Izdevīga cena un nosacījumi BTA KASKO
CUPRA FORMENTOR
Teritorija: Eiropa
Paša riski:
- Bojājumiem 140 €
- Bojāejai 0%
- Zādzībai 0%
* Piemaksa par 0 pašrisku bojājumiem 90 EUR

Apdrošināšanas aizsardzība:
- Bojājumi
- Bojāeja
- Nelaimes gadījumu apdrošināšana
- Transportlīdzekļa apkopes
- Specializēto darbu veikšana
- Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība
- Bezrūpības risks
- Segums uz prāmja
- Degvielas sistēmas tīrīšana

- Zādzība
- Laupīšana
- Hidrotrieciens
- Atslēgu zādzība
- Palīdzība uz ceļa
- Maiņas auto nodrošināšana (A variants)
- Remonts klienta izvēlētā servisā
- Aerogrāfija
- Elektrisko bloku bojājums
- Bagāžas apdrošināšana

Papildus nosacījumi
KASKO piedāvājums spēkā tikai pie nosacījumiem:
Jaunāka lietotāja B kategorijas vadītāja stāžs nav mazāks par 3 gadiem
(uz Juridiskām personām neattiecas šis ierobežojums)
Automašīnai nav speciāla pielietojuma
Maksājumu skaits var tikt sadalīts 4 daļās
Iekļauti visi papildus riski
Polises tiek iegādātas tikai BTA

KASKO apdrošināšanas prēmija
pie šādiem nosacījumiem

500 €

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Papildu apdrošināšanas aizsardzība
Bagāžas apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Bagāžas Zādzību, Laupīšanu, bojājumiem vai Bojāeju, kas
iestājusies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa
par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 1000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek
piemērots bojājumu Pašrisks.
Jaunvērtības apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi pārdoti no autorizēta dīlera Latvijas
Republikā vai citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai arī secīgi bez pārtraukuma apdrošināti, noslēdzot jaunu Apdrošināšanas
līgumu par šāda transportlīdzekļa apdrošināšanu, ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vecums nepārsniedz 2 gadus, skaitot no
pirmās reģistrācijas dienas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu bāzē, un nobraukto kilometru skaits nepārsniedz 60
000 km.
Maiņas auto nodrošināšana. Apdrošināšanas līguma darbības laikā BTA nodrošinās Apdrošināto ar maiņas transportlīdzekli, ja
pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā ir bojāts vai iestājusies apdrošinātā transportlīdzekļa Bojāeja. BTA nodrošina
maiņas transportlīdzekli ne ilgāk kā 35 kalendārās dienas Apdrošināšanas periodā.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība. BTA atlīdzinās izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņu pēc to Zādzības vai Laupīšanas. Kopējā Apdrošināšanas
atlīdzība par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 50 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību,
Pašrisks netiek piemērots. BTA izmaksās Apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai
numura zīmju maiņas izdevumu veikšanu apliecinošiem maksājuma dokumentiem.
Hidrotrieciens. BTA atlīdzinās zaudējumus par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās
vietās, kā rezultātā ūdens ir iekļuvis transportlīdzekļa elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos (motorā, transmisijā
u.tml.), radot šo transportlīdzekļa elektrisko vai mehānisko mezglu un agregātu bojājumus. Maksimālā izmaksājamā
Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 6000 EUR.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots Pašrisks.
Specializēto darbu apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas tieši saistīti ar
iekraušanas vai izkraušanas darbiem, t.sk. transportlīdzeklim apgāžoties vai uzkrītot kravai.
Aerogrāfija. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa aerogrāfisko zīmējumu, karbona, matēto un citu
aizsargplēvju un krāsaino plēvju (izņemot Stiklu tonējumu) bojājumiem, kas iestājušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu
apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā
Apdrošināšanas periodā ir 600 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots, ja šis būs vienīgais bojājums.
Atslēgu zādzība. BTA atlīdzinās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīču atjaunošanas
izdevumus minēto ierīču Zādzības vai Laupīšanas gadījumā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par
visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 300 EUR, Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks
netiks piemērots.
Bezrūpības risks. BTA atlīdzinās zaudējumus, kas radušies saistībā ar apdrošināšanas objekta, t.sk. jebkuru stacionāri iebūvētu
vai piemontētu transportlīdzekļa daļu, bojājumiem vai Bojāeju Apdrošinātā ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki),
Apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Labuma guvēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki) vai
darbinieka ļauna nolūka vai vainas pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā pielīdzināma ļaunam
nolūkam, rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks
piemērots Pašrisks.
Transportlīdzekļa apkope. BTA atlīdzinās zaudējumus par apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies saistībā ar
transportlīdzekļa mazgāšanu, apkopi vai remontu, vai to sekām. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks,
izņemot gadījumu, kad Apdrošinātais būs iesniedzis BTA visus pieprasītos dokumentus Subrogācijas tiesības realizēšanai pret
par zaudējumu nodarīšanu atbildīgo personu.
Segums uz prāmja. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies jebkādu pēkšņu un
neparedzamu apstākļu rezultātā, laikā, kad transportlīdzeklis atrodas uz kuģa vai prāmja un tiek transportēts kā krava.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks. Degvielas sistēmas tīrīšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar
transportlīdzekļa degvielas sistēmas tīrīšanu, kas radušies transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas specifikācijai neatbilstoša
degvielas veida iepildīšanas rezultātā. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Elektrisko bloku bojājums. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem, kas iestājušies tādu
transportlīdzeklim uzstādīto pretaizdzīšanas sistēmu darbības rezultātā, kuru uzstādīšanu nav veikusi transportlīdzekļa
ražotājrūpnīca. Zaudējumi tiek atlīdzināti vienu reizi Apdrošināšanas periodā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas
atlīdzība ir 700 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tiek apdrošināts transportlīdzekļa vadītājs un blakussēdētājs ar apdrošinājuma summu
(limitu) 1500 EUR.
Palīdzība uz ceļa. Iestājoties apdrošinātajam papildriskam Palīdzība uz ceļa, transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākums un
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir zvanīt uz tālruņa numuru +371 26 12 12 12. BTA nodrošinās tehnisko
palīdzību, nogādās transportlīdzekli autoservisā, segs taksometra pakalpojumus, palīdzēs noformēt saskaņoto paziņojumu un
sniegs cita veida palīdzību.
Remonts klienta izvēlētā servisā. BTA nodrošina iespēju veikt transportlīdzekļa remontu Klienta izvēlētā un ar BTA saskaņotā
remontuzņēmumā, kas remontdarbus veic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajām prasībām. Iekļaujot šo papildus aizsardzību,
iestājoties apdrošināšanas gadījumam transportlīdzeklim tiek akceptēts remonts SIA AUTOBRAVA autoservisā.

