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Pagarinātā servisa garantijas
apdrošināšanas noteikumi

Informatīvie tālruņu numuri
Jūs varat sazināties ar mums par Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšanas pakalpojumiem:

Ford, Mazda markas auto: 
tālrunis +371 67303000, adrese Skanstes iela 4A, Rīga,  LV-1073; 

Jaguar, Land Rover markas auto: 
tālrunis +371 67828700, adrese Ulmaņa gatve 70, Rīga, LV-1002; 

BMW, MINI markas auto: 
tālrunis +371 67828600, adrese Dārzciema iela 64A, Rīga, LV-1073; 

Polises administrēšanas tālrunis: +371 800 00371; 
Polises izmaiņas, atcelšana, īpašumtiesību nodošana un citi jautājumi par polisi.

Transportlīdzekļa īpašumtiesību nodošana

Īpašumtiesību nodošanas pieprasījuma veidlapa

Adreses maiņas veidlapa
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Apdrošināšanas risinājumi



Apdrošinātājs

Svarīga informācija

Apdrošināšanas segumu un limitu kopsavilkums
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Segums Atlīdzību limits Pašrisks

Visu risku elektriskais 
un mehāniskais segums

Nav

Nav15 nosaukto 
komponentu segums

 

Nav7 nosaukto 
komponentu segums

Uzņēmuma adrese:
Poeldijkstraat 4
1059 VM Amsterdama
Nīderlande
Pasta adrese:
PO Box 9444
1006 AK Amsterdama
Nīderlande
Galvenā biroja adrese
7, rue DoraMaar
93400 Saint-Ouen
Francija

Zemāk sniegts kopsavilkums par galvenajiem apdrošināšanas seguma limitiem. Jums ir jāizlasa arī 
pārējie polises nosacījumi, lai uzzinātu visus noteikumus. Apdrošināto komponentu seguma sadaļa, 
kas attiecināma uz Jūsu polisi, norādīta Jūsu apdrošināšanas sertifikātā.

Atlīdzības attiecas tikai uz transportlīdzekļa tirgus 
vērtību apdrošināšanas gadījuma brīdī, atskaitot 
jebkādas atlīdzības, kas samaksātas saskaņā ar 
to pašu polisi, ieskaitot PVN

Atlīdzības attiecas tikai uz transportlīdzekļa 
tirgus vērtību apdrošināšanas gadījuma brīdī, 
atskaitot jebkādas atlīdzības, kas samaksātas 
saskaņā ar to pašu polisi, ieskaitot PVN

Atlīdzības attiecas tikai uz transportlīdzekļa 
tirgus vērtību apdrošināšanas gadījuma brīdī, 
atskaitot jebkādas atlīdzības, kas samaksātas 
saskaņā ar to pašu polisi, ieskaitot PVN

* pilnīgas bojāejas gadījumā transportlīdzekļa atlieku vērtība tiks atņemta no atlīdzības apmēra

Jūsu Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšanas polisē, apdrošināšanas 
sertifikātā un pilnībā pabeigtajā 
*Transportlīdzekļa pārbaudes 
kontrolsarakstā (ja tas attiecināms) ir 
norādīti īpaši noteikumi, kas var tikt piemēroti. 
Ļoti būtiski, ka Jūs uzmanīgi izlasiet visus šos 
dokumentus un pārliecinieties, ka segums 
atbilst Jūsu vajadzībām. *attiecināms uz 
transportlīdzekļiem, kuriem beidzies ražotāja 
vai pagarinātās garantijas periods

Ja Jums kaut kas nav saprotams, lūdzu, 
sazinieties ar Inchcape, zvanot uz tālruni 
+371 67303000 (Ford, Mazda),
+371 67828700 (Jaguar, Land Rover) un 
+371 67828600 (BMW, Mini) vai rakstiet 
Inchcape uz office@inchcape.lv.

Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšanu nodrošina AWP P&C SA – 
Holandes filiāle, kas darbojas Allianz Global 
Assistance Europe zīmola vārdā. 

Mēs esam Holandes AWP P & C SA filiāle, 
juridiskā adrese Saint-Ouen, Francijā.

AWP P&C S.A. – Holandes filiāle, kas 
darbojas kā Allianz Global Assistance Europe, 
ir apdrošinātājs, kam ir licence darboties 
visās EEZ valstīs, un tā atrodas Poeldijkstraat 
4,1059 VM Amsterdamā, Nīderlandē.

AWP P&C S.A. – Holandes filiāle, uzņēmuma 
identifikācijas numurs 33094603, ir reģistrēta 
Nīderlandes Finanšu tirgu pārvaldē (AFM) Nr. 
12000535 un ir L'Autorité de Contrôle 
Prudentiel un de Résolution (ACPR) Francijā 
autorizēta.

Polises un atlīdzību administrēšana
Inchcape pagarinātā servisa garantijas apdrošināšanas polises un atlīdzības apdrošinātāja vārdā 
administrē Aon Baltic UADBB, Reģ. Nr. 110591289, adrese Goštauto iela 40B, LT-03163 Viļņa, 
Lietuva, ko Latvijā pārstāv Aon Baltic UADBB Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103284559, adrese Maskavas 
iela 257, Rīga, LV-1019 Latvija.

Kā darbojas šis apdrošināšanas segums
Polise un apdrošināšanas sertifikāts veido 
apdrošināšanas līgumu starp Jums un mums. 
Mēs atlīdzināsim zaudējumus, kuru cēlonis 
atbilst apdrošināšanas seguma noteikumiem, ja 
gadījums iestājies seguma darbības periodā 
un teritorijā. Ja vien tas nav īpaši norādīts, 
Jūsu transportlīdzeklim ir piemērojami katras 
sadaļas noteikumi. Jūsu polise nesedz visus 
iespējamos zaudējumu gadījumus un 
izdevumus.

Atsevišķiem vārdiem ir īpaša nozīme, kā 
norādīts sadaļā "Definīcijas". Šie vārdi ir izcelti, 
lietojot treknrakstu visā apdrošināšanas polisē 
un sertifikātā.

Atjaunošana
Šī apdrošināšana tiks izbeigta pēc 
apdrošināšanas perioda beigām, taču mēs 
informēsim Jūs vismaz 30 dienas pirms termiņa 
beigām (ja transportlīdzekļa vecumu vai 
nobraukumu nepārsniedz maksimālo atļauto), 
piedāvājot pagarināt apdrošināšanas līgumu un 
iegādāties jaunu polisi. Ja polise netiek 
atjaunota 30 dienu laikā pēc termiņa beigām, 
pirms jaunās polises slēgšanas Jūsu 
transportlīdzeklim būs jāiziet pārbaude saskaņā 
ar Transportlīdzekļa pārbaudes kontrolsarakstu.

Informācija, kas Jums ir jāsniedz
Mums ir nepieciešama noteikta informācija, jo 
tā var ietekmēt apdrošināšanas seguma 
nosacījums, kādus mēs varam Jums piedāvāt. 
Jums, atbilstoši Jūsu rīcībā esošajai 
informācijai, jāsniedz precīzas atbildes uz 
jautājumiem, kurus mēs Jums uzdosim, kad 
Jūs iegādāsieties Inchcape pagarinātā servisa 
garantijas apdrošināšanas polisi.
Ja Jūs neatbildēsiet uz jautājumiem patiesi, 
Jūsu apdrošināšanas polise var tikt anulēta un 
apdrošināšanas atlīdzība var tikt samazināta vai 
atteikta. Ja Jūs domājat, ka, iespējams, esat 
sniedzis mums nepatiesu informāciju vai ja 
vēlaties saņemt palīdzību, lūdzam nekavējoties 

zvanīt uz tālruni +371 800 00371 vai rakstīt uz 
inchcape@smartins.lv, lai precizētu 
apdrošināšanas seguma spēkā esamību.

Jūsu līguma atcelšanas tiesības
Ja šis segums neatbilst Jūsu prasībām vai Jūs 
nolemjat polisi anulēt jebkāda iemesla dēļ 14 
dienu laikā pēc sākotnējās dokumentācijas 
saņemšanas, iemaksātā apdrošināšanas 
prēmija Jums tiks atgriezta pilnā apmērā.

Gadījumā, ja esat iesniedzis atlīdzības prasību 
vai noticis kāds incidents, kas varētu būt par 
pamatu šādai atlīdzības prasībai, Jūsu 
iemaksātā prēmija netiks atgriezta.

Pēc 14 dienām Jūs varat izbeigt 
apdrošināšanas polisi šādos gadījumos:
■ ja apdrošināmais risks vairs nepastāv (t.i.,  
   transportlīdzekļa bojāeja vai   
   transportlīdzekļa pārdošana citā valstī).   
   Prēmija tiek atgriezta proporcionāli par katru  
   neizmantoto mēnesi, atņemot   
   administratīvos izdevumus 50 eiro apmērā.
■ brīvprātīgi. Prēmija tiek atgriezta   
   proporcionāli par katru neizmantoto mēnesi,  
   atņemot administratīvos izdevumus 50 eiro  
   apmērā.

Lai saņemtu neizmantoto prēmijas daļu, lūdzam 
rakstīt Aon Baltic uz e-pastu 
inchcape@smartins.lv

Kādos gadījumos mēs varam pārtraukt 
apdrošināšanas līgumu? 
Mums ir tiesības vienpusēji lauzt 
apdrošināšanas polisi un/vai neizmaksāt 
jebkādas atlīdzības vai mainīt polises 
noteikumus, ja Jūs:
■ slēdzot apdrošināšanas polisi, esat sniedzis  
   maldinošu vai nepilnīgu informāciju;
■ iesniedzot atlīdzības prasību, esat apzināti  
   sagrozījis vai neizpaudis faktus;
■ esat krāpis vai maldinājis mūs;
■ esat iepriekš bijis informēts, ka mēs   

Piemērojamie tiesību akti 
Tiks piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti un 
visa saziņa un dokumentācija attiecībā uz šo 
segumu būs latviešu un angļu valodā. 
Domstarpību gadījumā ekskluzīva jurisdikcija ir 
piešķirta Latvijas Republikas tiesām.

Starptautiskās sankcijas
Šī polise nenodrošina segumu, ja ar to tiek 
pārkāptas Apvienoto Nāciju Organizācijas, 
Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto Valstu 
piemērojamās sankcijas, likumi vai noteikumi vai 
jebkādas citas piemērojamas ekonomiskas vai 
tirdzniecības sankcijas vai noteikumi. Mēs 
atsakām atlīdzības prasības personām, 
uzņēmumiem, valdībām un citām pusēm, kurām 
tās aizliedz nacionālie vai starptautiskie līgumi 
vai sankcijas.

Vairākas apdrošināšanas
Ja Jums ir tiesības uz kompensāciju saskaņā ar 
citu apdrošināšanas polisi, valsts programmu 
vai no likuma vai regulas izrietošām saistībām, 
atlīdzība pēc šīs polises netiks izmaksāta;
■ Tomēr mēs atlīdzināsim zaudējumus, ko  
   neatlīdzina cita apdrošināšanas polise,      
   valsts programma vai no likuma vai regulas  
   izrietošās saistības;
■ Ja pēc Jūsu pieprasījuma mēs atlīdzinām  
   zaudējumus vai izmaksājam atlīdzību uzreiz,  
   Jūs savas tiesības uz kompensāciju   
   saskaņā ar citu apdrošināšanas polisi, valsts  
   programmu vai jebkādām no likuma vai      
   noteikumiem izrietošām saistībām nododat  
   mums.

Nepatiesu ziņu sniegšana un neizpaušana
Jums ir pienākums sniegt pilnīgu un precīzu 
informāciju apdrošināšanas pieteikumā un 
iesniedzot atlīdzības prasību. Mēs varam atteikt 
atlīdzību, ja Jūs apzināti vai neuzmanības 
rezultātā sniedzat mums nepatiesu informāciju 
apdrošināšanas polises noslēgšanas vai 
atlīdzības pieteikšanas brīdī, tas ietver arī 
atteikšanos sadarboties atlīdzības prasības lietā, 
kā arī svarīgas informācijas nesniegšanu vai 
neinformēšanu par izmaiņām.

   nevaram piedāvāt Jums apdrošināšanas  
   segumu. Šajā gadījumā mēs atgriezīsim  
   Jūsu iemaksāto prēmiju par šo polisi. Ja  
   mēs esam izmaksājuši Jums atlīdzību,      
   mums ir tiesības pieprasīt Jums atmaksāt  
   visus mūsu veiktos maksājumus.  
   Apdrošināšanas līguma pārtraukšanas vai  
   noteikumu maiņas gadījumā mēs informēsim  
   Jūs rakstiski.

Atbilstība
Šī polise nebūs spēkā, ja:
■ Jūsu transportlīdzeklis nav reģistrēts  
   Latvijā;
■ Jūsu transportlīdzeklis atrodas ārpus  
   Latvijas ilgāk par 3 mēnešiem    
   apdrošināšanas polises gada laikā;
■ Jūs esat privātpersona un transportlīdzekli  
   izmantojat komerciāliem mērķiem (ja vien  
   neesat par to informējuši iepriekš un Jums  
   piemērota Komerciālā transportlīdzekļa  
   apdrošināšanas prēmija);
■ transportlīdzekli lieto auto tirgotājs, serviss,  
   uzņēmums vai individuāls tirgotājs, kas      
   nodarbojas ar transportlīdzekļu pirkšanu un  
   pārdošanu vai remontu;
■ mēs iepriekš esam informējuši, ka nevaram  
   Jūs apdrošināt. Šajā gadījumā mēs   
   atmaksāsim Jūsu iemaksāto prēmiju;
■ Jūs neesat samaksājis pirmo   
   apdrošināšanas prēmijas maksājumu   
   norādītajā laikā;
■ Jūsu transportlīdzekļa masa pārsniedz 3.5t;
■ Jūsu transportlīdzeklim nav veiktas   
   apkopes saskaņā ar ražotāja norādēm   
   (attiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem ir  
   spēkā esoša ražotāja garantija vai pagarinātās  
   garantijas periods);
■ Jūsu transportlīdzeklim ir nepilnīgs un  
   nederīgs Transportlīdzekļa apskates   
   kontrolsaraksts (attiecināms uz lietotiem  
   transportlīdzekļiem, kuriem nav spēkā  
   esoša ražotāja garantija vai Inchcape   
   garantijas periods);
■ Jūsu transportlīdzeklis pārsniedz   
   maksimālo pieļaujamo nobraukumu polises  
   spēkā stāšanās brīdī vai kopējo maksimālo  
   pieļaujamo nobraukumu jebkurā   
   apdrošināšanas seguma periodā.

