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Par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību lietā Nr.  70-22-3918 

05.04.2022 Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle (turpmāk tekstā – Compensa) un 
RODIONOVS PETROSOVS noslēdza līgumu par sauszemes transportlīdzekļu (KASKO) apdrošināšanu 
transportlīdzeklim AUDI A6 ALLROAD, valsts reģistrācijas numurs ND3208 (turpmāk tekstā – 
Transportlīdzeklis), apdrošināšanas līguma (polises) numurs 70/000/072578/22. Apdrošināšanas līgums ir 
noslēgts saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu visu risku apdrošināšanas noteikumiem Nr. KASKO20. 
 
15.06.2022 Compensa saņēma apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu par 15.06.2022 Transportlīdzeklim 
konstatētajiem bojājumiem. 

 

I   Apdrošināšanas līguma likuma 27.panta 2.daļa nosaka, ka apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais un 

labuma guvējs nevar iebilst pret apdrošinātāja pieprasījumu konstatēt un novērtēt zaudējumu apmēru, to 

rašanās apstākļus, kā arī pret pieprasījumu iesniegt apdrošinātājam visus savā rīcībā esošos dokumentus, kas 

raksturo apdrošinātā riska iestāšanos un tā izraisītos zaudējumus, tai skaitā dokumentus, kas satur personu 

veselības datus un komercnoslēpumu. Apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais un labuma guvējs sniedz arī citu 

savā rīcībā esošo informāciju, kura attiecas uz apdrošinātā riska iestāšanos un kuru pieprasījis apdrošinātājs, 

kā arī pilda citus apdrošināšanas līgumā paredzētos pienākumus. Apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais un 

labuma guvējs ir atbildīgi par tās informācijas patiesumu, kuru katrs no viņiem ir sniedzis apdrošinātājam, kā 

arī neviens no viņiem nedrīkst gūt labumu no tā, ka pārējie ir snieguši informāciju nepilnīgi vai snieguši 

nepatiesu vai maldinošu informāciju. 

Apdrošināšanas līguma likuma 29.pants 1.daļa nosaka, ka Apdrošinātājs var atteikties izmaksāt 

apdrošināšanas atlīdzību, ja apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai labuma guvējs ar ļaunu nolūku vai rupjas 

neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no šā likuma 27.pantā noteiktajiem pienākumiem. Šādā gadījumā 

apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt apdrošināšanas līgumu ar apdrošinātā riska iestāšanās brīdi, 

neatmaksājot apdrošināšanas prēmiju. 

Apdrošināšanas līguma likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka apdrošināšanas līgumā norāda līguma noslēgšanas 

datumu, vietu, apdrošināšanas periodu, apdrošinātāja firmu un juridisko adresi (ja apdrošinātājs ir apdrošinātāja 

filiāle, norāda arī apdrošinātāja galvenā biroja juridisko adresi), apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto, labuma 

guvēju (ja tāds ir), apdrošināto risku, apdrošināšanas objektu, apdrošinājuma summu, apdrošināšanas prēmiju 

katram apdrošināšanas veidam, apdrošināšanas atlīdzību vai tās aprēķināšanas kārtību katram 

apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas prēmijas maksājuma termiņus un kārtību, termiņu, līdz kuram 

jāpieņem lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu to izmaksāt, līguma izbeigšanas 

noteikumus, pušu pienākumus un atbildību par līguma noteikumu neievērošanu, savukārt minētā panta 4.daļa 

nosaka, ka apdrošināšanas līgumā var ietvert arī citus noteikumus, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, apdrošināšanas noteikumi vai Papildus sevišķās 

vienošanās, atsauces, apliecinājumus utt.); apdrošināšanas līgumā var ietvert arī izņēmuma nosacījumus, 

kuriem iestājoties, apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta.  

Apdrošināšanas līguma likuma 8.panta 6.daļa nosaka, ka par apdrošināšanas līguma priekšmetu ir uzskatāms 

apdrošināšanas līgumā noteiktais apdrošināšanas objekts, apdrošināto risku kopums un noteiktie izņēmumi, 

apdrošinājuma summa un atbildības limits. 

 

 

 

 

 



 

II  Tehniskais eksperts Dmitrijs Mjatežs, veicot negadījuma rašanās un Apdrošinātās personas norādīto 
apstākļu pārbaudi ir konstatējis diskam nolietojuma pēdas, kuri ir radušies ilgstošas ekspluatācijas rezultātā  
(pielikumā skatīt tehniskā eksperta atzinumu). Apdrošinātājs ir secinājis, ka Transportlīdzekļa diska bojājumi 
nav radušies pēkšņi vai no kāda konkrēta priekšmeta, vai trešo personu kaitējuma dēļ, bet gan dabīgā 
nolietojuma rezultātā un 2022.gada 15.jūnijā apdrošināšanas atlīdzības pieteikumā norādītie negadījuma 
apstākļi nav patiesi, proti, apdrošināšanas objekta bojājumi netika gūti vai radīti 2022.gada 15.jūnijā. 
Sauszemes transportlīdzekļu visu risku apdrošināšanas noteikumu 11.5.1.4.punkts paredz, slēdzot 

Apdrošināšanas līgumu, tā darbības laikā vai pēc Apdrošinātā riska iestāšanās, Apdrošinājuma ņēmējs, 

Transportlīdzekļa īpašnieks, Tiesīgais lietotājs vai Apdrošinātais ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ ir 

sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai ir atteicies sniegt Apdrošinātāja pieprasīto informāciju. 

11.5.1.5.punkts nosaka, ka Apdrošinājuma ņēmējs apzināti sniedzis Apdrošinātājam nepatiesu informāciju par 

Apdrošināšanas gadījuma apstākļiem. Tādā gadījumā Apdrošinātājs ir tiesīgs atteikt Apdrošināšanas atlīdzības 

izmaksu un izbeigt Apdrošināšanas līguma darbību, neatmaksājot saņemto Apdrošināšanas prēmiju. 

1.19.punkts nosaka, ka “APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMS” – ar Apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts 

notikums, kurš iestājies Apdrošināšanas līguma darbības teritorijā un Apdrošināšanas periodā un par kuru 

paredzēta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši Apdrošināšanas līguma nosacījumiem, bojājumi nav 

notikuši apdrošināšanas periodā, bet gan pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Compensa informē, ka nav tiesiska pamata izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību 

par zaudējumiem, kas nav radušies apdrošinātajam objektam apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošināšanas 

periodā, vai arī nav radušies pie pieteikumā norādītajiem apstākļiem, līdz ar to nav konstatējama 

apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Ievērojot nepatiesu informācijas sniegšanas apstākļus ar nolūku saņemt 

apdrošināšanas atlīdzību, ar šo informējam, ka 2022.gada 05.aprīlī noslēgtais apdrošināšanas līgums (polises) 

nr.70/000/072578/22 nav spēkā ar apdrošinātā riska iestāšanās brīdi, 2022.gada 04.jūlija. 

 
Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi, mēs labprāt atbildēsim uz tiem un sniegsim Jums nepieciešamo 
informāciju Compensa darba laikā, katru darba dienu no plkst. 08:30 līdz 17:30 pa tālruni 67558888. 
 
 
 
 
 
Paula Bekmane 
Atlīdzību daļas Motora nodaļas atlīdzību regulētāja 