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Izdevīga cena un nosacījumi BTA KASKO
SEAT TARRACO
Teritorija: Eiropa
Paša riski:
- Bojājumiem 140 €
- Bojāejai 0%
- Zādzībai 0%
* Piemaksa par 0 pašrisku bojājumiem 90 EUR

Apdrošināšanas aizsardzība:
- Bojājumi
- Bojāeja
- Nelaimes gadījumu apdrošināšana
- Transportlīdzekļa apkopes
- Specializēto darbu veikšana
- Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība
- Bezrūpības risks
- Segums uz prāmja
- Degvielas sistēmas tīrīšana

- Zādzība
- Laupīšana
- Hidrotrieciens
- Atslēgu zādzība
- Palīdzība uz ceļa
- Maiņas auto nodrošināšana (A variants)
- Remonts klienta izvēlētā servisā
- Aerogrāfija
- Elektrisko bloku bojājums
- Bagāžas apdrošināšana

Papildus nosacījumi
KASKO piedāvājums spēkā tikai pie nosacījumiem:
Jaunāka lietotāja B kategorijas vadītāja stāžs nav mazāks par 3 gadiem
(uz Juridiskām personām neattiecas šis ierobežojums)
Automašīnai nav speciāla pielietojuma
Maksājumu skaits var tikt sadalīts 4 daļās
Iekļauti visi papildus riski
Polises tiek iegādātas tikai BTA

KASKO apdrošināšanas prēmija
pie šādiem nosacījumiem

400 €

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Papildu apdrošināšanas aizsardzība
Bagāžas apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Bagāžas Zādzību, Laupīšanu, bojājumiem vai Bojāeju, kas
iestājusies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa
par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 1000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek
piemērots bojājumu Pašrisks.
Jaunvērtības apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi pārdoti no autorizēta dīlera Latvijas
Republikā vai citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai arī secīgi bez pārtraukuma apdrošināti, noslēdzot jaunu Apdrošināšanas
līgumu par šāda transportlīdzekļa apdrošināšanu, ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vecums nepārsniedz 2 gadus, skaitot no
pirmās reģistrācijas dienas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu bāzē, un nobraukto kilometru skaits nepārsniedz 60
000 km.
Maiņas auto nodrošināšana. Apdrošināšanas līguma darbības laikā BTA nodrošinās Apdrošināto ar maiņas transportlīdzekli, ja
pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā ir bojāts vai iestājusies apdrošinātā transportlīdzekļa Bojāeja. BTA nodrošina
maiņas transportlīdzekli ne ilgāk kā 35 kalendārās dienas Apdrošināšanas periodā.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība. BTA atlīdzinās izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņu pēc to Zādzības vai Laupīšanas. Kopējā Apdrošināšanas
atlīdzība par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 50 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību,
Pašrisks netiek piemērots. BTA izmaksās Apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai
numura zīmju maiņas izdevumu veikšanu apliecinošiem maksājuma dokumentiem.
Hidrotrieciens. BTA atlīdzinās zaudējumus par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās
vietās, kā rezultātā ūdens ir iekļuvis transportlīdzekļa elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos (motorā, transmisijā
u.tml.), radot šo transportlīdzekļa elektrisko vai mehānisko mezglu un agregātu bojājumus. Maksimālā izmaksājamā
Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 6000 EUR.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots Pašrisks.
Specializēto darbu apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas tieši saistīti ar
iekraušanas vai izkraušanas darbiem, t.sk. transportlīdzeklim apgāžoties vai uzkrītot kravai.
Aerogrāfija. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa aerogrāfisko zīmējumu, karbona, matēto un citu
aizsargplēvju un krāsaino plēvju (izņemot Stiklu tonējumu) bojājumiem, kas iestājušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu
apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā
Apdrošināšanas periodā ir 600 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots, ja šis būs vienīgais bojājums.
Atslēgu zādzība. BTA atlīdzinās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīču atjaunošanas
izdevumus minēto ierīču Zādzības vai Laupīšanas gadījumā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par
visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 300 EUR, Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks
netiks piemērots.
Bezrūpības risks. BTA atlīdzinās zaudējumus, kas radušies saistībā ar apdrošināšanas objekta, t.sk. jebkuru stacionāri iebūvētu
vai piemontētu transportlīdzekļa daļu, bojājumiem vai Bojāeju Apdrošinātā ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki),
Apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Labuma guvēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki) vai
darbinieka ļauna nolūka vai vainas pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā pielīdzināma ļaunam
nolūkam, rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks
piemērots Pašrisks.
Transportlīdzekļa apkope. BTA atlīdzinās zaudējumus par apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies saistībā ar
transportlīdzekļa mazgāšanu, apkopi vai remontu, vai to sekām. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks,
izņemot gadījumu, kad Apdrošinātais būs iesniedzis BTA visus pieprasītos dokumentus Subrogācijas tiesības realizēšanai pret
par zaudējumu nodarīšanu atbildīgo personu.
Segums uz prāmja. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies jebkādu pēkšņu un
neparedzamu apstākļu rezultātā, laikā, kad transportlīdzeklis atrodas uz kuģa vai prāmja un tiek transportēts kā krava.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks. Degvielas sistēmas tīrīšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar
transportlīdzekļa degvielas sistēmas tīrīšanu, kas radušies transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas specifikācijai neatbilstoša
degvielas veida iepildīšanas rezultātā. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Elektrisko bloku bojājums. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem, kas iestājušies tādu
transportlīdzeklim uzstādīto pretaizdzīšanas sistēmu darbības rezultātā, kuru uzstādīšanu nav veikusi transportlīdzekļa
ražotājrūpnīca. Zaudējumi tiek atlīdzināti vienu reizi Apdrošināšanas periodā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas
atlīdzība ir 700 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tiek apdrošināts transportlīdzekļa vadītājs un blakussēdētājs ar apdrošinājuma summu
(limitu) 1500 EUR.
Palīdzība uz ceļa. Iestājoties apdrošinātajam papildriskam Palīdzība uz ceļa, transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākums un
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir zvanīt uz tālruņa numuru +371 26 12 12 12. BTA nodrošinās tehnisko
palīdzību, nogādās transportlīdzekli autoservisā, segs taksometra pakalpojumus, palīdzēs noformēt saskaņoto paziņojumu un
sniegs cita veida palīdzību.
Remonts klienta izvēlētā servisā. BTA nodrošina iespēju veikt transportlīdzekļa remontu Klienta izvēlētā un ar BTA saskaņotā
remontuzņēmumā, kas remontdarbus veic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajām prasībām. Iekļaujot šo papildus aizsardzību,
iestājoties apdrošināšanas gadījumam transportlīdzeklim tiek akceptēts remonts SIA AUTOBRAVA autoservisā.

