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GARANTIJAS APDROŠINĀŠANAS PIEDĀVĀJUMS NR. 2100739

Cien. Klient

Ar prieku nodrošinām Jums šo garantijas apdrošināšanas piedāvājumu, lai palīdzētu Jums izvairīties no
negaidītiem izdevumiem nākotnē.

Apdrošinātais transportlīdzeklis

Apdrošinātais transportlīdzeklis Subaru XV

Pirmā reģistrācija

Garantijas apdrošināšanas iespējamie varianti

Garantija 12 mēneši ar nobraukuma ierobežojumu 120 000 km
Īpašie nosacījumi: Nav

428.00 €

Garantija 12 mēneši ar nobraukuma ierobežojumu 150 000 km
Īpašie nosacījumi: Nav

469.00 €

Garantija 24 mēneši ar nobraukuma ierobežojumu 100 000 km
Īpašie nosacījumi: Nav

631.00 €

Garantija 24 mēneši ar nobraukuma ierobežojumu 150 000 km
Īpašie nosacījumi: Nav

738.00 €

Lai noslēgtu garantijas apdrošināšanu, jābūt spēkā esošai ražotāja garantijai. Garantija stājas spēkā dienā,
kad beidzas ražotāja garantija. Pagarināto garantiju ir iespējams vēl pagarināt, noslēdzot par to vienošanos
pirms līguma beigām.

Kāpēc pagarināt ražotāja garantiju?

Garantijas apdrošināšanai tiek piemēroti TRANSPORTLĪDZEKĻA GARANTIJAS APDROŠINĀŠANAS 
NOSACĪJUMI 1/2021.

Piedāvājums ir spēkā līdz 17.09.2021

Jūsu garantijas administrators

Gatis Bensons
e-pasts: gatis@adrem-auto.lv

Aizsardzība pret neparedzētiem izdevumiem — Neparedzēta transportlīdzekļa bojājuma gadījumā

Jums nebūs jātērē lielas summas, jo garantijas gadījumu izmaksas segsim mēs.

Neierobežots skaits bezmaksas remontu — Garantijas gadījumiem Jūsu vietā apmaksāsim diagnostiku,

darba un rezerves daļu izmaksas. Jūsu transportlīdzeklis tiks remontēts profesionāli, kam pateicoties

Jūsu transportlīdzeklis būs drošs un tehniski labā kārtībā.

Papildus vērtība, ja pārdosiet savu transportlīdzekli — Transportlīdzeklis ar garantiju ir pierādījums, ka

tas ir labi uzturēts, un ir labs pārdošanas arguments.

Garantija iekļauj bezmaksas Palīdzību uz ceļa — Palīdzība uz ceļa nodrošina pirmo palīdzību, t.sk.

transporta līdzekļa evakuāciju, ja turpināt ceļu nav iespējams. Iemesli var būt, piemēram, tehnisks

bojājums, nobraukšana no ceļa, riepas bojājums u.tml.



Transportlīdzekļa garantijas apdrošināšana 

Apdrošināšanas pakalpojuma informācijas dokuments 

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Igaunijas filiāle 

Informācijas dokumentā ir vispārējs pārskats par transportlīdzekļa garantijas apdrošināšanu. Tas neataino no Jūsu interesēm un prasībām izrietošus 
apdrošināšanas līguma nosacījumus. Līguma nosacījumi ir citos dokumentos, piemēram, piedāvājumā, apdrošināšanas nosacījumos un polisē vai 
apdrošināšanas sertifikātā. 

Kāda veida apdrošināšana tā ir? 
Transportlīdzekļa garantijas apdrošināšana ir automobiļa vai cita motorizēta transportlīdzekļa apdrošināšana. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, 
tiek atlīdzināts transportlīdzeklim radies tehniskais bojājums, kura iemesls ir ražošanas defekts. 

 Kas tiek apdrošināts?  
 

Kas netiek apdrošināts? 
ü Apdrošināts ir apdrošināšanas līgumā (t. sk. 

Apdrošināšanas sertifikātā) minētais 
transportlīdzeklis oriģinālajā ražotāja komplektācijā. 

ü Apdrošināšanas gadījums ir priekšmeta negaidīts un 
neparedzēts tehnisks bojājums, kura iemesls ir 
ražošanas defekts, kas parādās priekšmeta parastas 
lietošanas gaitā un attiecībā uz ko zaudējumi netiek 
atlīdzināti uz ražotāja garantijas (t. sk. paplašinātās 
garantijas) vai pārdošanas garantijas pamata, un/vai, 
ja atbilstošā bojājuma atlīdzināšana nav izslēgta ar 
apdrošināšanas līguma nosacījumiem. 

ü Apdrošināšanas aizsardzībā var papildus ietilpt arī 
“Palīdzība uz ceļa” pakalpojums – tiek nodrošināta 
pirmā palīdzība, ja negaidīta un/vai neparedzēta 
notikuma rezultātā transportlīdzekļa izmantošana vai 
brauciena turpināšana nav iespējama. 

ü Iestājoties Transportlīdzekļa garantijas 
apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinājuma devējs 
nekad neizmaksā naudas atlīdzību, atlīdzināšanas 
veids ir apdrošinātā priekšmeta atjaunošana vai 
aizvietošana. 