Jūsu transportlīdzekļa tehniskās apkopes 
prasības
Ja Jūsu transportlīdzekļa tehniskā apkope 
netiek veikta saskaņā ar ražotāja specifikācijām 
seguma periodā vai arī Jūs pēc pieprasījuma 
nevarat iesniegt šādas apkopes pierādījumus, 
apdrošināšanas segums var zaudēt savu spēkā 
esamību, un mēs esam tiesīgi atteikt atlīdzības 
izmaksu.
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jūs rakstiski.

Atbilstība
Šī polise nav derīga, ja:
■ Jūsu transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;
■ Jūsu tranportlīdzeklis atrodas ārpus 

Latvijas/Igaunijas vairāk kā 3 mēnešus 
apdrošināšanas gada laikā;

■  esat privātpersona un transportlīdzekli
izmantojat komerciāliem mērķiem (ja vien 

neesat par to informējuši iepriekš un Jums 
nav piemērota Komerciālā transportlīdzekļa 
apdrošināšanas prēmija);

■ esat auto tirgotājs/auto tirdzniecības 
uzņēmums/individuāls tirgotājs, kas 
nodarbojas ar transportlīdzekļu pirkšanu un 
pārdošanu vai remontu;

■ iepriekš esam informējuši, ka nevaram jūs 
apdrošināt. Šajā gadījumā mēs atmaksāsim 
visu iemaksāto prēmiju;

■  apdrošināšanas prēmija nav samaksāta 
laikā;

■  transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 3.5t;
■ transportlīdzeklim nav veiktas apkopes 

saskaņā ar ražotāja specifikācijām (attiecas 
uz transportlīdzekļiem, kuriem ir aktīva 
garantija vai pagarinātās garantijas periods);

■ transportlīdzeklim ir nepilnīgs un nederīgs 
transportlīdzekļu apskates kontrolsaraksts;

■ transportlīdzeklis pārsniedz maksimālo 
pieļaujamo perioda nobraukumu. 

Piemērojamie tiesību akti
Tiks piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti 
un visas saziņas un dokumentācijas attiecībā 
uz šo segumu būs latviešu un angļu valodā. 
Domstarpību gadījumā ekskluzīva jurisdikcija 
ir piešķirta Latvijas Republikas tiesām.

Starptautiskās sankcijas
Šī polise nenodrošina segumu, ja ar to tiek 
pārkāptas Apvienoto Nāciju Organizācijas, 
Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto 
Valstu piemērojamās sankcijas, likumi vai 
noteikumi vai jebkādas citas piemērojamas 
ekonomiskas vai tirdzniecības sankcijas vai 
noteikumi. Atlīdzības prasības tiek atteiktas 
personām, uzņēmumiem, valdībām un citām 

pusēm, kurām tās aizliedz nacionālie vai 
starptautiskie līgumi vai sankcijas.
Vairākas apdrošināšanas
Ja Jums ir tiesības uz kompensāciju saskaņā 
ar citu apdrošināšanas polisi, valsts 
programmu vai no likuma vai regulas 
izrietošām saistībām, atlīdzība pēc šīs polises 
netiks izmaksāta;
■ Tomēr mēs atlīdzināsim zaudējumus, ko 

neatlīdzina cita apdrošināšanas polise, 
valsts programma vai no likuma vai regulas 
izrietošās saistības;

■ Ja pēc Jūsu pieprasījuma mēs atlīdzinām 
zaudējumus vai izmaksājam atlīdzību uzreiz, 
savas tiesības uz kompensāciju saskaņā ar 
citu apdrošināšanas polisi, valsts 
programmu vai jebkādām no likuma vai 
noteikumiem izrietošām saistībām Jūs 
nododat mums.

Nepatiesu ziņu sniegšana un neizpaušana
Jums ir pienākums iesniegt pilnīgu un precīzu 
informāciju pieteikuma procesa laikā un 
atlīdzības prasības iesniegšanas brīdī. 
Atlīdzība var tikt atteikta, ja Jūs apzināti vai 
neuzmanības rezultātā sniedzat nepareizu 
informāciju apdrošināšanas noslēgšanas brīdī 
vai piesakot atlīdzību, atsakaties sadarboties 
prasības nokārtošanā vai nesniedzat svarīgu 
informāciju vai izmaiņas.

Jūsu transportlīdzekļa apkalpošanas 
prasības
Ja transportlīdzekļa apkalpošana netiek veikta 
saskaņā ar ražotāja specifikācijām seguma 
laikā, vai arī Jūs nevarat iesniegt šādas 
apkopes pierādījumus, ja tos pieprasīsim, 
apdrošināšanas segums var zaudēt savu 
spēkā esamību  un mēs esam tiesīgi atteikt 
atlīdzības izmaksu.

Kā darbojas šis apdrošināšanas segums
Polise un apdrošināšanas sertifikāts veido 
apdrošināšanas līgumu starp Jums un mums. 
Mēs atlīdzināsim zaudējumus, kuru cēlonis 
atbilst apdrošināšanas seguma noteikumiem, ja 
gadījums iestājies seguma darbības periodā 
un teritorijā. Ja vien tas nav īpaši norādīts, 
Jūsu transportlīdzeklim ir piemērojami katras 
sadaļas noteikumi. Jūsu polise nesedz visus 
iespējamos zaudējumu gadījumus un 
izdevumus.

Atsevišķiem vārdiem ir īpaša nozīme, kā 
norādīts sadaļā "Definīcijas". Šie vārdi ir izcelti, 
lietojot treknrakstu visā apdrošināšanas polisē 
un sertifikātā.

Atjaunošana
Šī apdrošināšana tiks izbeigta pēc 
apdrošināšanas perioda beigām, taču mēs 
informēsim Jūs vismaz 30 dienas pirms termiņa 
beigām (ja transportlīdzekļa vecumu vai 
nobraukumu nepārsniedz maksimālo atļauto), 
piedāvājot pagarināt apdrošināšanas līgumu un 
iegādāties jaunu polisi. Ja polise netiek 
atjaunota 30 dienu laikā pēc termiņa beigām, 
pirms jaunās polises slēgšanas Jūsu 
transportlīdzeklim būs jāiziet pārbaude saskaņā 
ar Transportlīdzekļa pārbaudes kontrolsarakstu.

Informācija, kas Jums ir jāsniedz
Mums ir nepieciešama noteikta informācija, jo 
tā var ietekmēt apdrošināšanas seguma 
nosacījums, kādus mēs varam Jums piedāvāt. 
Jums, atbilstoši Jūsu rīcībā esošajai 
informācijai, jāsniedz precīzas atbildes uz 
jautājumiem, kurus mēs Jums uzdosim, kad 
Jūs iegādāsieties Inchcape pagarinātā servisa 
garantijas apdrošināšanas polisi.
Ja Jūs neatbildēsiet uz jautājumiem patiesi, 
Jūsu apdrošināšanas polise var tikt anulēta un 
apdrošināšanas atlīdzība var tikt samazināta vai 
atteikta. Ja Jūs domājat, ka, iespējams, esat 
sniedzis mums nepatiesu informāciju vai ja 
vēlaties saņemt palīdzību, lūdzam nekavējoties 

zvanīt uz tālruni +371 800 00371 vai rakstīt uz 
inchcape@smartins.lv, lai precizētu 
apdrošināšanas seguma spēkā esamību.

Jūsu līguma atcelšanas tiesības
Ja šis segums neatbilst Jūsu prasībām vai Jūs 
nolemjat polisi anulēt jebkāda iemesla dēļ 14 
dienu laikā pēc sākotnējās dokumentācijas 
saņemšanas, iemaksātā apdrošināšanas 
prēmija Jums tiks atgriezta pilnā apmērā.

Gadījumā, ja esat iesniedzis atlīdzības prasību 
vai noticis kāds incidents, kas varētu būt par 
pamatu šādai atlīdzības prasībai, Jūsu 
iemaksātā prēmija netiks atgriezta.

Pēc 14 dienām Jūs varat izbeigt 
apdrošināšanas polisi šādos gadījumos:
■ ja apdrošināmais risks vairs nepastāv (t.i.,  
   transportlīdzekļa bojāeja vai   
   transportlīdzekļa pārdošana citā valstī).   
   Prēmija tiek atgriezta proporcionāli par katru  
   neizmantoto mēnesi, atņemot   
   administratīvos izdevumus 50 eiro apmērā.
■ brīvprātīgi. Prēmija tiek atgriezta   
   proporcionāli par katru neizmantoto mēnesi,  
   atņemot administratīvos izdevumus 50 eiro  
   apmērā.

Lai saņemtu neizmantoto prēmijas daļu, lūdzam 
rakstīt Aon Baltic uz e-pastu 
inchcape@smartins.lv

Kādos gadījumos mēs varam pārtraukt 
apdrošināšanas līgumu? 
Mums ir tiesības vienpusēji lauzt 
apdrošināšanas polisi un/vai neizmaksāt 
jebkādas atlīdzības vai mainīt polises 
noteikumus, ja Jūs:
■ slēdzot apdrošināšanas polisi, esat sniedzis  
   maldinošu vai nepilnīgu informāciju;
■ iesniedzot atlīdzības prasību, esat apzināti  
   sagrozījis vai neizpaudis faktus;
■ esat krāpis vai maldinājis mūs;
■ esat iepriekš bijis informēts, ka mēs   

Piemērojamie tiesību akti 
Tiks piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti un 
visa saziņa un dokumentācija attiecībā uz šo 
segumu būs latviešu un angļu valodā. 
Domstarpību gadījumā ekskluzīva jurisdikcija ir 
piešķirta Latvijas Republikas tiesām.

Starptautiskās sankcijas
Šī polise nenodrošina segumu, ja ar to tiek 
pārkāptas Apvienoto Nāciju Organizācijas, 
Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto Valstu 
piemērojamās sankcijas, likumi vai noteikumi vai 
jebkādas citas piemērojamas ekonomiskas vai 
tirdzniecības sankcijas vai noteikumi. Mēs 
atsakām atlīdzības prasības personām, 
uzņēmumiem, valdībām un citām pusēm, kurām 
tās aizliedz nacionālie vai starptautiskie līgumi 
vai sankcijas.

Vairākas apdrošināšanas
Ja Jums ir tiesības uz kompensāciju saskaņā ar 
citu apdrošināšanas polisi, valsts programmu 
vai no likuma vai regulas izrietošām saistībām, 
atlīdzība pēc šīs polises netiks izmaksāta;
■ Tomēr mēs atlīdzināsim zaudējumus, ko  
   neatlīdzina cita apdrošināšanas polise,      
   valsts programma vai no likuma vai regulas  
   izrietošās saistības;
■ Ja pēc Jūsu pieprasījuma mēs atlīdzinām  
   zaudējumus vai izmaksājam atlīdzību uzreiz,  
   Jūs savas tiesības uz kompensāciju   
   saskaņā ar citu apdrošināšanas polisi, valsts  
   programmu vai jebkādām no likuma vai      
   noteikumiem izrietošām saistībām nododat  
   mums.

Nepatiesu ziņu sniegšana un neizpaušana
Jums ir pienākums sniegt pilnīgu un precīzu 
informāciju apdrošināšanas pieteikumā un 
iesniedzot atlīdzības prasību. Mēs varam atteikt 
atlīdzību, ja Jūs apzināti vai neuzmanības 
rezultātā sniedzat mums nepatiesu informāciju 
apdrošināšanas polises noslēgšanas vai 
atlīdzības pieteikšanas brīdī, tas ietver arī 
atteikšanos sadarboties atlīdzības prasības lietā, 
kā arī svarīgas informācijas nesniegšanu vai 
neinformēšanu par izmaiņām.

   nevaram piedāvāt Jums apdrošināšanas  
   segumu. Šajā gadījumā mēs atgriezīsim  
   Jūsu iemaksāto prēmiju par šo polisi. Ja  
   mēs esam izmaksājuši Jums atlīdzību,      
   mums ir tiesības pieprasīt Jums atmaksāt  
   visus mūsu veiktos maksājumus.  
   Apdrošināšanas līguma pārtraukšanas vai  
   noteikumu maiņas gadījumā mēs informēsim  
   Jūs rakstiski.

Atbilstība
Šī polise nebūs spēkā, ja:
■ Jūsu transportlīdzeklis nav reģistrēts  
   Latvijā;
■ Jūsu transportlīdzeklis atrodas ārpus  
   Latvijas ilgāk par 3 mēnešiem    
   apdrošināšanas polises gada laikā;
■ Jūs esat privātpersona un transportlīdzekli  
   izmantojat komerciāliem mērķiem (ja vien  
   neesat par to informējuši iepriekš un Jums  
   piemērota Komerciālā transportlīdzekļa  
   apdrošināšanas prēmija);
■ transportlīdzekli lieto auto tirgotājs, serviss,  
   uzņēmums vai individuāls tirgotājs, kas      
   nodarbojas ar transportlīdzekļu pirkšanu un  
   pārdošanu vai remontu;
■ mēs iepriekš esam informējuši, ka nevaram  
   Jūs apdrošināt. Šajā gadījumā mēs   
   atmaksāsim Jūsu iemaksāto prēmiju;
■ Jūs neesat samaksājis pirmo   
   apdrošināšanas prēmijas maksājumu   
   norādītajā laikā;
■ Jūsu transportlīdzekļa masa pārsniedz 3.5t;
■ Jūsu transportlīdzeklim nav veiktas   
   apkopes saskaņā ar ražotāja norādēm   
   (attiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem ir  
   spēkā esoša ražotāja garantija vai pagarinātās  
   garantijas periods);
■ Jūsu transportlīdzeklim ir nepilnīgs un  
   nederīgs Transportlīdzekļa apskates   
   kontrolsaraksts (attiecināms uz lietotiem  
   transportlīdzekļiem, kuriem nav spēkā  
   esoša ražotāja garantija vai Inchcape   
   garantijas periods);
■ Jūsu transportlīdzeklis pārsniedz   
   maksimālo pieļaujamo nobraukumu polises  
   spēkā stāšanās brīdī vai kopējo maksimālo  
   pieļaujamo nobraukumu jebkurā   
   apdrošināšanas seguma periodā.