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Izdevīga cena un nosacījumi BTA KASKO
SEAT ATECA
Teritorija: Eiropa
Paša riski:
- Bojājumiem 140 €
- Bojāejai 0%
- Zādzībai 0%
* Piemaksa par 0 pašrisku bojājumiem 90 EUR

Apdrošināšanas aizsardzība:
- Bojājumi
- Bojāeja
- Nelaimes gadījumu apdrošināšana
- Transportlīdzekļa apkopes
- Specializēto darbu veikšana
- Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība
- Bezrūpības risks
- Segums uz prāmja
- Degvielas sistēmas tīrīšana

- Zādzība
- Laupīšana
- Hidrotrieciens
- Atslēgu zādzība
- Palīdzība uz ceļa
- Maiņas auto nodrošināšana (A variants)
- Remonts klienta izvēlētā servisā
- Aerogrāfija
- Elektrisko bloku bojājums
- Bagāžas apdrošināšana

Papildus nosacījumi
KASKO piedāvājums spēkā tikai pie nosacījumiem:
Jaunāka lietotāja B kategorijas vadītāja stāžs nav mazāks par 3 gadiem
(uz Juridiskām personām neattiecas šis ierobežojums)
Automašīnai nav speciāla pielietojuma
Maksājumu skaits var tikt sadalīts 4 daļās
Iekļauti visi papildus riski
Polises tiek iegādātas tikai BTA