ü Apdrošināšanas summa ir apdrošinātā priekšmeta 
atjaunošanas vērtība vai tirgus cena. 

û Apdrošināti nav: 
û bojājums, kas transportlīdzeklim radies ārēja 

mehāniska spēka rezultātā. Piemēram: 
satiksmes avārija, sadursme ar jebkādu objektu, 
dabas katastrofa, vandālisms utt.; 

û transportlīdzekļa detaļas, kas izslēgtas ar 
transportlīdzekļa ražotāja garantijas 
noteikumiem; 

û apdrošinātā priekšmeta lietošanas iespējas 
trūkums, t. sk. ar transportlīdzekļa remonta laikā 
aizvietojoša transportlīdzekļa lietošanu saistīti 
izdevumi vai neērtības; 

û transportlīdzeklī esošie cilvēki un viņu lietas. 
  

 Vai apdrošināšanas aizsardzībai ir 
ierobežojumi? 
! Apdrošināšanas aizsardzības ierobežojumi izriet no 

apdrošinātā priekšmeta un ir aprakstīti produkta 
nosacījumos un polisē. Piemēram, netiek atlīdzināti: 
! zaudējumu daļa, kas ir radusies saistībā ar 

drošības prasību un apdrošinājuma ņēmēja 
saistību nepildīšanu. Piemēram: ražotāja 
norādījumiem atbilstošas transportlīdzekļa 
kārtējās apkopes neveikšana; 

! bojājumi, kas radušies klienta tīšas darbības vai 
smagas nolaidības dēļ; 

! pašriska daļa no radītajiem zaudējumiem; 
! transportlīdzekļa nepareizas apkopes vai 

remonta izraisīti bojājumi. Piemēram: 
transportlīdzekļa remonts ražotāja nepilnvarotā 
remontuzņēmumā; 

! bojājumi, kas radušies ātri dilstošām detaļām. 
Piemēram: bukses, filtri, slotiņas, riepas, 
kvēlspuldzes/spuldzes, krāsas pārklājums, stikli; 

! bojājumi, kas radušies no ilgstošas kaitīgas 
iedarbības faktoriem. Piemēram: nodilums, 
pelējums, korozija, mitrums, putekļi, troksnis, 
gaisma; 

! bojājumi, kas ir jāatlīdzina trešajai personai. 
Piemēram: uz ražotājas rūpnīcas vai pārdevēja 
garantijas pamata. 
 

 

 Kur es esmu apdrošināts? 
ü Apdrošināšana ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītajā teritorijā un termiņā. Ja apdrošināšanas līgumā apdrošināšanas 

teritorija nav atzīmēta, apdrošināšanas vieta ir Eiropas ģeogrāfiskā daļa. 
 



 Kādi ir mani pienākumi? 

— Jūsu pamata pienākums ir samaksāt apdrošināšanas prēmijas. 

— Apdrošinājuma devējs ir jāinformē par riska apstākļu izmaiņām, piemēram, transportlīdzekļa galveno lietošanas mērķi. 

— Jāpilda apdrošināšanas līgumā norādītās drošības prasības, t. sk. 

— transportlīdzeklis jāizmanto atbilstoši ražotāja noteiktajiem norādījumiem un/vai ierobežojumiem. 
— transportlīdzeklis ir jākopj, jāizmanto un jāuztur kā labam saimniekam. 

— Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinājuma devējs par to ir jāinformē nekavējoties un jāievēro apdrošinājuma devēja 
norādījumi, kā arī tūlīt jāvēršas transportlīdzekļa ražotāja atzītā pārstāvniecībā. 

— Sabojātais transportlīdzeklis vai tā atliekas jāuzrāda apdrošinājuma devējam pārskatīšanai tādā stāvoklī kā tās ir pēc apdrošināšanas 
gadījuma. Bez iepriekšējas apdrošinājuma devēja piekrišanas transportlīdzekli nedrīkst sākt atjaunot vai utilizēt. 

 

 Kad un kā es maksāju? 
Apdrošināšanas prēmijas apmērs un apmaksas termiņš ir norādīts polisē. Parasti maksājumu veic ar bankas pārskaitījumu uz rēķina 
pamata. 

 

 Kad apdrošināšanas aizsardzība sākas un beidzas? 
Apdrošināšanas aizsardzība sākas apdrošināšanas perioda sākuma datumā. Apdrošināšanas aizsardzība beidzas apdrošināšanas līgumā 
norādītajā termiņā vai pārsniedzot norunāto nobraukumu, vai arī, ja apdrošinātais priekšmets tiek aizvietots pēc apdrošināšanas 
gadījuma. Apdrošināšanas aizsardzība var beigties pirms līgumā norādītā apdrošināšanas perioda beigām. Piemēram, apdrošinājuma 
devējs var līgumu izbeigt, ja nav samaksāta apdrošināšanas prēmija. 

 

 Kā varu izbeigt apdrošināšanas līgumu? 
Līguma izbeigšanai jāiesniedz vēlmes pieteikums apdrošinājuma devējam. Parasti līgumu pirms termiņa var izbeigt tikai ar apdrošinājuma 
ņēmēja un apdrošinājuma devēja vienošanos. 
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