Jūsu transportlīdzekļa tehniskās apkopes 
prasības
Ja Jūsu transportlīdzekļa tehniskā apkope 
netiek veikta saskaņā ar ražotāja specifikācijām 
seguma periodā vai arī Jūs pēc pieprasījuma 
nevarat iesniegt šādas apkopes pierādījumus, 
apdrošināšanas segums var zaudēt savu spēkā 
esamību, un mēs esam tiesīgi atteikt atlīdzības 
izmaksu.

Definīcijas

Dokuments satur terminus, kuru nozīmē 
izskaidrota zemāk. Šie vārdi tiek izcelti, 
izmantojot treknrakstu.

Apdrošināšanas seguma zonas
Jūs transportlīdzeklis nebūs apdrošināts, ja 
ar to ceļosiet ārpus zemāk minētajām 
teritorijām:

Latvija (šeit dēvēta par mītnes valsti) 

Kontinentālā Eiropa
Andora, Austrija, Beļģija, Bosnija un 
Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra (tikai 
Grieķijas teritorija), Čehijas Republika, Dānija 
(izņemot Farēru salas), Igaunija, Somija (izņemot 
Alandu), Francija, Vācija, Gibraltārs, Grieķija, 
Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, 
Lietuva, Luksemburga, Maķedonija, Malta, 
Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, 
Portugāle, Rumānija, Krievija (ierobežots līdz 50 
km rādiusam no šādu pilsētu ārējā gredzena: 
Sanktpēterburga, Maskava, Rostova pie 
Donas, Toljati un Perma), Sanmarīno, Serbija un 
Melnkalne, Slovākija, Slovēnija, Spānija 
(ieskaitot Baleāru salas, izņemot Kanāriju salas), 
Zviedrija, Šveice un Turcija, Ukraina, Apvienotā 
Karaliste (ieskaitot Normandijas salas), Vatikāns

Spēkā stāšanās datums
Datums, no kura stājas spēkā Jūsu 
apdrošināšanas segums un kurš norādīts uz 
Apdrošināšanas sertifikāta (Spēkā stāšanās 
datums)

Inchcape autorizētais dīleris / Inchcape 
autorizētais serviss / Autorizētais ražotāja 
dīleris
Dīleri, kas norādīti sadaļā “Kā pieteikt atlīdzības 
gadījumu” Jūsu mītnes valstī, Lietuvā vai 
Igaunijā vai autorizēts ražotāja dīleris/serviss 
citās valstīs apdrošināšanas seguma zonā.

Komerciāla izmantošana
Privātpersona vai uzņēmums, kurš 
transportlīdzekli izmanto kā 
komerctransportu komerciāliem un/vai 
privātiem mērķiem, bet nav auto tirgotājs, 
serviss, uzņēmums vai individuāls tirgotājs, kas 
nodarbojas ar transportlīdzekļu pirkšanu un 
pārdošanu vai remontu.

Komerctranports
Autoparki, juridiskām personām piederoši 
transportlīdzekļi vai citi uzņēmējdarbībai 
paredzēti transportlīdzekļi, kuru kopējā masa 
nepārsniedz 3,500 kg, izņemot auto tirgotājus, 
servisus, uzņēmumus vai individuālos tirgotājs, 
kas nodarbojas ar transportlīdzekļu pirkšanu, 
pārdošanu vai remontu.

Iekšzemes segums
Segums, kas tiek nodrošināts mītnes valstī.

Mītnes valsts
Latvija, valsts, kurā ir reģistrēts Jūsu 
transportlīdzeklis.

Apdrošinātājs
AWP P & C S.A. - Holandes filiāle, kas darbojas 
kā Allianz Global Assistance Europe.

Apdrošināšanas seguma periods
Polises seguma periods, kas ir vai nu 12 vai 24 
mēneši, skaitot no polises spēkā stāšanās 
datuma vai līdz nobraukuma limitam, kas norādīts 
Jūsu Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšanas sertifikātā.

Polise
Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšanas polise, uz kuru attiecas šie 
noteikumi un Inchcape pagarinātā servisa 
garantijas apdrošināšanas sertifikāts.

Privātpersona / pircējs
Persona vai uzņēmums, kas lieto apdrošināto 
transportlīdzekli privātai izmantošanai un kas 
nav auto tirgotājs, serviss, uzņēmums vai 
individuāls tirgotājs, kas nodarbojas ar 
transportlīdzekļu pirkšanu un pārdošanu vai 
remontu.

Privāta izmantošana
Transportlīdzeklis tiek izmantots tikai un vienīgi 
ikdienas, sociāliem un izklaides mērķiem, tai 
skaitā pārvietojoties no mājām uz darbu un 
atpakaļ.

Transportlīdzekļa pilnīga bojāeja
Ja remonta izmaksas pārsniegs 85% no Jūsu 
transportlīdzekļa tirgus vērtības 
apdrošināšanas atlīdzības gadījuma iestāšanas 
brīdī, tiks kompensēta starpība starp 
transportlīdzekļa tirgus vērtību, atņemot a) 
visas izmaksātās atlīdzības esošās polises 
darbības laikā un b) transportlīdzekļa atlieku 
(metāllūžņu) vērtību.

Transportlīdzeklis (attiecībā uz pagarinātā 
servisa garantijas apdrošināšanas 
piemērošanu)
■ Jūsu transportlīdzeklis, kuram ir spēkā  
   esoša ražotāja garantija un kura maksimālais  
   nobraukums nepārsniedz 95 000 km privātajam  
   un komerciālajam transportam polises spēkā  
   stāšanās brīdī un 200 000 km kopējo   
   nobraukumu (vai 250 000 km, ja ir izvēlēta  
   komerciāla izmantošana), kas norādīts Jūsu  
   apdrošināšanas sertifikātā.

Nepārtraukti atjaunojot apdrošināšanu 
maksimālā nobraukuma limiti polises 
spēkā stāšanās brīdī ir šādi:
■ Transportlīdzekļa vecums kopš pirmās  
   reģistrācijas nepārsniedz 120 mēnešus un  
   maksimālais nobraukums nepārsniedz 
   180 000 km privātiem un 200 000 km   
   komerciālajiem transportlīdzekļiem polises  
   spēkā stāšanās brīdī, apdrošināšanas periodā  
   nepārsniedzot maksimālo kopējo nobraukumu  
   200 000 km (vai 250 000 km   
   komerctransportam).

Transportlīdzeklis (attiecībā uz lietotu 
transportlīdzekļu pagarinātā servisa 
garantijas apdrošināšanas piemērošanu)
■ Jūsu transportlīdzeklis, kuram nav vairs  
   spēkā esoša ražotāja vai Inchcape pagarinātā  
   garantija, bet tā vecums nepārsniedz 120  
   mēnešus kopš pirmās reģistrācijas un   
   maksimālais nobraukums nepārsniedz 
   180 000 km privātajam un 200 000 km   
   komerciālajam transportam polises spēkā  
   stāšanās brīdī, apdrošināšanas periodā   
   nepārsniedzot 200 000 km kopējo   
   nobraukumu (vai 250 000 km, ja ir izvēlēta  
   komerciāla izmantošana), kas norādīts  
   Jūsu apdrošināšanas sertifikātā.

Nepārtraukti atjaunojot apdrošināšanu vai 
iegādājoties to no jauna, maksimālā 
nobraukuma limiti polises spēkā stāšanās 
brīdī ir šādi:
■ Transportlīdzekļa vecums kopš pirmās  
    reģistrācijas nepārsniedz 120 mēnešus un  
    maksimālais nobraukums nepārsniedz 
    180 000 km privātiem un 200 000 km   
    komerciālajiem transportlīdzekļiem polises  
    spēkā stāšanās brīdī, apdrošināšanas periodā  
    nepārsniedzot maksimālo kopējo   
    nobraukumu 200 000 km (vai 250 000 km  
    komerctransportam).

Transportlīdzekļa apskates kontrolsaraksts
Šis dokuments apliecina, ka Inchcape dīleris 
pirms polises izsniegšanas ir veiksmīgi veicis 
pilnīgu un visaptverošu transportlīdzekļa 
pārbaudi (attiecas uz transportlīdzekļiem, 
kuriem nav spēkā ražotāja garantija vai 
pagarinātās garantijas periods).

Mēs, mūsu, mums
AWP P & C S.A. - Holandes filiāle, kas darbojas 
kā Allianz Global Assistance Europe ir 
apdrošināšanas sabiedrība, ar ko Jūs esat 
noslēdzis Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšanas polisi.
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Sazinieties ar tuvāko Inchcape dīleri un 
informējiet, ka Jūsu transportlīdzeklim ir 
spēkā esoša Inchcape pagarinātā servisa 
garantijas apdrošināšana.

Atlīdzības prasības iesniegšanas brīdī Inchcape 
dīleris pieprasīs apdrošinātā transportlīdzekļa 
apkopes vēsturi un atbilstošus rēķinus.
Mēs paturam tiesības pieprasīt jebkādu citu 
saistošu dokumentāciju prasības 
pamatojumam, kuras sagatavošanas un 
iesniegšanas izdevumus sedz apdrošinājuma 
ņēmējs.

Jūsu Inchcape dīleris izmeklēs gadījuma 
cēloni. Ja problēmas cēlonis neietilpst 

Inchcape Motors Latvia SIA 
Kārļa Ulmaņa gatve 70
Rīga
LV-1002 
Latvija
Tālr.:  +371 67 828 700

Dokuments satur terminus, kuru nozīmē 
izskaidrota zemāk. Šie vārdi tiek izcelti, 
izmantojot treknrakstu.

Apdrošināšanas seguma zonas
Jūs transportlīdzeklis nebūs apdrošināts, ja 
ar to ceļosiet ārpus zemāk minētajām 
teritorijām:

Latvija (šeit dēvēta par mītnes valsti) 

Kontinentālā Eiropa
Andora, Austrija, Beļģija, Bosnija un 
Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra (tikai 
Grieķijas teritorija), Čehijas Republika, Dānija 
(izņemot Farēru salas), Igaunija, Somija (izņemot 
Alandu), Francija, Vācija, Gibraltārs, Grieķija, 
Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, 
Lietuva, Luksemburga, Maķedonija, Malta, 
Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, 
Portugāle, Rumānija, Krievija (ierobežots līdz 50 
km rādiusam no šādu pilsētu ārējā gredzena: 
Sanktpēterburga, Maskava, Rostova pie 
Donas, Toljati un Perma), Sanmarīno, Serbija un 
Melnkalne, Slovākija, Slovēnija, Spānija 
(ieskaitot Baleāru salas, izņemot Kanāriju salas), 
Zviedrija, Šveice un Turcija, Ukraina, Apvienotā 
Karaliste (ieskaitot Normandijas salas), Vatikāns

Spēkā stāšanās datums
Datums, no kura stājas spēkā Jūsu 
apdrošināšanas segums un kurš norādīts uz 
Apdrošināšanas sertifikāta (Spēkā stāšanās 
datums)

Inchcape autorizētais dīleris / Inchcape 
autorizētais serviss / Autorizētais ražotāja 
dīleris
Dīleri, kas norādīti sadaļā “Kā pieteikt atlīdzības 
gadījumu” Jūsu mītnes valstī, Lietuvā vai 
Igaunijā vai autorizēts ražotāja dīleris/serviss 
citās valstīs apdrošināšanas seguma zonā.

Komerciāla izmantošana
Privātpersona vai uzņēmums, kurš 
transportlīdzekli izmanto kā 
komerctransportu komerciāliem un/vai 
privātiem mērķiem, bet nav auto tirgotājs, 
serviss, uzņēmums vai individuāls tirgotājs, kas 
nodarbojas ar transportlīdzekļu pirkšanu un 
pārdošanu vai remontu.

Komerctranports
Autoparki, juridiskām personām piederoši 
transportlīdzekļi vai citi uzņēmējdarbībai 
paredzēti transportlīdzekļi, kuru kopējā masa 
nepārsniedz 3,500 kg, izņemot auto tirgotājus, 
servisus, uzņēmumus vai individuālos tirgotājs, 
kas nodarbojas ar transportlīdzekļu pirkšanu, 
pārdošanu vai remontu.

Iekšzemes segums
Segums, kas tiek nodrošināts mītnes valstī.

Mītnes valsts
Latvija, valsts, kurā ir reģistrēts Jūsu 
transportlīdzeklis.

Apdrošinātājs
AWP P & C S.A. - Holandes filiāle, kas darbojas 
kā Allianz Global Assistance Europe.

Apdrošināšanas seguma periods
Polises seguma periods, kas ir vai nu 12 vai 24 
mēneši, skaitot no polises spēkā stāšanās 
datuma vai līdz nobraukuma limitam, kas norādīts 
Jūsu Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšanas sertifikātā.

Polise
Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšanas polise, uz kuru attiecas šie 
noteikumi un Inchcape pagarinātā servisa 
garantijas apdrošināšanas sertifikāts.

Privātpersona / pircējs
Persona vai uzņēmums, kas lieto apdrošināto 
transportlīdzekli privātai izmantošanai un kas 
nav auto tirgotājs, serviss, uzņēmums vai 
individuāls tirgotājs, kas nodarbojas ar 
transportlīdzekļu pirkšanu un pārdošanu vai 
remontu.

Privāta izmantošana
Transportlīdzeklis tiek izmantots tikai un vienīgi 
ikdienas, sociāliem un izklaides mērķiem, tai 
skaitā pārvietojoties no mājām uz darbu un 
atpakaļ.

Transportlīdzekļa pilnīga bojāeja
Ja remonta izmaksas pārsniegs 85% no Jūsu 
transportlīdzekļa tirgus vērtības 
apdrošināšanas atlīdzības gadījuma iestāšanas 
brīdī, tiks kompensēta starpība starp 
transportlīdzekļa tirgus vērtību, atņemot a) 
visas izmaksātās atlīdzības esošās polises 
darbības laikā un b) transportlīdzekļa atlieku 
(metāllūžņu) vērtību.