KASKO apdrošināšanas prēmija
pie šādiem nosacījumiem

380 €

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Papildu apdrošināšanas aizsardzība
Bagāžas apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Bagāžas Zādzību, Laupīšanu, bojājumiem vai Bojāeju, kas
iestājusies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa
par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 1000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek
piemērots bojājumu Pašrisks.
Jaunvērtības apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi pārdoti no autorizēta dīlera Latvijas
Republikā vai citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai arī secīgi bez pārtraukuma apdrošināti, noslēdzot jaunu Apdrošināšanas
līgumu par šāda transportlīdzekļa apdrošināšanu, ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vecums nepārsniedz 2 gadus, skaitot no
pirmās reģistrācijas dienas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu bāzē, un nobraukto kilometru skaits nepārsniedz 60
000 km.
Maiņas auto nodrošināšana. Apdrošināšanas līguma darbības laikā BTA nodrošinās Apdrošināto ar maiņas transportlīdzekli, ja
pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā ir bojāts vai iestājusies apdrošinātā transportlīdzekļa Bojāeja. BTA nodrošina
maiņas transportlīdzekli ne ilgāk kā 35 kalendārās dienas Apdrošināšanas periodā.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība. BTA atlīdzinās izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņu pēc to Zādzības vai Laupīšanas. Kopējā Apdrošināšanas
atlīdzība par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 50 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību,
Pašrisks netiek piemērots. BTA izmaksās Apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai
numura zīmju maiņas izdevumu veikšanu apliecinošiem maksājuma dokumentiem.
Hidrotrieciens. BTA atlīdzinās zaudējumus par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās
vietās, kā rezultātā ūdens ir iekļuvis transportlīdzekļa elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos (motorā, transmisijā
u.tml.), radot šo transportlīdzekļa elektrisko vai mehānisko mezglu un agregātu bojājumus. Maksimālā izmaksājamā
Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 6000 EUR.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots Pašrisks.
Specializēto darbu apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas tieši saistīti ar
iekraušanas vai izkraušanas darbiem, t.sk. transportlīdzeklim apgāžoties vai uzkrītot kravai.
Aerogrāfija. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa aerogrāfisko zīmējumu, karbona, matēto un citu
aizsargplēvju un krāsaino plēvju (izņemot Stiklu tonējumu) bojājumiem, kas iestājušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu
apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā
Apdrošināšanas periodā ir 600 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots, ja šis būs vienīgais bojājums.
Atslēgu zādzība. BTA atlīdzinās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīču atjaunošanas
izdevumus minēto ierīču Zādzības vai Laupīšanas gadījumā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par
visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 300 EUR, Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks
netiks piemērots.
Bezrūpības risks. BTA atlīdzinās zaudējumus, kas radušies saistībā ar apdrošināšanas objekta, t.sk. jebkuru stacionāri iebūvētu
vai piemontētu transportlīdzekļa daļu, bojājumiem vai Bojāeju Apdrošinātā ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki),
Apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Labuma guvēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki) vai
darbinieka ļauna nolūka vai vainas pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā pielīdzināma ļaunam
nolūkam, rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks
piemērots Pašrisks.
Transportlīdzekļa apkope. BTA atlīdzinās zaudējumus par apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies saistībā ar
transportlīdzekļa mazgāšanu, apkopi vai remontu, vai to sekām. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks,
izņemot gadījumu, kad Apdrošinātais būs iesniedzis BTA visus pieprasītos dokumentus Subrogācijas tiesības realizēšanai pret
par zaudējumu nodarīšanu atbildīgo personu.
Segums uz prāmja. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies jebkādu pēkšņu un
neparedzamu apstākļu rezultātā, laikā, kad transportlīdzeklis atrodas uz kuģa vai prāmja un tiek transportēts kā krava.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks. Degvielas sistēmas tīrīšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar
transportlīdzekļa degvielas sistēmas tīrīšanu, kas radušies transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas specifikācijai neatbilstoša
degvielas veida iepildīšanas rezultātā. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Elektrisko bloku bojājums. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem, kas iestājušies tādu
transportlīdzeklim uzstādīto pretaizdzīšanas sistēmu darbības rezultātā, kuru uzstādīšanu nav veikusi transportlīdzekļa
ražotājrūpnīca. Zaudējumi tiek atlīdzināti vienu reizi Apdrošināšanas periodā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas
atlīdzība ir 700 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tiek apdrošināts transportlīdzekļa vadītājs un blakussēdētājs ar apdrošinājuma summu
(limitu) 1500 EUR.
Palīdzība uz ceļa. Iestājoties apdrošinātajam papildriskam Palīdzība uz ceļa, transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākums un
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir zvanīt uz tālruņa numuru +371 26 12 12 12. BTA nodrošinās tehnisko
palīdzību, nogādās transportlīdzekli autoservisā, segs taksometra pakalpojumus, palīdzēs noformēt saskaņoto paziņojumu un
sniegs cita veida palīdzību.
Remonts klienta izvēlētā servisā. BTA nodrošina iespēju veikt transportlīdzekļa remontu Klienta izvēlētā un ar BTA saskaņotā
remontuzņēmumā, kas remontdarbus veic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajām prasībām. Iekļaujot šo papildus aizsardzību,
iestājoties apdrošināšanas gadījumam transportlīdzeklim tiek akceptēts remonts SIA AUTOBRAVA autoservisā.

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Izdevīga cena un nosacījumi BTA KASKO
SEAT ARONA
Teritorija: Eiropa
Paša riski:
- Bojājumiem 140 €
- Bojāejai 0%
- Zādzībai 0%
* Piemaksa par 0 pašrisku bojājumiem 90 EUR

Apdrošināšanas aizsardzība:
- Bojājumi
- Bojāeja
- Nelaimes gadījumu apdrošināšana
- Transportlīdzekļa apkopes
- Specializēto darbu veikšana
- Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība
- Bezrūpības risks
- Segums uz prāmja
- Degvielas sistēmas tīrīšana

- Zādzība
- Laupīšana
- Hidrotrieciens
- Atslēgu zādzība
- Palīdzība uz ceļa
- Maiņas auto nodrošināšana (A variants)
- Remonts klienta izvēlētā servisā
- Aerogrāfija
- Elektrisko bloku bojājums
- Bagāžas apdrošināšana

Papildus nosacījumi
KASKO piedāvājums spēkā tikai pie nosacījumiem:
Jaunāka lietotāja B kategorijas vadītāja stāžs nav mazāks par 3 gadiem
(uz Juridiskām personām neattiecas šis ierobežojums)
Automašīnai nav speciāla pielietojuma
Maksājumu skaits var tikt sadalīts 4 daļās
Iekļauti visi papildus riski
Polises tiek iegādātas tikai BTA

