 
nepamatota.