Transportlīdzeklis (attiecībā uz pagarinātā 
servisa garantijas apdrošināšanas 
piemērošanu)
■ Jūsu transportlīdzeklis, kuram ir spēkā  
   esoša ražotāja garantija un kura maksimālais  
   nobraukums nepārsniedz 95 000 km privātajam  
   un komerciālajam transportam polises spēkā  
   stāšanās brīdī un 200 000 km kopējo   
   nobraukumu (vai 250 000 km, ja ir izvēlēta  
   komerciāla izmantošana), kas norādīts Jūsu  
   apdrošināšanas sertifikātā.

Nepārtraukti atjaunojot apdrošināšanu 
maksimālā nobraukuma limiti polises 
spēkā stāšanās brīdī ir šādi:
■ Transportlīdzekļa vecums kopš pirmās  
   reģistrācijas nepārsniedz 120 mēnešus un  
   maksimālais nobraukums nepārsniedz 
   180 000 km privātiem un 200 000 km   
   komerciālajiem transportlīdzekļiem polises  
   spēkā stāšanās brīdī, apdrošināšanas periodā  
   nepārsniedzot maksimālo kopējo nobraukumu  
   200 000 km (vai 250 000 km   
   komerctransportam).

Transportlīdzeklis (attiecībā uz lietotu 
transportlīdzekļu pagarinātā servisa 
garantijas apdrošināšanas piemērošanu)
■ Jūsu transportlīdzeklis, kuram nav vairs  
   spēkā esoša ražotāja vai Inchcape pagarinātā  
   garantija, bet tā vecums nepārsniedz 120  
   mēnešus kopš pirmās reģistrācijas un   
   maksimālais nobraukums nepārsniedz 
   180 000 km privātajam un 200 000 km   
   komerciālajam transportam polises spēkā  
   stāšanās brīdī, apdrošināšanas periodā   
   nepārsniedzot 200 000 km kopējo   
   nobraukumu (vai 250 000 km, ja ir izvēlēta  
   komerciāla izmantošana), kas norādīts  
   Jūsu apdrošināšanas sertifikātā.

Nepārtraukti atjaunojot apdrošināšanu vai 
iegādājoties to no jauna, maksimālā 
nobraukuma limiti polises spēkā stāšanās 
brīdī ir šādi:
■ Transportlīdzekļa vecums kopš pirmās  
    reģistrācijas nepārsniedz 120 mēnešus un  
    maksimālais nobraukums nepārsniedz 
    180 000 km privātiem un 200 000 km   
    komerciālajiem transportlīdzekļiem polises  
    spēkā stāšanās brīdī, apdrošināšanas periodā  
    nepārsniedzot maksimālo kopējo   
    nobraukumu 200 000 km (vai 250 000 km  
    komerctransportam).

Transportlīdzekļa apskates kontrolsaraksts
Šis dokuments apliecina, ka Inchcape dīleris 
pirms polises izsniegšanas ir veiksmīgi veicis 
pilnīgu un visaptverošu transportlīdzekļa 
pārbaudi (attiecas uz transportlīdzekļiem, 
kuriem nav spēkā ražotāja garantija vai 
pagarinātās garantijas periods).

Mēs, mūsu, mums
AWP P & C S.A. - Holandes filiāle, kas darbojas 
kā Allianz Global Assistance Europe ir 
apdrošināšanas sabiedrība, ar ko Jūs esat 
noslēdzis Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšanas polisi.

Kā pieteikt atlīdzības gadījumu

Jūs / Jūsu / Apdrošinājuma ņēmējs
Apdrošinājuma ņēmējs, kas norādīts Inchcape 
pagarinātā servisa garantijas apdrošināšanas 
sertifikātā.

Prasībām, kas pieteiktas ārpus Jūsu mītnes valsts, atrodoties Igaunijā vai Lietuvā, visi 
remontdarbi jāveic kādam no šiem Inchcape dīleriem:

UAB Krasta Auto Vilnius
Ozo g. 10A
LT-08200 
Viļņa
Lietuva 
Tālr.: 8527404400

UAB Krasta Auto Kaunas
Veiverių g. 150
LT-4639
Kauņa
Lietuva
Tālr.: 837210500

*Tikai BMW un Mini markām

UAB Krasta Auto Klaipėda
Svajonės g. 40
LT- 9410
Klaipēda
Lietuva
Tālr.: 846344944

Inchcape Motors Latvia SIA
Dārzciema iela 64A
Rīga
LV-1073
Latvija
Tālr.: + 371 67 828 600

*Tikai BMW un Mini markām *Tikai Jaguar un Land Rover markām *Tikai Ford un Mazda markām

Inchcape Motors Latvia SIA 
Skanstes iela 4A
Rīga
LV-1013
Latvija
Tālr.:  +371 67303000 

apdrošināšanas segumā, diagnostikas izmaksas 
sedz apdrošinājuma ņēmējs. Inchcape 
dīleris veiks prasības apstrādi Jūsu vārdā tikai 
tad, ja problēmas cēlonis ir iekļauts Inchcape 
pagarinātā servisa garantijas apdrošināšanas 
noteikumu segumā.

Lai atrastu Jūsu vietējo Inchcape dīleri, 
lūdzam zvanīt uz Inchcape klientu apkalpošanas 
tālruni:
+371 67303000 (Ford, Mazda), 
+371 67828700 (Jaguar, Land Rover),
+371 67828600 (BMW, MINI).

Prasības, kas iesniegtas Jūsu mītnes valstī 
Visus remontdarbus jāveic kādam no šiem Inchcape dīleriem:
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Prasības, kas pieteiktas ārpus Jūsu mītnes 
valsts, atrodoties kontinentālajā Eiropā 
(izņemot Igauniju/Lietuvu)

Apdrošināšanas segums kontinentālajā Eiropā 
ir spēkā tikai ceļojumiem, kas nepārsniedz 84 
dienas viena brauciena laikā un proporcionāli 3 
mēnešus kopā katrā apdrošināšanas seguma 
gadā.

Atrodoties kontinentālās Eiropas valstīs, visus 
remontdarbus un saistītās izmaksas sedz 
Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmējs. Visi 
remontdarbi veicami jebkurā autorizētā un 
ražotāja apstiprinātā dīlera/servisa darbnīcā 
un izdevumi tiek kompensēti, atgriežoties mītnes 
valstī. Ja valstī, kurā nepieciešams veikt 
remontu, nav pieejams autorizēts un ražotāja 

UAB Inchcape Motors
Laisvės pr. 137
LT-06118
Viļņa 
Lietuva
Tālr.: 852168226

UAB Inchcape Motors
Islandijos pl. 31
LT-49177
Kauņa
Lietuva
Tālr.: 837409111

*Tikai Ford, Mazda, Jaguar un Land Rover markām

UAB Inchcape Motors
Žiedo g. 2, Sudmantai
LT-96320
Klaipēda
Lietuva
Tālr.: 846347568

Inchcape Motors 
Estonia OU
Paldiski mnt 108, 
13522
Tallina
Igaunija
Tālr.: +372 659 3700

Inchcape Motors 
Estonia OU
Välja 7 
61709, Soinaste küla,
Kambjas pagasts, Tartu
Igaunija
Tālr.: +372 730 2870

Inchcape Motors 
Estonia OU
Tallinna mnt 82, 
80010
Pērnava
Igaunija
Tālr.: +372 448 1740

Inchcape Motors 
Estonia OÜ
Järveküla tee 22,  
30328
Kohtla-Järve
Igaunija
Tālr.: +372 336 4700

*Tikai BMW un Mini markām

Inchcape Motors 
Estonia OÜ
Laike tee 38 Peetri
75312
Tallina
Igaunija
Tālr.: +372 663 0600

*Tikai Jaguar, Land Rover un Mazda markām

apstiprināts dīleris/servisa darbnīca, lūdzam 
sazināties ar mums, zvanot uz tālruni +371 2933 
0010, lai iegūtu tālākos norādījumus.

Ja prasības izmaksas pārsniedz vai var pārsniegt 
5 000 eiro, Jums darbi jāsaskaņo pirms to 
uzsākšanas ar mums, zvanot uz tālruni +371 
2933 0010. Nosacījuma neievērošanas gadījumā 
Jūsu prasība var tikt noraidīta.

Piesakot atlīdzības prasību, jāiesniedz sekojoši 
dokumenti (oriģināli):
■ Autorizēta un apstiprināta Inchcape vai  
   ražotāja dīlera/servisa darbnīcas rakstisks  
   veikto darbu apstiprinājums;
■ Visi rēķini;
■ Diagnostikas izdrukas;
■ Maksājumu apliecinošie dokumenti; 
■ Nomainīto detaļu saraksts, ja iespējams.

Pēc atgriešanās Jūsu mītnes valstī nogādājiet 
augstāk minētos dokumentus vietējam Inchcape 
dīlerim, kas sazināsies ar mums Jūsu vārdā.

Nauda par akceptētām atlīdzību prasībām tiks 
izmaksāta eiro pēc valūtas maiņas kursa 
attiecīgajai valūtai gadījuma iestāšanās brīdī.

Transportlīdzekļiem, kuriem nav spēkā esoša 
ražotāja garantija, prasības nevar tikt pieteiktas 
pirmajās 30 polises darbības dienās vai pirms nav 
nobraukti 1000 km no polises spēkā stāšanās 
brīža, atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk. Šis nav 
attiecināms uz polisēm, kas tiek atjaunotas bez 
pārtraukuma. 
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Visu risku elektriskais un mehāniskais 
apdrošināšanas segums

Kas tiek segts?
Šī garantijas apdrošināšana sedz visu rūpnīcā 
uzstādīto mehānisko un elektrisko daļu (tai skaitā, 
uzstādīšanas izmaksas) nomaiņu vai remontu 
iekšējas salūšanas gadījumā. Iekšējā salūšana ir 
komponentu daļas salūšana, izraisot pēkšņu 
funkciju pārrāvumu.
Visi šajā dokumentā minētie limiti ir norādīti ar PVN.
Saskaņā ar seguma aprakstu, polises 
izņēmumiem, kas norādīti turpmākajās lappusēs, 
un vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, 
Jums ir tiesības novērst jebkuru defektu, kas 
rodas no oriģinālās ražotāja elektriskās un / vai 
mehāniskās detaļas ražošanas defekta, veicot 
remontu vai nomaiņu, ja:
■ Polises prēmija ir samaksāta;
■ Jūsu transportlīdzeklis ir standarta   
   ražošanas modelis, un tas nav bijis pakļauts  
   neautorizētām izmaiņām;
■ Jūsu garantijas prasība ir iesniegta   
   apdrošināšanas periodā, un nav sasniegts  
   maksimālais nobraukuma limits;
■ Bojājums definēts, saskaņā ar šī dokumenta  
   nosacījumiem un noteikumiem.

Saskaņā ar polisi tiks atmaksātas zemāk 
norādītās izmaksas saistībā ar apstiprinātu 
atlīdzības prasību:

1. Pārbaudes darbi, mērījumi, programmēšana, 
uzstādījumi saskaņā ar ražotāja noteiktajiem 
darba laika limitiem. 

2. Blīves un (vārpstas blīvslēgi) jebkura veida 
blīvējošie gredzeni, skrūves, uzgriežņi, eļļas un 
antifrīzi, kas nepieciešami remontdarbiem.

3.Izrietošie zaudējumi - mēs apmaksāsim 
segumā ietvertas detaļas bojājumu, ja tā 
cēlonis ir cita segumā ietverta detaļa.

Iekļauti ir arī: 
■ Eļļas blīvslēgs, cilindra galviņas starplika, 

kloķvārpstas priekšējais blīvslēgs, kloķvārpstas 
eļļas blīvslēgs, palīgvārpstas eļļas blīvslēgs, 
pārnesumkārbas aizmugurējās izvades 
blīvslēgs, piedziņas vārpstas blīvslēgs, 
diferenciāļa zobrata blīvslēgs un jebkāds eļļas 
blīvslēgs vai starplika, kad ir būtiski noņemt 
dzinēju, pārnesumkārbu vai diferenciāli / 
piedziņas vārpstu, lai veiktu remontdarbus.

■ Blīvslēgi (nolaižamais jumts) –  ir iekļauti tikai 
tie blīvslēgi, kas ir jumta nolaišanas 
mehānismā.

■ Siksnas – ir iekļauti ķīļsiksnu, plakansiksnu, 
palīgsiksnu un zobsiksnu mehāniskie bojājumi 
(izņemot gadījumus, kad tās tiek mainītas 
plānotās apkopes, ražotāja ieteiktās nomaiņas 
vai nolietojuma un nodiluma gadījumā). 

■ Piekare - ietverot savienotājelementus, klaņus, 
lodšarnīrus, kompresorus, vārstu blokus, 
sensorus, amortizatorus, atsperes un gaisa 
spilvenus.   

Šī garantija segs tikai nomaiņu detaļai(-ām), 
kurai(-ām) noticis apdrošināšanas gadījums, 
neatkarīgi no tā, ka ražotājs rekomendē 
nomaiņu veikt pārī. Otras detaļas apmaksa būs 
jāsedz klientam.



logu blīves vai pārveidojami un saliekami jumti;
piesārņojums degvielas sistēmā, neatkarīgi no 
izcelsmes iemesla vai personas, kuras dēļ tas 
noticis;

jebkāda veida skaņas, kas nav radušās 
mehāniskas salūšanas dēļ;

tehniskie papildinājumi vai izmaiņas 
transportlīdzeklim, kuras veiktas 
neautorizētā servisā, gaisa kondicionēšanas 
sistēmas uzpildīšana, maiņa vai pārveide, ja 
vien tā neizriet no šīs apdrošināšanu 
segtajiem gadījumiem;

izmaksas, kuru cēlonis ir remontdarbu 
metodes, kuras nav autorizētas vai norādītas 
ražotāja vadlīnijās;

pārprogrammēšana vai programmatūras 
atjaunināšana, ja vien tas nav nepieciešams 
pēc segumā esošas detaļas nomaiņas vai 
labošanas;

ģeometrija, izsekošana vai stūres un piekares 
regulēšana tiks segtas tikai pēc apdrošinātās 
detaļas nomaiņas, ja tā apmaksāta šīs 
apdrošināšanas ietvaros.