KASKO apdrošināšanas prēmija
pie šādiem nosacījumiem

403 €

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Papildu apdrošināšanas aizsardzība
Bagāžas apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Bagāžas Zādzību, Laupīšanu, bojājumiem vai Bojāeju, kas
iestājusies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa
par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 1000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek
piemērots bojājumu Pašrisks.
Jaunvērtības apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi pārdoti no autorizēta dīlera Latvijas
Republikā vai citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai arī secīgi bez pārtraukuma apdrošināti, noslēdzot jaunu Apdrošināšanas
līgumu par šāda transportlīdzekļa apdrošināšanu, ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vecums nepārsniedz 2 gadus, skaitot no
pirmās reģistrācijas dienas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu bāzē, un nobraukto kilometru skaits nepārsniedz 60
000 km.
Maiņas auto nodrošināšana. Apdrošināšanas līguma darbības laikā BTA nodrošinās Apdrošināto ar maiņas transportlīdzekli, ja
pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā ir bojāts vai iestājusies apdrošinātā transportlīdzekļa Bojāeja. BTA nodrošina
maiņas transportlīdzekli ne ilgāk kā 35 kalendārās dienas Apdrošināšanas periodā.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība. BTA atlīdzinās izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņu pēc to Zādzības vai Laupīšanas. Kopējā Apdrošināšanas
atlīdzība par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 50 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību,
Pašrisks netiek piemērots. BTA izmaksās Apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai
numura zīmju maiņas izdevumu veikšanu apliecinošiem maksājuma dokumentiem.
Hidrotrieciens. BTA atlīdzinās zaudējumus par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās
vietās, kā rezultātā ūdens ir iekļuvis transportlīdzekļa elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos (motorā, transmisijā
u.tml.), radot šo transportlīdzekļa elektrisko vai mehānisko mezglu un agregātu bojājumus. Maksimālā izmaksājamā
Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 6000 EUR.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots Pašrisks.
Specializēto darbu apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas tieši saistīti ar
iekraušanas vai izkraušanas darbiem, t.sk. transportlīdzeklim apgāžoties vai uzkrītot kravai.
Aerogrāfija. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa aerogrāfisko zīmējumu, karbona, matēto un citu
aizsargplēvju un krāsaino plēvju (izņemot Stiklu tonējumu) bojājumiem, kas iestājušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu
apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā
Apdrošināšanas periodā ir 600 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots, ja šis būs vienīgais bojājums.
Atslēgu zādzība. BTA atlīdzinās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīču atjaunošanas
izdevumus minēto ierīču Zādzības vai Laupīšanas gadījumā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par
visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 300 EUR, Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks
netiks piemērots.
Bezrūpības risks. BTA atlīdzinās zaudējumus, kas radušies saistībā ar apdrošināšanas objekta, t.sk. jebkuru stacionāri iebūvētu
vai piemontētu transportlīdzekļa daļu, bojājumiem vai Bojāeju Apdrošinātā ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki),
Apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Labuma guvēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki) vai
darbinieka ļauna nolūka vai vainas pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā pielīdzināma ļaunam
nolūkam, rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks
piemērots Pašrisks.
Transportlīdzekļa apkope. BTA atlīdzinās zaudējumus par apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies saistībā ar
transportlīdzekļa mazgāšanu, apkopi vai remontu, vai to sekām. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks,
izņemot gadījumu, kad Apdrošinātais būs iesniedzis BTA visus pieprasītos dokumentus Subrogācijas tiesības realizēšanai pret
par zaudējumu nodarīšanu atbildīgo personu.
Segums uz prāmja. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies jebkādu pēkšņu un
neparedzamu apstākļu rezultātā, laikā, kad transportlīdzeklis atrodas uz kuģa vai prāmja un tiek transportēts kā krava.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks. Degvielas sistēmas tīrīšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar
transportlīdzekļa degvielas sistēmas tīrīšanu, kas radušies transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas specifikācijai neatbilstoša
degvielas veida iepildīšanas rezultātā. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Elektrisko bloku bojājums. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem, kas iestājušies tādu
transportlīdzeklim uzstādīto pretaizdzīšanas sistēmu darbības rezultātā, kuru uzstādīšanu nav veikusi transportlīdzekļa
ražotājrūpnīca. Zaudējumi tiek atlīdzināti vienu reizi Apdrošināšanas periodā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas
atlīdzība ir 700 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tiek apdrošināts transportlīdzekļa vadītājs un blakussēdētājs ar apdrošinājuma summu
(limitu) 1500 EUR.
Palīdzība uz ceļa. Iestājoties apdrošinātajam papildriskam Palīdzība uz ceļa, transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākums un
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir zvanīt uz tālruņa numuru +371 26 12 12 12. BTA nodrošinās tehnisko
palīdzību, nogādās transportlīdzekli autoservisā, segs taksometra pakalpojumus, palīdzēs noformēt saskaņoto paziņojumu un
sniegs cita veida palīdzību.
Remonts klienta izvēlētā servisā. BTA nodrošina iespēju veikt transportlīdzekļa remontu Klienta izvēlētā un ar BTA saskaņotā
remontuzņēmumā, kas remontdarbus veic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajām prasībām. Iekļaujot šo papildus aizsardzību,
iestājoties apdrošināšanas gadījumam transportlīdzeklim tiek akceptēts remonts SIA AUTOBRAVA autoservisā.

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Izdevīga cena un nosacījumi BTA KASKO
ALFA ROMEO STELVIO
Teritorija: Eiropa
Paša riski:
- Bojājumiem 140 €
- Bojāejai 0%
- Zādzībai 0%
Apdrošināšanas aizsardzība:

- Zādzība

- Bojājumi

- Laupīšana

- Bojāeja

- Hidrotrieciens

- Nelaimes gadījumu apdrošināšana

- Atslēgu zādzība

- Transportlīdzekļa apkopes

- Palīdzība uz ceļa

- Specializēto darbu veikšana

- Maiņas auto nodrošināšana (A variants)

- Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība - Remonts klienta izvēlētā servisā
- Bezrūpības risks

- Aerogrāfija

- Segums uz prāmja

- Elektrisko bloku bojājums

- Degvielas sistēmas tīrīšana

- Bagāžas apdrošināšana

Papildus nosacījumi
KASKO piedāvājums spēkā tikai pie nosacījumiem:
Jaunāka lietotāja B kategorijas vadītāja stāžs nav mazāks par 3 gadiem
(uz Juridiskām personām neattiecas šis ierobežojums)
Automašīnai nav speciāla pielietojuma
Maksājumu skaits var tikt sadalīts 4 daļās
Iekļauti visi papildus riski
Polises tiek iegādātas tikai BTA