Netiek apdrošināti šie komponenti:
izplūdes sistēma, lai gan ir segts izplūdes 
kolektors, katalizators un cietdaļiņu filtrs, ar 
izņēmumu, ja bojājums radies nekvalitatīvas 
vai nepareizas degvielas lietošanas dēļ;

iekšējās apdares materiāli: ieskaitot, bet ne 
tikai, salona apdare, hroma pārklājums, līstes, 
roku balsti, griestu apšuvums, glabāšanas 
nodalījumi, sānu paneļi, saulessargi, krūžu 
turētāji;

bremzes un sajūgs: sajūga disks, sajūga 
spiediena plāksne, sajūga atbrīvošanas 
gultnis, bremžu uzlika, bremžu disks, bremžu 
cilindrs, sajūga un bremžu regulēšana;

stikls, ja vien tā remonts vai nomaiņa ir 
obligāta un cēlonis ir sildīšanas elementa, 
sensoru vai antenas defekts. Priekšējais 
vējstikls netiek segts un nav polises segumā;

labotas, lietotas detaļas vai detaļas, kuras nav 
no ražotāja (piemēram, aksesuāri, jebkura 
veida tehniskā uzlabošana) un neatbilst 
ražotāja kvalitātes standartiem vai kuras 
ražotājs nav apstiprinājis;
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Kas netiek segts?
1. Polise nesedz transportlīdzekļa sistēmu vai  
    sastāvdaļu, kas ir bojātas, nedarbojas vai ir  
    nepieciešama to nomaiņa, izmaksas, ja šādu  
    defektu cēlonis ir dabiskais nolietojums. Ar  
    nolietojumu saprot pakāpenisku nolietošanos  
    vai snieguma samazināšanos, ko izraisa  
    vecums un / vai nobraukums saskaņā ar  
    ražotāju vadlīnijām.      
2. Polise nav spēka, ja odometrs nepareizi fiksē  
    transportlīdzekļa nobraukto attālumu, ir  
    deaktivizēts vai ar to ir veiktas manipulācijas.

3a Jūsu garantija var tikt atzīta par nederīgu, ja   
     turpināt lietot transportlīdzeklī pēc bojājuma  
     atklāšanas.

3b Prasība jāiesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk  
     kā 10 darba dienu laikā pēc gadījuma vai  
     bojājuma atklāšanas polises darbības laikā. Ja  
     tā nerīkosieties, Jūsu prasība var tikt atteikta.

4. Saprātīgas diagnostikas izmaksas saistībā ar  
    pieteiktā gadījuma detaļu pārbaudi tiek segtas  
    tikai tādā gadījumā, ja atlīdzības prasība ir  
    apstiprināta.

5. Transportlīdzekļiem, kurus izmanto auto  
    tirgotājs, serviss, uzņēmums vai individuāls  
    tirgotājs, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu  
    pirkšanu un pārdošanu vai remontu,   
    apdrošināšanas segums nav spēkā.

6. Transportlīdzekļiem, kuri netiek izmantoti  
    tikai privātai lietošanai, ja vien nav samaksāta  
    papildus Komerciālā transporta prēmija,  
    apdrošināšanas segums nav spēkā.

7. Visa veida blīves un blīvslēgi, kas nav minēti  
    noteikumu sadaļas “Kas tiek segts” 4. un 5.  
    punktā, nav iekļauti apdrošināšanas segumā.

Netiek apdrošināti šie defekti:

oksidēšanās un korozijas bojājumi;

apkopes darbi: apkalpošana un pārbaudes; 

šasija: šasijas sastāvdaļu pielāgojumi un 
regulēšana, piem., bīdāmais jumts, pārseguma 
jumts, mīkstais jumts, transportlīdzekļa 
durvis, bagāžas nodalījuma vāks un buferi, 
krāsas bojājumi un rūsa uz šasijas, ūdens 
ieplūdes noplūšana uz šasijas, piemēram, 
cauras durvju blīves, bīdāmās jumta starplikas, 

gumija: ieskaitot, bet ne tikai, gumijas starplikas 
uz durvīm, bagāžnieks vai auto jumts, ass 
gultnis, asu balstiekārta, ass putekļsargs, 
stūres putekļsargs, sviras bukse (sailentbloks), 
sailentbloka bukses, motora stiprinājumi 
(izņemot hidrauliskos dzinēja vai elektroniski 
vadāmos stiprinājumus), stabilizatoru 
stiprinājumi, piekares rokas stiprinājumi un logu 
tīrītāju slotiņas;

blīvējumi: jebkuri blīvējumi vai blīvslēgi, kuri nav 
norādīti iepriekš sadaļā “Kas tiek segts?”. 
Tomēr, lai būtu skaidrs, tiek segta noplūde uz 
dzesēšanas sistēmas ierīcēm, piemēram, bet 
ne tikai - apsildes matricām, ūdens šļūtenēm, 
cilindru galvu starplikām, radiatora un gaisa 
kondicionēšanas sistēmām;

riteņi: riepas, diski, rumbas vāciņš, riteņu 
skrūves, riepu spiediena atjaunošanas 
monitoringa sistēmas sensori;

kabrioletu jumti, saliekamie jumti, virsbūves 
paneļi, jumta materiāli un blīves;

stikls: korpuss, lukturi (arī ksenona lampas), 
jebkāda veida spuldzes;

LED un citi lukturi;

standarta piederumi: piem., domkrats, 
ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trīsstūris, 
pirmās palīdzības komplekts, instrumentu 
komplekts;

palīgmateriāli un nolietojušās detaļas, gaisa 
filtri, eļļas filtri, drošinātāji, aizdedzes sveces, 
kvēlsveces, akumulators, smērvielas, antifrīzs, 
ūdens padeves šļūtenes, skrūves, skrūves ar 
vītnēm, uzgriežņi, paplāksnes, ekspluatācijas 
materiāli un montāžas materiāli, kā arī visas 
citas tās sastāvdaļas, kuras ir regulāri 
jāpārbauda un/vai jāmaina tehniskās apkopes 
laikā netiek individuāli segtas, bet tikai tad, ja to 
aizvietošana veido daļu no akceptētas 
izmaksas un šie elementi ir būtiski, lai veiktu 
izmaksu. Šis piemēru uzskaitījums nav pilnīgs.

telefona vai mobilā tālruņa stiprinājumi;

piekabes savienojumi.

8. Prasība par defektīvās daļas / komponenta  
    remontu vai nomaiņu saskaņā ar polisi nav  
    spēkā, ja defekts ir saistīts ar kādu no šiem  
    aspektiem:

Privātiem lietotājiem
Transportlīdzekļa nepareiza lietošana vai 
pārslodze, piemēram, transportlīdzekļa 
pakļaušana lielākām asu slodzēm un / vai 
piekabju slodzēm nekā atļauts un norādījis 
ražotājs, vai transportlīdzekļa lietošana 
ātrumsacensībās vai līdzīgos motorsporta 
pasākumos, vai transportlīdzekļa izmantošana 
autoskolās vai kā neatliekamās palīdzības 
transports, vai lietošana bezceļa apstākļos, vai 
komerciāliem nolūkiem, piemēram, kā 
uzņēmuma transportlīdzeklis, kurjera 
pakalpojumu nodrošināšanai, pasažieru 
pārvadāšanai vai transportlīdzekļa iznomāšanai; 

Komerciāliem lietotājiem
Transportlīdzekļa nepareiza lietošana vai 
pārslodze, piemēram, transportlīdzekļa 
pakļaušana lielākām asu slodzēm un / vai 
piekabju slodzēm nekā atļauts un norādījis 
ražotājs, vai transportlīdzekļa lietošana 
ātrumsacensībās vai līdzīgos motorsporta 
pasākumos, vai tā izmantošana kā neatliekamās 
palīdzības transports, vai lietošana bezceļa 
apstākļos;

Vispārīgi izņēmumi, kas piemērojami privātiem 
un komerciāliem lietotājiem:

Svarīga piezīme: Šīs garantijas apdrošināšanas 
nosacījums ir, ka Jūsu transportlīdzeklim tiek 
veiktas regulāras apkopes saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. Ja šāds nosacījums netiks izpildīts, 
segums automātiski tiks pārtraukts.

Jūsu transportlīdzeklis iepriekš ir ticis 
remontēts, uzturēts vai apkalpots tādā veidā, 
kas ir pretrunā ar ražotāja standartiem, kas 
definēti Īpašnieka rokasgrāmatā vai Apkopes 
grafikā; vai 

labotas, lietotas vai neoriģinālas (ne ražotāja) 
detaļas, kuras uzstādītas Jūsu 
transportlīdzeklim, netiek segtas šīs polises 
ietvaros, un jebkuri zaudējumi, kam par cēloni 
bijusi šāda detaļa, netiks atlīdzināti; vai 

transportlīdzeklis ir modificēts, un 
modifikāciju rakstveidā nav oficiāli apstiprinājis 
ražotājs neatkarīgi no tā, vai tā notika pirms 
seguma perioda vai tā laikā; vai 

Jūs vai trešā persona, neatkarīgi no 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

iejaukšanās līdzekļiem un veidiem un kā šī 
ietekme ir radusies, veicāt transportlīdzekļa 
vadības un datorsistēmā neapstiprinātas 
izmaiņas, to pasliktināšanos, dzēšanu, 
deformāciju, pārveidošanu. Vadības un 
datorsistēmas bojājums šādu izmaiņu vai 
pārveidošanas rezultātā netiek segts; vai 

Jūs neesat ievērojis transportlīdzekļa apkopes 
intervālu, darbības, izmantošanas, apstrādes un 
apkopes vadlīnijas, kā to norādījis ražotājs 
Īpašnieka rokasgrāmatā vai Apkopes grafikā; vai

notikusi ārējā ietekme, kas pēkšņi un tieši 
ietekmē transportlīdzekli ar spēku (ieskaitot, 
bet ne tikai – ceļu satiksmes negadījums, krusa, 
plūdi, karš, iebrukums, nemieri, revolūcija, 
terorisms, vandālisms, dzīvnieki, kodolenerģija 
vai līdzīgs notikums); vai

veiktas apzinātas un ļaunprātīgas darbības, 
tostarp zādzība, neatļauta izmantošana, 
laupīšana un krāpšana; vai 

Jūs neesat ziņojis par defektu tiklīdz tas ir kļuvis 
zināms vai 10 darba dienu laikā vai neesat 
nodrošinājis Inchcape dīlerim iespēju novērst 
defektu saprātīgā laika periodā pēc Inchcape 
dīlera pieprasījuma šāda darba veikšanai; vai

zaudējumi, kas radušies no ražošanas 
defektiem, kļūdainas konstrukcijas un 
atsaukšanas kampaņām, kuras apstiprinājis 
ražotājs; vai

Jūsu transportlīdzeklim nav veikts vai nav 
veikts saskaņā ar norādēm ražotāja sniegtais 
serviss (remonts) vai produkta atsaukšanas 
kampaņa; vai 

veikta iejaukšanās bojātajā sistēmā vai detaļā; vai

konstatēta nepiemērotu (ražotāja neapstiprinātu) 
smērvielu vai ekspluatācijas materiālu 
izmantošana; vai 

ja par izmaksām, par kurām atbildīga ir trešā 
puse: ražotājs, importētājs, darbuzņēmējs, 
izrietoši no remonta pasūtījuma, garantijas vai 
citas garantijas solījums (detaļu garantija, 
atsaukums). Šķidrās naftas gāzes pārveidošanas 
gadījumā tas attiecas uz visām detaļām, pat ja 
pārbūve tika veikta apdrošināšanas seguma 
periodā; vai

jebkura detaļa / komponente, kas pati par sevi 
nav ietverta šajā garantijā. Tas attiecas arī uz 

gadījumiem, kad detaļas, uz kuru attiecas šī 
garantija, funkcionalitāte ir ierobežota, taču šī 
detaļa pati par sevi neliecina par bojājumu 
(izrietošu bojājumu); vai

zaudējumi, kas radušies ūdens iekļūšanas, plūdu 
vai uguns ietekmē, to ļaunprātīgas izmantošanas 
vai nolaidības dēļ vai sala rezultātā, ieskaitot 
izmaksas, kuras radušās antifrīza 
nepietiekamības vai neesamības dēļ; vai

secīgs bojājums mehāniskajām vai 
elektriskajām detaļām netiek segts, ja vien to 
bojājums nav radies detaļas dēļ, kura ir 
apdrošināšanas segumā; vai

jebkura detaļa, kas būtu jāmaina vecuma, 
kalpošanas laika vai nobraukuma dēļ saskaņā 
ar ražotāja noteikto servisa / uzturēšanas / 
apkopes grafiku, jo šī maiņa nepieciešama, lai 
saglabātu transportlīdzekļa funkcionalitāti / 
braukšanas drošību; vai

jebkura detaļa / komponente, kuras defektu 
varētu noteikt pirms garantijas iegādes un kas 
būtu atklāts, veicot apkopi / lietotās 
automašīnas pārbaudi saskaņā ar ražotāja 
rekomendācijām pie kvalificēta personāla.

Mēs neatlīdzināsim zaudējumus neatkarīgi no tā, 
vai izņēmuma cēlonis vai notikums (kā uzskaitīts 
iepriekš) radies atsevišķi vai kopā ar cēloni vai 
notikumu, kas nav skaidri izslēgts.

9. Netiek apdrošinātas šādas izmaksas un darba 
priekšmeti:

jebkādas tiešas vai netiešas izmaksas, kas 
radušās defekta rezultātā un kas palielina 
atlīdzības prasību virs nepieciešamām 
transportlīdzekļa remonta izmaksām. Tās 
ietver, bet ne tikai: transportēšanas 
(evakuēšanas) izmaksas, izmitināšanas 
izmaksas, automašīnu nomas izmaksas, 
kompensāciju par lietošanas pārtraukšanu vai 
remonta komponentu saņemšanas 
aizkavēšanos;

visas izmaksas, ko atlīdzina citas 
apdrošināšanas polises; un

kalibrēšana, testēšana, regulēšana un apkopes, 
pārbaudes, kopšanas, tīrīšanas, iepirkumi, 
iznīcināšana, kravas un pārvadājumu izmaksas, 
kas nav saistīti ar segto defektu.

a)

b)

c)

d)



logu blīves vai pārveidojami un saliekami jumti;
piesārņojums degvielas sistēmā, neatkarīgi no 
izcelsmes iemesla vai personas, kuras dēļ tas 
noticis;

jebkāda veida skaņas, kas nav radušās 
mehāniskas salūšanas dēļ;

tehniskie papildinājumi vai izmaiņas 
transportlīdzeklim, kuras veiktas 
neautorizētā servisā, gaisa kondicionēšanas 
sistēmas uzpildīšana, maiņa vai pārveide, ja 
vien tā neizriet no šīs apdrošināšanu 
segtajiem gadījumiem;

izmaksas, kuru cēlonis ir remontdarbu 
metodes, kuras nav autorizētas vai norādītas 
ražotāja vadlīnijās;

pārprogrammēšana vai programmatūras 
atjaunināšana, ja vien tas nav nepieciešams 
pēc segumā esošas detaļas nomaiņas vai 
labošanas;

ģeometrija, izsekošana vai stūres un piekares 
regulēšana tiks segtas tikai pēc apdrošinātās 
detaļas nomaiņas, ja tā apmaksāta šīs 
apdrošināšanas ietvaros.

Netiek apdrošināti šie komponenti:
izplūdes sistēma, lai gan ir segts izplūdes 
kolektors, katalizators un cietdaļiņu filtrs, ar 
izņēmumu, ja bojājums radies nekvalitatīvas 
vai nepareizas degvielas lietošanas dēļ;

iekšējās apdares materiāli: ieskaitot, bet ne 
tikai, salona apdare, hroma pārklājums, līstes, 
roku balsti, griestu apšuvums, glabāšanas 
nodalījumi, sānu paneļi, saulessargi, krūžu 
turētāji;

bremzes un sajūgs: sajūga disks, sajūga 
spiediena plāksne, sajūga atbrīvošanas 
gultnis, bremžu uzlika, bremžu disks, bremžu 
cilindrs, sajūga un bremžu regulēšana;

stikls, ja vien tā remonts vai nomaiņa ir 
obligāta un cēlonis ir sildīšanas elementa, 
sensoru vai antenas defekts. Priekšējais 
vējstikls netiek segts un nav polises segumā;

labotas, lietotas detaļas vai detaļas, kuras nav 
no ražotāja (piemēram, aksesuāri, jebkura 
veida tehniskā uzlabošana) un neatbilst 
ražotāja kvalitātes standartiem vai kuras 
ražotājs nav apstiprinājis;
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Kas netiek segts?
1. Polise nesedz transportlīdzekļa sistēmu vai  
    sastāvdaļu, kas ir bojātas, nedarbojas vai ir  
    nepieciešama to nomaiņa, izmaksas, ja šādu  
    defektu cēlonis ir dabiskais nolietojums. Ar  
    nolietojumu saprot pakāpenisku nolietošanos  
    vai snieguma samazināšanos, ko izraisa  
    vecums un / vai nobraukums saskaņā ar  
    ražotāju vadlīnijām.      
2. Polise nav spēka, ja odometrs nepareizi fiksē  
    transportlīdzekļa nobraukto attālumu, ir  
    deaktivizēts vai ar to ir veiktas manipulācijas.

3a Jūsu garantija var tikt atzīta par nederīgu, ja   
     turpināt lietot transportlīdzeklī pēc bojājuma  
     atklāšanas.

3b Prasība jāiesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk  
     kā 10 darba dienu laikā pēc gadījuma vai  
     bojājuma atklāšanas polises darbības laikā. Ja  
     tā nerīkosieties, Jūsu prasība var tikt atteikta.

4. Saprātīgas diagnostikas izmaksas saistībā ar  
    pieteiktā gadījuma detaļu pārbaudi tiek segtas  
    tikai tādā gadījumā, ja atlīdzības prasība ir  
    apstiprināta.

5. Transportlīdzekļiem, kurus izmanto auto  
    tirgotājs, serviss, uzņēmums vai individuāls  
    tirgotājs, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu  
    pirkšanu un pārdošanu vai remontu,   
    apdrošināšanas segums nav spēkā.

6. Transportlīdzekļiem, kuri netiek izmantoti  
    tikai privātai lietošanai, ja vien nav samaksāta  
    papildus Komerciālā transporta prēmija,  
    apdrošināšanas segums nav spēkā.

7. Visa veida blīves un blīvslēgi, kas nav minēti  
    noteikumu sadaļas “Kas tiek segts” 4. un 5.  
    punktā, nav iekļauti apdrošināšanas segumā.

Netiek apdrošināti šie defekti:

oksidēšanās un korozijas bojājumi;

apkopes darbi: apkalpošana un pārbaudes; 

šasija: šasijas sastāvdaļu pielāgojumi un 
regulēšana, piem., bīdāmais jumts, pārseguma 
jumts, mīkstais jumts, transportlīdzekļa 
durvis, bagāžas nodalījuma vāks un buferi, 
krāsas bojājumi un rūsa uz šasijas, ūdens 
ieplūdes noplūšana uz šasijas, piemēram, 
cauras durvju blīves, bīdāmās jumta starplikas, 

gumija: ieskaitot, bet ne tikai, gumijas starplikas 
uz durvīm, bagāžnieks vai auto jumts, ass 
gultnis, asu balstiekārta, ass putekļsargs, 
stūres putekļsargs, sviras bukse (sailentbloks), 
sailentbloka bukses, motora stiprinājumi 
(izņemot hidrauliskos dzinēja vai elektroniski 
vadāmos stiprinājumus), stabilizatoru 
stiprinājumi, piekares rokas stiprinājumi un logu 
tīrītāju slotiņas;

blīvējumi: jebkuri blīvējumi vai blīvslēgi, kuri nav 
norādīti iepriekš sadaļā “Kas tiek segts?”. 
Tomēr, lai būtu skaidrs, tiek segta noplūde uz 
dzesēšanas sistēmas ierīcēm, piemēram, bet 
ne tikai - apsildes matricām, ūdens šļūtenēm, 
cilindru galvu starplikām, radiatora un gaisa 
kondicionēšanas sistēmām;

riteņi: riepas, diski, rumbas vāciņš, riteņu 
skrūves, riepu spiediena atjaunošanas 
monitoringa sistēmas sensori;

kabrioletu jumti, saliekamie jumti, virsbūves 
paneļi, jumta materiāli un blīves;

stikls: korpuss, lukturi (arī ksenona lampas), 
jebkāda veida spuldzes;

LED un citi lukturi;

standarta piederumi: piem., domkrats, 
ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trīsstūris, 
pirmās palīdzības komplekts, instrumentu 
komplekts;

palīgmateriāli un nolietojušās detaļas, gaisa 
filtri, eļļas filtri, drošinātāji, aizdedzes sveces, 
kvēlsveces, akumulators, smērvielas, antifrīzs, 
ūdens padeves šļūtenes, skrūves, skrūves ar 
vītnēm, uzgriežņi, paplāksnes, ekspluatācijas 
materiāli un montāžas materiāli, kā arī visas 
citas tās sastāvdaļas, kuras ir regulāri 
jāpārbauda un/vai jāmaina tehniskās apkopes 
laikā netiek individuāli segtas, bet tikai tad, ja to 
aizvietošana veido daļu no akceptētas 
izmaksas un šie elementi ir būtiski, lai veiktu 
izmaksu. Šis piemēru uzskaitījums nav pilnīgs.

telefona vai mobilā tālruņa stiprinājumi;

piekabes savienojumi.

8. Prasība par defektīvās daļas / komponenta  
    remontu vai nomaiņu saskaņā ar polisi nav  
    spēkā, ja defekts ir saistīts ar kādu no šiem  
    aspektiem:

Privātiem lietotājiem
Transportlīdzekļa nepareiza lietošana vai 
pārslodze, piemēram, transportlīdzekļa 
pakļaušana lielākām asu slodzēm un / vai 
piekabju slodzēm nekā atļauts un norādījis 
ražotājs, vai transportlīdzekļa lietošana 
ātrumsacensībās vai līdzīgos motorsporta 
pasākumos, vai transportlīdzekļa izmantošana 
autoskolās vai kā neatliekamās palīdzības 
transports, vai lietošana bezceļa apstākļos, vai 
komerciāliem nolūkiem, piemēram, kā 
uzņēmuma transportlīdzeklis, kurjera 
pakalpojumu nodrošināšanai, pasažieru 
pārvadāšanai vai transportlīdzekļa iznomāšanai; 

Komerciāliem lietotājiem
Transportlīdzekļa nepareiza lietošana vai 
pārslodze, piemēram, transportlīdzekļa 
pakļaušana lielākām asu slodzēm un / vai 
piekabju slodzēm nekā atļauts un norādījis 
ražotājs, vai transportlīdzekļa lietošana 
ātrumsacensībās vai līdzīgos motorsporta 
pasākumos, vai tā izmantošana kā neatliekamās 
palīdzības transports, vai lietošana bezceļa 
apstākļos;

Vispārīgi izņēmumi, kas piemērojami privātiem 
un komerciāliem lietotājiem:

Svarīga piezīme: Šīs garantijas apdrošināšanas 
nosacījums ir, ka Jūsu transportlīdzeklim tiek 
veiktas regulāras apkopes saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. Ja šāds nosacījums netiks izpildīts, 
segums automātiski tiks pārtraukts.

Jūsu transportlīdzeklis iepriekš ir ticis 
remontēts, uzturēts vai apkalpots tādā veidā, 
kas ir pretrunā ar ražotāja standartiem, kas 
definēti Īpašnieka rokasgrāmatā vai Apkopes 
grafikā; vai 

labotas, lietotas vai neoriģinālas (ne ražotāja) 
detaļas, kuras uzstādītas Jūsu 
transportlīdzeklim, netiek segtas šīs polises 
ietvaros, un jebkuri zaudējumi, kam par cēloni 
bijusi šāda detaļa, netiks atlīdzināti; vai 

transportlīdzeklis ir modificēts, un 
modifikāciju rakstveidā nav oficiāli apstiprinājis 
ražotājs neatkarīgi no tā, vai tā notika pirms 
seguma perioda vai tā laikā; vai 

Jūs vai trešā persona, neatkarīgi no 

Dzinējs
Cilindru bloks, karteris, cilindru galva, cilindru 
galvas starplika, eļļas panna, eļļas spiediena 
slēdzis, eļļas filtra korpuss un visas iekšējās 
daļas / serdeņa daļas, kas ir savienotas ar 
eļļas kontūru (izņemot savienojumus un 
starplikas), spararats un dzenošais skriemelis 
ar zobu vainagu, kloķvārpstas vibrācijas 
slāpētāji, sadales vārpstas josta, t.i., sadales 
vārpstas piedziņas ķēde ar fiksatoru un 
spriegošanas / atpakaļgaitas trīsi, nosūces 
caurules mehāniskās daļas, turbokompresors 
tikai ar vadības bloku.  Ja paredzētais sadales 
vārpstas drošības jostas, t.i., sadales vārpstas 
ķēdes ar perifērām daļām, tehniskās apkopes 
grafiks netiek ievērots, apdrošinātājs ir 
atbrīvots no pienākuma atlīdzināt zaudējumus 
saskaņā ar šo garantijas polisi.

Degvielas sistēma
Degvielas sūknis, augstspiediena sūknis, 
inžektora sprauslas, degvielas iesmidzinātāji. 

Manuāla un automātiska pārnesumkārba
Pārnesumkārbas korpuss un visas iekšējās 
daļas, griezes momenta pārveidotājs, 
pārnesumkārbas vadības ierīce, 
elektrohidrauliskā slēdzeņa reduktors.

Bremzes
Galvenais bremžu cilindrs, bremžu 
pastiprinātājs, vakuumsūknis, riteņu cilindrs, 
bremžu suporta hidrauliskie elementi, 
bremzēšanas spēka ierobežotājs, riteņu 
ātruma sensori, bremžu pretbloķēšanas 
sistēmas regulators un hidraulika.

Ass diferenciālis
Asu transmisijas korpuss (priekšējā un 
aizmugurējā piedziņa), ieskaitot visas iekšējās 
daļas, elektronisko un mehānisko diferenciāļa 
bloķētāju.

Ass piedziņa un ass piekare
Piedziņas vārpstas, asu piedziņas vārpstas, 
piedziņas mezgli (izņemot blīves un 
pārvalkus), riteņu gultņi, riteņu rumbas.

iejaukšanās līdzekļiem un veidiem un kā šī 
ietekme ir radusies, veicāt transportlīdzekļa 
vadības un datorsistēmā neapstiprinātas 
izmaiņas, to pasliktināšanos, dzēšanu, 
deformāciju, pārveidošanu. Vadības un 
datorsistēmas bojājums šādu izmaiņu vai 
pārveidošanas rezultātā netiek segts; vai 

Jūs neesat ievērojis transportlīdzekļa apkopes 
intervālu, darbības, izmantošanas, apstrādes un 
apkopes vadlīnijas, kā to norādījis ražotājs 
Īpašnieka rokasgrāmatā vai Apkopes grafikā; vai

notikusi ārējā ietekme, kas pēkšņi un tieši 
ietekmē transportlīdzekli ar spēku (ieskaitot, 
bet ne tikai – ceļu satiksmes negadījums, krusa, 
plūdi, karš, iebrukums, nemieri, revolūcija, 
terorisms, vandālisms, dzīvnieki, kodolenerģija 
vai līdzīgs notikums); vai

veiktas apzinātas un ļaunprātīgas darbības, 
tostarp zādzība, neatļauta izmantošana, 
laupīšana un krāpšana; vai 

Jūs neesat ziņojis par defektu tiklīdz tas ir kļuvis 
zināms vai 10 darba dienu laikā vai neesat 
nodrošinājis Inchcape dīlerim iespēju novērst 
defektu saprātīgā laika periodā pēc Inchcape 
dīlera pieprasījuma šāda darba veikšanai; vai

zaudējumi, kas radušies no ražošanas 
defektiem, kļūdainas konstrukcijas un 
atsaukšanas kampaņām, kuras apstiprinājis 
ražotājs; vai

Jūsu transportlīdzeklim nav veikts vai nav 
veikts saskaņā ar norādēm ražotāja sniegtais 
serviss (remonts) vai produkta atsaukšanas 
kampaņa; vai 

veikta iejaukšanās bojātajā sistēmā vai detaļā; vai

konstatēta nepiemērotu (ražotāja neapstiprinātu) 
smērvielu vai ekspluatācijas materiālu 
izmantošana; vai 

ja par izmaksām, par kurām atbildīga ir trešā 
puse: ražotājs, importētājs, darbuzņēmējs, 
izrietoši no remonta pasūtījuma, garantijas vai 
citas garantijas solījums (detaļu garantija, 
atsaukums). Šķidrās naftas gāzes pārveidošanas 
gadījumā tas attiecas uz visām detaļām, pat ja 
pārbūve tika veikta apdrošināšanas seguma 
periodā; vai

jebkura detaļa / komponente, kas pati par sevi 
nav ietverta šajā garantijā. Tas attiecas arī uz 

gadījumiem, kad detaļas, uz kuru attiecas šī 
garantija, funkcionalitāte ir ierobežota, taču šī 
detaļa pati par sevi neliecina par bojājumu 
(izrietošu bojājumu); vai

zaudējumi, kas radušies ūdens iekļūšanas, plūdu 
vai uguns ietekmē, to ļaunprātīgas izmantošanas 
vai nolaidības dēļ vai sala rezultātā, ieskaitot 
izmaksas, kuras radušās antifrīza 
nepietiekamības vai neesamības dēļ; vai

secīgs bojājums mehāniskajām vai 
elektriskajām detaļām netiek segts, ja vien to 
bojājums nav radies detaļas dēļ, kura ir 
apdrošināšanas segumā; vai

jebkura detaļa, kas būtu jāmaina vecuma, 
kalpošanas laika vai nobraukuma dēļ saskaņā 
ar ražotāja noteikto servisa / uzturēšanas / 
apkopes grafiku, jo šī maiņa nepieciešama, lai 
saglabātu transportlīdzekļa funkcionalitāti / 
braukšanas drošību; vai

jebkura detaļa / komponente, kuras defektu 
varētu noteikt pirms garantijas iegādes un kas 
būtu atklāts, veicot apkopi / lietotās 
automašīnas pārbaudi saskaņā ar ražotāja 
rekomendācijām pie kvalificēta personāla.