KASKO apdrošināšanas prēmija
pie šādiem nosacījumiem

660 €

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Papildu apdrošināšanas aizsardzība
Bagāžas apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Bagāžas Zādzību, Laupīšanu, bojājumiem vai Bojāeju, kas iestājusies
jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem
Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 1000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots bojājumu
Pašrisks.
Jaunvērtības apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi pārdoti no autorizēta dīlera Latvijas Republikā vai
citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai arī secīgi bez pārtraukuma apdrošināti, noslēdzot jaunu Apdrošināšanas līgumu par šāda
transportlīdzekļa apdrošināšanu, ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vecums nepārsniedz 2 gadus, skaitot no pirmās reģistrācijas dienas
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu bāzē, un nobraukto kilometru skaits nepārsniedz 60 000 km.
Maiņas auto nodrošināšana. Apdrošināšanas līguma darbības laikā BTA nodrošinās Apdrošināto ar maiņas transportlīdzekli, ja pēkšņu
un neparedzamu apstākļu rezultātā ir bojāts vai iestājusies apdrošinātā transportlīdzekļa Bojāeja. BTA nodrošina maiņas transportlīdzekli
ne ilgāk kā 35 kalendārās dienas Apdrošināšanas periodā.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība. BTA atlīdzinās izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņu pēc to Zādzības vai Laupīšanas. Kopējā Apdrošināšanas atlīdzība par visiem
Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 50 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots. BTA
izmaksās Apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņas izdevumu
veikšanu apliecinošiem maksājuma dokumentiem.
Hidrotrieciens. BTA atlīdzinās zaudējumus par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās vietās, kā
rezultātā ūdens ir iekļuvis transportlīdzekļa elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos (motorā, transmisijā u.tml.), radot šo
transportlīdzekļa elektrisko vai mehānisko mezglu un agregātu bojājumus. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa
par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 6000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots
Pašrisks.
Specializēto darbu apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas tieši saistīti ar iekraušanas
vai izkraušanas darbiem, t.sk. transportlīdzeklim apgāžoties vai uzkrītot kravai.
Aerogrāfija. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa aerogrāfisko zīmējumu, karbona, matēto un citu aizsargplēvju un
krāsaino plēvju (izņemot Stiklu tonējumu) bojājumiem, kas iestājušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā
izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 600 EUR.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots, ja šis būs vienīgais bojājums.
Atslēgu zādzība. BTA atlīdzinās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīču atjaunošanas izdevumus
minēto ierīču Zādzības vai Laupīšanas gadījumā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas
gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 300 EUR, Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots.
Bezrūpības risks. BTA atlīdzinās zaudējumus, kas radušies saistībā ar apdrošināšanas objekta, t.sk. jebkuru stacionāri iebūvētu vai
piemontētu transportlīdzekļa daļu, bojājumiem vai Bojāeju Apdrošinātā ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Apdrošinājuma ņēmēja
ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Labuma guvēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki) vai darbinieka ļauna nolūka vai vainas
pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā pielīdzināma ļaunam nolūkam, rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti
šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Transportlīdzekļa apkope. BTA atlīdzinās zaudējumus par apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies saistībā ar transportlīdzekļa
mazgāšanu, apkopi vai remontu, vai to sekām. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks, izņemot gadījumu, kad
Apdrošinātais būs iesniedzis BTA visus pieprasītos dokumentus Subrogācijas tiesības realizēšanai pret par zaudējumu nodarīšanu
atbildīgo personu.
Segums uz prāmja. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu
apstākļu rezultātā, laikā, kad transportlīdzeklis atrodas uz kuģa vai prāmja un tiek transportēts kā krava. Aprēķinot Apdrošināšanas
atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks. Degvielas sistēmas tīrīšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa degvielas sistēmas
tīrīšanu, kas radušies transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas specifikācijai neatbilstoša degvielas veida iepildīšanas rezultātā. Aprēķinot
Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Elektrisko bloku bojājums. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem, kas iestājušies tādu
transportlīdzeklim uzstādīto pretaizdzīšanas sistēmu darbības rezultātā, kuru uzstādīšanu nav veikusi transportlīdzekļa ražotājrūpnīca.
Zaudējumi tiek atlīdzināti vienu reizi Apdrošināšanas periodā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzība ir 700 EUR. Aprēķinot
Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tiek apdrošināts transportlīdzekļa vadītājs un blakussēdētājs ar apdrošinājuma summu (limitu) 1500 €.
Palīdzība uz ceļa. Iestājoties apdrošinātajam papildriskam Palīdzība uz ceļa, transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākums un
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir zvanīt uz tālruņa numuru +371 26 12 12 12. BTA nodrošinās tehnisko palīdzību,
nogādās transportlīdzekli autoservisā, segs taksometra pakalpojumus, palīdzēs noformēt saskaņoto paziņojumu un sniegs cita veida
palīdzību.
Remonts klienta izvēlētā servisā. BTA nodrošina iespēju veikt transportlīdzekļa remontu Klienta izvēlētā un ar BTA saskaņotā
remontuzņēmumā, kas remontdarbus veic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajām prasībām. Iekļaujot šo papildus aizsardzību, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam transportlīdzeklim tiek akceptēts remonts SIA AUTOBRAVA autoservisā.

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Izdevīga cena un nosacījumi BTA KASKO
HYUNDAI TUCSON
Teritorija: Eiropa
Paša riski:
- Bojājumiem 140 €
- Bojāejai 0%
- Zādzībai 0%
* Piemaksa par 0 pašrisku bojājumiem 90 EUR

Apdrošināšanas aizsardzība:

- Zādzība

- Bojājumi

- Laupīšana

- Bojāeja

- Hidrotrieciens

- Nelaimes gadījumu apdrošināšana

- Atslēgu zādzība

- Transportlīdzekļa apkopes

- Palīdzība uz ceļa

- Specializēto darbu veikšana

- Maiņas auto nodrošināšana (A variants)

- Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība - Remonts klienta izvēlētā servisā
- Aerogrāfija
- Bezrūpības risks
- Segums uz prāmja