Mēs neatlīdzināsim zaudējumus neatkarīgi no tā, 
vai izņēmuma cēlonis vai notikums (kā uzskaitīts 
iepriekš) radies atsevišķi vai kopā ar cēloni vai 
notikumu, kas nav skaidri izslēgts.

9. Netiek apdrošinātas šādas izmaksas un darba 
priekšmeti:

jebkādas tiešas vai netiešas izmaksas, kas 
radušās defekta rezultātā un kas palielina 
atlīdzības prasību virs nepieciešamām 
transportlīdzekļa remonta izmaksām. Tās 
ietver, bet ne tikai: transportēšanas 
(evakuēšanas) izmaksas, izmitināšanas 
izmaksas, automašīnu nomas izmaksas, 
kompensāciju par lietošanas pārtraukšanu vai 
remonta komponentu saņemšanas 
aizkavēšanos;

visas izmaksas, ko atlīdzina citas 
apdrošināšanas polises; un

kalibrēšana, testēšana, regulēšana un apkopes, 
pārbaudes, kopšanas, tīrīšanas, iepirkumi, 
iznīcināšana, kravas un pārvadājumu izmaksas, 
kas nav saistīti ar segto defektu.

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

a)

b)

c)

15 nosaukto komponentu apdrošināšanas segums – 
kas tiek segts?

Stūre
Mehāniskais vai hidrauliskais stūres mehānisms 
ar visām iekšējām daļām, elektriskais stūres 
mehānisms, hidrauliskais sūknis ar visām 
iekšējām daļām un elektroniskās vadības 
sastāvdaļas.

Sajūgs
Galvenais cilindrs un darba cilindrs.

Elektriskā sistēma
Ģenerators ar automātisko regulatoru, starteri, 
elektriskām / elektroniskām detaļām un 
aizdedzes sistēmas sensoriem (izņemot 
aizdedzes kabeļus, sadalītāja vāciņu ar rotoriem 
un aizdedzes svecēm), priekšsildīšanas 
sistēmas daļas (izņemot kvēlsveces un 
drošinātājus), vārstu mehānisma vadības ierīce, 
vārstu mehānisma elektroniskās un 
elektromehāniskās detaļas un dzinēja vadības 
sistēmas sensori, elektroinstalācija: tiek segti 
tikai vārstu mehānisma kabeļi. Segums nav 
spēkā korozijas vai oksidēšanās izraisītiem 
bojājumiem.

Gaisa kondicionēšanas sistēma
Kompresors, kondensators, radiatora 
ventilators ar regulatoru un iztvaicētāju.

Dzesēšanas sistēma
Ūdens sūknis, ūdens dzēsētājs, siltummainis, 
termostats, ventilators (elektriskais un 
mehāniskais, ieskaitot viskozes sajūgu, bez 
ventilatora riteņa), ventilatora vadība, 
automātiskās pārnesumkārbas radiatori, 
siltuma pārslēgs, motoreļļas dzesētājs.

Drošības sistēmas
Elektroniskie sensori un pirotehniskais 
dzinējspēks, kā arī drošības spilvenu un 
drošības jostu nospriegotāju vadības ierīce 
(apdrošināšana nesedz, ja bojājumi rodas ceļu 
satiksmes negadījuma rezultātā).

Braukšanas dinamikas sistēmas
Elektronisko un elektromehānisko braukšanas 
dinamikas sistēmu kontrolieri un sensori, bez 
vadiem un pievienotiem pneimatiskiem un / vai 
hidrauliskiem elementiem.

Izplūdes sistēma
Izplūdes kolektors (izņemot komplektā ar 
katalizatoru un / vai daļiņu filtru), skābekļa 
sensors (stiprinājuma elementi tikai saistībā ar 
bojātā skābekļa sensora nomaiņu). Segums nav 
spēkā korozijas, oksidēšanās vai nepareizas vai 
nekvalitatīvas degvielas lietošanas izraisītiem 
bojājumiem.

Komforta elektronika
Aizmugures stikla sildelementi (izņemot stikla 
plīsumus), sildītāja pievadi, siltuma pūtēja 
motors ar pastiprinātāju, t.i., papildrezistors, 
sēdekļu apsildīšanas elementi, centrālā slēdža 
motori, centrālā atslēga, imobilaizers, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8.

9. 

10.

11.

12. 

13. 

elektriskās jaudas logu motori, stikla tīrītāja 
dzinēji, elektriskās jumta lūkas dzinējs un 
kontrolieris, instrumentu kopums, salona 
dators (daudzfunkcionāls displejs) un 
elektriskās sistēmas vadības bloks (izņemot 
jebkuru savienojumu ar navigācijas sistēmu vai 
multimediju aprīkojumu), parkošanās sensori.

Kas netiek segts?

Viss uzskaitītais sadaļā "Visu risku elektriskais un 
mehāniskais segums: Kas netiek segts", kā arī 
visas sastāvdaļas, kas nav uzskaitītas 15 
nosaukto komponentu apdrošināšanas segumā, 
sadaļā “Kas tiek segts”. 
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Dzinējs
Cilindru bloks, karteris, cilindru galva, cilindru 
galvas starplika, eļļas panna, eļļas spiediena 
slēdzis, eļļas filtra korpuss un visas iekšējās 
daļas / serdeņa daļas, kas ir savienotas ar 
eļļas kontūru (izņemot savienojumus un 
starplikas), spararats un dzenošais skriemelis 
ar zobu vainagu, kloķvārpstas vibrācijas 
slāpētāji, sadales vārpstas josta, t.i., sadales 
vārpstas piedziņas ķēde ar fiksatoru un 
spriegošanas / atpakaļgaitas trīsi, nosūces 
caurules mehāniskās daļas, turbokompresors 
tikai ar vadības bloku.  Ja paredzētais sadales 
vārpstas drošības jostas, t.i., sadales vārpstas 
ķēdes ar perifērām daļām, tehniskās apkopes 
grafiks netiek ievērots, apdrošinātājs ir 
atbrīvots no pienākuma atlīdzināt zaudējumus 
saskaņā ar šo garantijas polisi.

Degvielas sistēma
Degvielas sūknis, augstspiediena sūknis, 
inžektora sprauslas, degvielas iesmidzinātāji. 

Manuāla un automātiska pārnesumkārba
Pārnesumkārbas korpuss un visas iekšējās 
daļas, griezes momenta pārveidotājs, 
pārnesumkārbas vadības ierīce, 
elektrohidrauliskā slēdzeņa reduktors.

Bremzes
Galvenais bremžu cilindrs, bremžu 
pastiprinātājs, vakuumsūknis, riteņu cilindrs, 
bremžu suporta hidrauliskie elementi, 
bremzēšanas spēka ierobežotājs, riteņu 
ātruma sensori, bremžu pretbloķēšanas 
sistēmas regulators un hidraulika.

Ass diferenciālis
Asu transmisijas korpuss (priekšējā un 
aizmugurējā piedziņa), ieskaitot visas iekšējās 
daļas, elektronisko un mehānisko diferenciāļa 
bloķētāju.

Ass piedziņa un ass piekare
Piedziņas vārpstas, asu piedziņas vārpstas, 
piedziņas mezgli (izņemot blīves un 
pārvalkus), riteņu gultņi, riteņu rumbas.

Stūre
Mehāniskais vai hidrauliskais stūres mehānisms 
ar visām iekšējām daļām, elektriskais stūres 
mehānisms, hidrauliskais sūknis ar visām 
iekšējām daļām un elektroniskās vadības 
sastāvdaļas.

Sajūgs
Galvenais cilindrs un darba cilindrs.

Elektriskā sistēma
Ģenerators ar automātisko regulatoru, starteri, 
elektriskām / elektroniskām detaļām un 
aizdedzes sistēmas sensoriem (izņemot 
aizdedzes kabeļus, sadalītāja vāciņu ar rotoriem 
un aizdedzes svecēm), priekšsildīšanas 
sistēmas daļas (izņemot kvēlsveces un 
drošinātājus), vārstu mehānisma vadības ierīce, 
vārstu mehānisma elektroniskās un 
elektromehāniskās detaļas un dzinēja vadības 
sistēmas sensori, elektroinstalācija: tiek segti 
tikai vārstu mehānisma kabeļi. Segums nav 
spēkā korozijas vai oksidēšanās izraisītiem 
bojājumiem.

Gaisa kondicionēšanas sistēma
Kompresors, kondensators, radiatora 
ventilators ar regulatoru un iztvaicētāju.

Dzesēšanas sistēma
Ūdens sūknis, ūdens dzēsētājs, siltummainis, 
termostats, ventilators (elektriskais un 
mehāniskais, ieskaitot viskozes sajūgu, bez 
ventilatora riteņa), ventilatora vadība, 
automātiskās pārnesumkārbas radiatori, 
siltuma pārslēgs, motoreļļas dzesētājs.

Drošības sistēmas
Elektroniskie sensori un pirotehniskais 
dzinējspēks, kā arī drošības spilvenu un 
drošības jostu nospriegotāju vadības ierīce 
(apdrošināšana nesedz, ja bojājumi rodas ceļu 
satiksmes negadījuma rezultātā).

Braukšanas dinamikas sistēmas
Elektronisko un elektromehānisko braukšanas 
dinamikas sistēmu kontrolieri un sensori, bez 
vadiem un pievienotiem pneimatiskiem un / vai 
hidrauliskiem elementiem.

Izplūdes sistēma
Izplūdes kolektors (izņemot komplektā ar 
katalizatoru un / vai daļiņu filtru), skābekļa 
sensors (stiprinājuma elementi tikai saistībā ar 
bojātā skābekļa sensora nomaiņu). Segums nav 
spēkā korozijas, oksidēšanās vai nepareizas vai 
nekvalitatīvas degvielas lietošanas izraisītiem 
bojājumiem.

Komforta elektronika
Aizmugures stikla sildelementi (izņemot stikla 
plīsumus), sildītāja pievadi, siltuma pūtēja 
motors ar pastiprinātāju, t.i., papildrezistors, 
sēdekļu apsildīšanas elementi, centrālā slēdža 
motori, centrālā atslēga, imobilaizers, 
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15. 

1. Dzinējs
   Cilindru bloks, karteris, cilindru galva, cilindru 

galvas starplika, eļļas panna, eļļas spiediena 
slēdzis, eļļas filtra korpuss un visas iekšējās daļas / 
serdeņa daļas, kas ir savienotas ar eļļas kontūru 
(izņemot savienojumus un starplikas), spararats un 
dzenošais skriemelis ar zobu vainagu, 
kloķvārpstas vibrācijas slāpētāji, sadales vārpstas 
josta, t.i., sadales vārpstas piedziņas ķēde ar 
fiksatoru un spriegošanas / atpakaļgaitas trīsi, 
nosūces caurules mehāniskās daļas, 
turbokompresors tikai ar vadības bloku.  Ja 
paredzētais sadales vārpstas drošības jostas, t.i., 
sadales vārpstas ķēdes ar perifērām daļām, 
tehniskās apkopes grafiks netiek ievērots, 
apdrošinātājs ir atbrīvots no pienākuma atlīdzināt 
zaudējumus saskaņā ar šo garantijas polisi.

2. Degvielas sistēma
   Degvielas sūknis, augstspiediena sūknis, inžektora   

sprauslas, degvielas iesmidzinātāji. 

3. Manuāla un automātiska pārnesumkārba
   Pārnesumkārbas korpuss un visas iekšējās daļas,    

griezes momenta pārveidotājs, pārnesumkārbas 
vadības ierīce, elektrohidrauliskā slēdzeņa 
reduktors.

4. Bremzes
   Galvenais bremžu cilindrs, bremžu pastiprinātājs, 

elektriskās jaudas logu motori, stikla tīrītāja 
dzinēji, elektriskās jumta lūkas dzinējs un 
kontrolieris, instrumentu kopums, salona 
dators (daudzfunkcionāls displejs) un 
elektriskās sistēmas vadības bloks (izņemot 
jebkuru savienojumu ar navigācijas sistēmu vai 
multimediju aprīkojumu), parkošanās sensori.

Kas netiek segts?

Viss uzskaitītais sadaļā "Visu risku elektriskais un 
mehāniskais segums: Kas netiek segts", kā arī 
visas sastāvdaļas, kas nav uzskaitītas 15 
nosaukto komponentu apdrošināšanas segumā, 
sadaļā “Kas tiek segts”. 

7 nosaukto komponentu apdrošināšanas segums –
kas tiek segts?

vakuumsūknis, riteņu cilindrs, bremžu suporta 
hidrauliskie elementi, bremzēšanas spēka 
ierobežotājs, riteņu ātruma sensori, bremžu 
pretbloķēšanas sistēmas regulators un 
hidraulika.

5. Ass diferenciālis
   Asu transmisijas korpuss (priekšējā un 

aizmugurējā piedziņa), ieskaitot visas iekšējās 
daļas, elektronisko un mehānisko diferenciāļa 
bloķētāju.

6. Ass piedziņa un ass piekare
   Piedziņas vārpstas, asu piedziņas vārpstas, 

piedziņas mezgli (izņemot blīves un pārvalkus), 
riteņu gultņi, riteņu rumbas.

7. Stūre
   Mehāniskais vai hidrauliskais stūres mehānisms 

ar visām iekšējām daļām, elektriskais stūres 
mehānisms, hidrauliskais sūknis ar visām 
iekšējām daļām un elektroniskās vadības 
sastāvdaļas.

Kas netiek segts?
Viss uzskaitītais sadaļā "Visu risku elektriskais un 
mehāniskais segums: Kas netiek segts", kā arī 
visas sastāvdaļas, kas nav uzskaitītas 7 nosaukto 
komponentu apdrošināšanas segumā, sadaļā 
“Kas tiek segts”.

Ja seguma periodā apdrošinātā detaļa zaudē 
daļu vai visu tās funkcionalitāti (šis gadījums tiek 
saukts par zaudējumu), un tiek ievēroti visi šīs 
polises noteikumi un nosacījumi, apdrošinātājs 
atbrīvo apdrošinājuma ņēmēju un uzņemas 
atbildību par tehniski nepieciešamā un faktiski 
radušā zaudējuma diagnostikas un remonta 
izmaksām, ko veic Inchcape dīleris, ieskaitot 
visas nepieciešamās apdrošinātās rezerves daļas.

Ja zaudējumu sedz polise, apdrošinājuma 
ņēmējs neveic nekādus avansa maksājumus 
pirms nav saņēmis apstiprinājumu no 
Apdrošinātāja, izņemot, ja atlīdzības gadījums 
pieteikts apdrošināšanas seguma teritorijā, 
izņemot Lietuvu un Igauniju. Gadījumos, kad 
saskaņā ar polisi sākotnēji zaudējuma atlīdzība 
tiek noraidīta, bet pēc tam lēmumu labo 
Inchcape dīleris vai apdrošinātājs, norēķini par 
remonta izmaksām notiks vienīgi starp Inchcape 
dīleri un apdrošinātāju, un tieši maksājumi 
apdrošinājuma ņēmējam par veiktām vai 
plānotām remonta izmaksām ir izslēgti.

Ja segtā komponenta remonta izmaksas 
pārsniedz šī komponenta nomaiņas izmaksas, 

polise sedz attiecīgās detaļas nomaiņas un 
uzstādīšanas izmaksas.

Maksimālā atlīdzības prasība saskaņā ar Inchcape 
pagarinātā servisa garantijas apdrošināšanu ir 
transportlīdzekļa tirgus vērtība gadījuma brīdī, 
atskaitot esošās polises ietvaros izmaksātās 
atlīdzības, ieskaitot PVN. Ja remonta izmaksas 
pārsniedz 85% atlīdzības prasību limitu, t.i. pilnīga 
bojāeja, remonts transportlīdzeklim netiek 
veikts un polise tiek pārtraukta, apdrošinājuma 
ņēmējam izmaksājot kompensāciju, kas vienāda 
ar starpību starp transportlīdzekļa pašreizējo 
tirgus vērtību, jebkurām izmaksātām atlīdzībām 
tās pašas polises ietvaros un transportlīdzekļa 
atlieku vērtību. Apdrošinātājs patur tiesības 
nodot transportlīdzekli novērtēšanai neatkarīgai 
organizācijai, lai noteiktu transportlīdzekļa tirgus 
vērtību atlīdzības pieteikšanas brīdī.
Šī polise sedz tikai iepriekš uzskaitītas izmaksas. 
Apdrošinātājs nav atbildīgs par tiešiem vai 
netiešiem zaudējumiem, kas radušies kļūdas vai 
nolaidības rezultātā remonta procesā. 
Apdrošinātājs neuzņemas nekādas saistības 
par zaudējumiem, kuru cēlonis ir neapdrošinātās 
sastāvdaļas kļūme.

Apdrošināšanas seguma atlīdzības apjoms

Vispārējie noteikumi un nosacījumi
1. Jums ir tiesības iesniegt atlīdzības prasību 

pie jebkura Inchcape dīlera, kurš norādīts šajā 
dokumentā, un autorizētā un ražotāja 
apstiprinātā dīlera/servisa darbnīcā polises 
noteiktajā apdrošināšanas seguma 
teritorijā.

2. Remonta laikā uzstādītās vai labotās detaļas 
tiek segtas polises darbības laikā.

3. Polise sedz tikai Inchcape dīlera vai 
autorizēta un ražotāja apstiprināta 
dīlera/servisa veikto diagnostiku vai 
remontdarbus. Jums nav tiesību iesniegt 
prasību par atlīdzību, zaudējumiem, 
bojājumiem vai citām izmaksām, kas tieši vai 
netieši radušās defekta rezultātā. Lūdzam 
ņemt vērā, ka testēšanas, mērīšanas un 
regulēšanas darbu izmaksas tiek segtas tikai 

saistībā ar apstiprinātu gadījumu vai segumā 
esošu komponenti.

4. Šī polise neietekmē Jūsu likumiskās 
patērētāja tiesības. 

5. Ja tiek atrasts defekts, ko atlīdzina polise, 
mēs esam tiesīgi pēc saviem ieskatiem 
izlemt, vai defekts ir jālabo. Remonta gadījumā 
Inchcape dīleris vai autorizēta un ražotāja 
apstiprināts dīleris/serviss pēc saviem 
ieskatiem var labot vai nomainīt bojāto daļu.

6. Aizvietotās detaļas kļūst par Apdrošinātāja 
īpašumu.

7. Visos gadījumos detaļu un darbaspēka izmaksas 
ir tās, kas ir saskaņotas ar Jūsu Inchcape dīleri 
vai autorizētu un ražotāja apstiprinātu 
dīleri/servisu remonta laikā un vietā.

Sūdzības 
iesniegšana
Mūsu mērķis ir sniegt Jums augstākā līmeņa 
apdrošināšanas segumu un pakalpojumus. 
Tomēr ir iespējami gadījumi, kad Jūs tam varētu 
nepiekrist. Sūdzību gadījumā, lūdzam pastāstīt 
mums par to, lai mēs varētu rast problēmai 
veiksmīgu risinājumu. Sūdzības iesniegšana 
neietekmē Jūsu likumīgās tiesības.

Lūdzu, sazinieties ar: 
Klientu apkalpošana
Inchcape pagarinātā servisa garantijas 
apdrošināšana
Klientu atbalsts 
E-pasts: inchcape@smartins.lv
Zvaniet: +371 800 00371

Lūdzam sniegt mums šādu informāciju: savu 
vārdu, adresi, transportlīdzekļa reģistrācijas 
numuru un sūdzības informāciju, pievienojot 
atbilstošu dokumentu kopijas, lai mēs varētu 
atrisināt Jūsu sūdzību pēc iespējas ātrāk.

Ja Jūs neesat apmierināts ar mūsu galīgo 
atbildi, Jūs varat nosūtīt to izskatīšanai uz 
Patērētāju tiesību aizsardzības centru, 
Brīvības iela 55, LV-1010, Rīga, Latvija,

vai vērsties finanšu uzraudzības iestādēs:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, 
Kungu iela 1, LV-1050, Rīga, Latvija,
tālrunis +371 6777 4800, 
e-pasts fktk@fktk.lv.

vai
Lietuvas Bankā, 
Totorių iela 4, LT-01121 Viļņa, Lietuva, 
tālrunis +370 5268 0029, 
e-pasts info@lb.lt.

Transportlīdzekļa 
īpašumtiesību nodošana
Gadījumā, ja apdrošināšanas perioda laikā 
Jūsu transportlīdzeklis tiek pārdots 
privātpersonai, polise ir spēkā bez pārtrauku-
ma attiecībā uz transportlīdzekli. Lai reģistrētu 
transportlīdzekļa jauno īpašnieku, lūdzu, 
aizpildiet zemāk redzamo veidlapu un sazinie-
ties ar mums.

Gadījumā, ja apdrošināšanas perioda laikā 
Jūsu transportlīdzeklis tiek pārdots pircējam, 
kurš ir norādīts apdrošināšanas noteikumos kā 
seguma izņēmums, polise tiek automātiski 
izbeigta, un, ja polises darbības laikā nav 
pieteiktas atlīdzības prasības, Jums ir tiesības 
saņemt proporcionālu neizmantotās prēmijas 
daļu par atlikušo seguma periodu, skaitot no 
pārdošanas dienas. Lai saņemtu neizmantoto 
prēmijas atlikumu, Jums jāpaziņo par 
transportlīdzekļa pārdošanu mums, 
pievienojot pārdošanas apliecinājuma 
dokumentus, un mēs reģistrēsim polises 
pārtraukšanas pieprasījumu. Mēs atgriezīsim 
Jums neizmantoto prēmijas daļu un 
apstiprināsim Jūsu polises pārtraukšanu.

Lūdzam ņemt vērā, ka tiks ieturētas 
administratīvās izmaksas 20 eiro apmērā.

Polise derīga tikai Inchcape pagarinātā servisa 
garantijas apdrošināšanas sertifikātā minētajam 
transportlīdzeklim un tā nav nododama citam 
transportlīdzeklim.
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1. Jums ir tiesības iesniegt atlīdzības prasību 
pie jebkura Inchcape dīlera, kurš norādīts šajā 
dokumentā, un autorizētā un ražotāja 
apstiprinātā dīlera/servisa darbnīcā polises 
noteiktajā apdrošināšanas seguma 
teritorijā.

2. Remonta laikā uzstādītās vai labotās detaļas 
tiek segtas polises darbības laikā.

3. Polise sedz tikai Inchcape dīlera vai 
autorizēta un ražotāja apstiprināta 
dīlera/servisa veikto diagnostiku vai 
remontdarbus. Jums nav tiesību iesniegt 
prasību par atlīdzību, zaudējumiem, 
bojājumiem vai citām izmaksām, kas tieši vai 
netieši radušās defekta rezultātā. Lūdzam 
ņemt vērā, ka testēšanas, mērīšanas un 
regulēšanas darbu izmaksas tiek segtas tikai 

saistībā ar apstiprinātu gadījumu vai segumā 
esošu komponenti.

4. Šī polise neietekmē Jūsu likumiskās 
patērētāja tiesības. 

5. Ja tiek atrasts defekts, ko atlīdzina polise, 
mēs esam tiesīgi pēc saviem ieskatiem 
izlemt, vai defekts ir jālabo. Remonta gadījumā 
Inchcape dīleris vai autorizēta un ražotāja 
apstiprināts dīleris/serviss pēc saviem 
ieskatiem var labot vai nomainīt bojāto daļu.

6. Aizvietotās detaļas kļūst par Apdrošinātāja 
īpašumu.

7. Visos gadījumos detaļu un darbaspēka izmaksas 
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vai autorizētu un ražotāja apstiprinātu 
dīleri/servisu remonta laikā un vietā.

Sūdzības 
iesniegšana
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e-pasts fktk@fktk.lv.

vai
Lietuvas Bankā, 
Totorių iela 4, LT-01121 Viļņa, Lietuva, 
tālrunis +370 5268 0029, 
e-pasts info@lb.lt.
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aizpildiet zemāk redzamo veidlapu un sazinie-
ties ar mums.

Gadījumā, ja apdrošināšanas perioda laikā 
Jūsu transportlīdzeklis tiek pārdots pircējam, 
kurš ir norādīts apdrošināšanas noteikumos kā 
seguma izņēmums, polise tiek automātiski 
izbeigta, un, ja polises darbības laikā nav 
pieteiktas atlīdzības prasības, Jums ir tiesības 
saņemt proporcionālu neizmantotās prēmijas 
daļu par atlikušo seguma periodu, skaitot no 
pārdošanas dienas. Lai saņemtu neizmantoto 
prēmijas atlikumu, Jums jāpaziņo par 
transportlīdzekļa pārdošanu mums, 
pievienojot pārdošanas apliecinājuma 
dokumentus, un mēs reģistrēsim polises 
pārtraukšanas pieprasījumu. Mēs atgriezīsim 
Jums neizmantoto prēmijas daļu un 
apstiprināsim Jūsu polises pārtraukšanu.

Lūdzam ņemt vērā, ka tiks ieturētas 
administratīvās izmaksas 20 eiro apmērā.

Polise derīga tikai Inchcape pagarinātā servisa 
garantijas apdrošināšanas sertifikātā minētajam 
transportlīdzeklim un tā nav nododama citam 
transportlīdzeklim.



Es, ______________________________, ar šo paziņoju, ka vēlos nodot savu atlikušo Inchcape 
pagarinātā servisa garantijas apdrošināšanu īpašniekam, kurš norādīts augstāk.

Lūdzam ievadīt jaunās adreses informāciju zemāk:

Iepriekšējā īpašnieka paraksts: Datums:

Jaunā īpašnieka paraksts: Datums:

 Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir pareiza.

Īpašumtiesību nodošanas pieprasījuma veidlapa

Lūdzam nosūtīt šo veidlapu uz inchcape@smartins.lv

Adreses maiņas veidlapa  

Ja Jūsu transportlīdzeklis tiek pārdots, apdrošināšanas polises atlikušais segums var tikt nodots 
jaunajam īpašniekam. Veidlapa ir jāparaksta esošajam apdrošinājuma ņēmējam, kas minēts 
garantijas apdrošināšanas sertifikātā.

Vārds:

Adrese: Tālruņa numurs: 

E-pasta adrese:

Transportlīdzekļa šasijas numurs (VIN):    Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs:

Odometra rādījums nodošanas brīdī:

Uzvārds: Vārds:

Jaunā adrese:

Pasta indekss: 

Tālruņa numurs: E-pasta adrese:

Polises numurs:    Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs:

Uzvārds:

Jūsu paraksts: Datums:

Lūdzam nosūtīt šo veidlapu uz inchcape@smartins.lv Ref P.INCHLVWAR` 05/20 
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