- Elektrisko bloku bojājums

- Degvielas sistēmas tīrīšana

- Bagāžas apdrošināšana

Papildus nosacījumi
KASKO piedāvājums spēkā tikai pie nosacījumiem:
Jaunāka lietotāja B kategorijas vadītāja stāžs nav mazāks par 3 gadiem
(uz Juridiskām personām neattiecas šis ierobežojums)
Automašīnai nav speciāla pielietojuma
Maksājumu skaits var tikt sadalīts 4 daļās
Iekļauti visi papildus riski
Polises tiek iegādātas tikai BTA

KASKO apdrošināšanas prēmija
pie šādiem nosacījumiem

510 €

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Papildu apdrošināšanas aizsardzība
Bagāžas apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Bagāžas Zādzību, Laupīšanu, bojājumiem vai Bojāeju, kas iestājusies
jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem
Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 1000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots bojājumu
Pašrisks.
Jaunvērtības apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi pārdoti no autorizēta dīlera Latvijas Republikā vai
citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai arī secīgi bez pārtraukuma apdrošināti, noslēdzot jaunu Apdrošināšanas līgumu par šāda
transportlīdzekļa apdrošināšanu, ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vecums nepārsniedz 2 gadus, skaitot no pirmās reģistrācijas dienas
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu bāzē, un nobraukto kilometru skaits nepārsniedz 60 000 km.
Maiņas auto nodrošināšana. Apdrošināšanas līguma darbības laikā BTA nodrošinās Apdrošināto ar maiņas transportlīdzekli, ja pēkšņu
un neparedzamu apstākļu rezultātā ir bojāts vai iestājusies apdrošinātā transportlīdzekļa Bojāeja. BTA nodrošina maiņas transportlīdzekli
ne ilgāk kā 35 kalendārās dienas Apdrošināšanas periodā.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība. BTA atlīdzinās izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņu pēc to Zādzības vai Laupīšanas. Kopējā Apdrošināšanas atlīdzība par visiem
Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 50 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots. BTA
izmaksās Apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņas izdevumu
veikšanu apliecinošiem maksājuma dokumentiem.
Hidrotrieciens. BTA atlīdzinās zaudējumus par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās vietās, kā
rezultātā ūdens ir iekļuvis transportlīdzekļa elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos (motorā, transmisijā u.tml.), radot šo
transportlīdzekļa elektrisko vai mehānisko mezglu un agregātu bojājumus. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa
par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 6000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots
Pašrisks.
Specializēto darbu apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas tieši saistīti ar iekraušanas
vai izkraušanas darbiem, t.sk. transportlīdzeklim apgāžoties vai uzkrītot kravai.
Aerogrāfija. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa aerogrāfisko zīmējumu, karbona, matēto un citu aizsargplēvju un
krāsaino plēvju (izņemot Stiklu tonējumu) bojājumiem, kas iestājušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā
izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 600 EUR.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots, ja šis būs vienīgais bojājums.
Atslēgu zādzība. BTA atlīdzinās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīču atjaunošanas izdevumus
minēto ierīču Zādzības vai Laupīšanas gadījumā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas
gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 300 EUR, Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots.
Bezrūpības risks. BTA atlīdzinās zaudējumus, kas radušies saistībā ar apdrošināšanas objekta, t.sk. jebkuru stacionāri iebūvētu vai
piemontētu transportlīdzekļa daļu, bojājumiem vai Bojāeju Apdrošinātā ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Apdrošinājuma ņēmēja
ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Labuma guvēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki) vai darbinieka ļauna nolūka vai vainas
pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā pielīdzināma ļaunam nolūkam, rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti
šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Transportlīdzekļa apkope. BTA atlīdzinās zaudējumus par apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies saistībā ar transportlīdzekļa
mazgāšanu, apkopi vai remontu, vai to sekām. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks, izņemot gadījumu, kad
Apdrošinātais būs iesniedzis BTA visus pieprasītos dokumentus Subrogācijas tiesības realizēšanai pret par zaudējumu nodarīšanu
atbildīgo personu.
Segums uz prāmja. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu
apstākļu rezultātā, laikā, kad transportlīdzeklis atrodas uz kuģa vai prāmja un tiek transportēts kā krava. Aprēķinot Apdrošināšanas
atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks. Degvielas sistēmas tīrīšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa degvielas sistēmas
tīrīšanu, kas radušies transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas specifikācijai neatbilstoša degvielas veida iepildīšanas rezultātā. Aprēķinot
Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Elektrisko bloku bojājums. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem, kas iestājušies tādu
transportlīdzeklim uzstādīto pretaizdzīšanas sistēmu darbības rezultātā, kuru uzstādīšanu nav veikusi transportlīdzekļa ražotājrūpnīca.
Zaudējumi tiek atlīdzināti vienu reizi Apdrošināšanas periodā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzība ir 700 EUR. Aprēķinot
Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tiek apdrošināts transportlīdzekļa vadītājs un blakussēdētājs ar apdrošinājuma summu (limitu) 1500 €.
Palīdzība uz ceļa. Iestājoties apdrošinātajam papildriskam Palīdzība uz ceļa, transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākums un
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir zvanīt uz tālruņa numuru +371 26 12 12 12. BTA nodrošinās tehnisko palīdzību,
nogādās transportlīdzekli autoservisā, segs taksometra pakalpojumus, palīdzēs noformēt saskaņoto paziņojumu un sniegs cita veida
palīdzību.
Remonts klienta izvēlētā servisā. BTA nodrošina iespēju veikt transportlīdzekļa remontu Klienta izvēlētā un ar BTA saskaņotā
remontuzņēmumā, kas remontdarbus veic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajām prasībām. Iekļaujot šo papildus aizsardzību, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam transportlīdzeklim tiek akceptēts remonts SIA AUTOBRAVA autoservisā.

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Izdevīga cena un nosacījumi BTA KASKO
JEEP COMPASS
Teritorija: Eiropa
Paša riski:
- Bojājumiem 140 €
- Bojāejai 0%
- Zādzībai 0%
* Piemaksa par 0 pašrisku bojājumiem 90 EUR

Apdrošināšanas aizsardzība:

- Zādzība

- Bojājumi

- Laupīšana

- Bojāeja

- Hidrotrieciens

- Nelaimes gadījumu apdrošināšana

- Atslēgu zādzība

- Transportlīdzekļa apkopes

- Palīdzība uz ceļa

- Specializēto darbu veikšana

- Maiņas auto nodrošināšana (A variants)

- Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība - Remonts klienta izvēlētā servisā
- Aerogrāfija
- Bezrūpības risks
- Segums uz prāmja

- Elektrisko bloku bojājums

- Degvielas sistēmas tīrīšana

- Bagāžas apdrošināšana

Papildus nosacījumi
KASKO piedāvājums spēkā tikai pie nosacījumiem:
Jaunāka lietotāja B kategorijas vadītāja stāžs nav mazāks par 3 gadiem
(uz Juridiskām personām neattiecas šis ierobežojums)
Automašīnai nav speciāla pielietojuma
Maksājumu skaits var tikt sadalīts 4 daļās
Iekļauti visi papildus riski
Polises tiek iegādātas tikai BTA

KASKO apdrošināšanas prēmija
pie šādiem nosacījumiem

400 €

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Papildu apdrošināšanas aizsardzība
Bagāžas apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Bagāžas Zādzību, Laupīšanu, bojājumiem vai Bojāeju, kas iestājusies
jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem
Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 1000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots bojājumu
Pašrisks.
Jaunvērtības apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi pārdoti no autorizēta dīlera Latvijas Republikā vai
citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai arī secīgi bez pārtraukuma apdrošināti, noslēdzot jaunu Apdrošināšanas līgumu par šāda
transportlīdzekļa apdrošināšanu, ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vecums nepārsniedz 2 gadus, skaitot no pirmās reģistrācijas dienas
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu bāzē, un nobraukto kilometru skaits nepārsniedz 60 000 km.
Maiņas auto nodrošināšana. Apdrošināšanas līguma darbības laikā BTA nodrošinās Apdrošināto ar maiņas transportlīdzekli, ja pēkšņu
un neparedzamu apstākļu rezultātā ir bojāts vai iestājusies apdrošinātā transportlīdzekļa Bojāeja. BTA nodrošina maiņas transportlīdzekli
ne ilgāk kā 35 kalendārās dienas Apdrošināšanas periodā.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība. BTA atlīdzinās izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņu pēc to Zādzības vai Laupīšanas. Kopējā Apdrošināšanas atlīdzība par visiem
Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 50 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots. BTA
izmaksās Apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņas izdevumu
veikšanu apliecinošiem maksājuma dokumentiem.
Hidrotrieciens. BTA atlīdzinās zaudējumus par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās vietās, kā
rezultātā ūdens ir iekļuvis transportlīdzekļa elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos (motorā, transmisijā u.tml.), radot šo
transportlīdzekļa elektrisko vai mehānisko mezglu un agregātu bojājumus. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa
par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 6000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots
Pašrisks.
Specializēto darbu apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas tieši saistīti ar iekraušanas
vai izkraušanas darbiem, t.sk. transportlīdzeklim apgāžoties vai uzkrītot kravai.
Aerogrāfija. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa aerogrāfisko zīmējumu, karbona, matēto un citu aizsargplēvju un
krāsaino plēvju (izņemot Stiklu tonējumu) bojājumiem, kas iestājušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā
izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 600 EUR.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots, ja šis būs vienīgais bojājums.
Atslēgu zādzība. BTA atlīdzinās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīču atjaunošanas izdevumus
minēto ierīču Zādzības vai Laupīšanas gadījumā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas
gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 300 EUR, Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots.
Bezrūpības risks. BTA atlīdzinās zaudējumus, kas radušies saistībā ar apdrošināšanas objekta, t.sk. jebkuru stacionāri iebūvētu vai
piemontētu transportlīdzekļa daļu, bojājumiem vai Bojāeju Apdrošinātā ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Apdrošinājuma ņēmēja
ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Labuma guvēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki) vai darbinieka ļauna nolūka vai vainas
pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā pielīdzināma ļaunam nolūkam, rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti
šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Transportlīdzekļa apkope. BTA atlīdzinās zaudējumus par apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies saistībā ar transportlīdzekļa
mazgāšanu, apkopi vai remontu, vai to sekām. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks, izņemot gadījumu, kad
Apdrošinātais būs iesniedzis BTA visus pieprasītos dokumentus Subrogācijas tiesības realizēšanai pret par zaudējumu nodarīšanu
atbildīgo personu.
Segums uz prāmja. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu
apstākļu rezultātā, laikā, kad transportlīdzeklis atrodas uz kuģa vai prāmja un tiek transportēts kā krava. Aprēķinot Apdrošināšanas
atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks. Degvielas sistēmas tīrīšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa degvielas sistēmas
tīrīšanu, kas radušies transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas specifikācijai neatbilstoša degvielas veida iepildīšanas rezultātā. Aprēķinot
Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Elektrisko bloku bojājums. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem, kas iestājušies tādu
transportlīdzeklim uzstādīto pretaizdzīšanas sistēmu darbības rezultātā, kuru uzstādīšanu nav veikusi transportlīdzekļa ražotājrūpnīca.
Zaudējumi tiek atlīdzināti vienu reizi Apdrošināšanas periodā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzība ir 700 EUR. Aprēķinot
Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tiek apdrošināts transportlīdzekļa vadītājs un blakussēdētājs ar apdrošinājuma summu (limitu) 1500 €.
Palīdzība uz ceļa. Iestājoties apdrošinātajam papildriskam Palīdzība uz ceļa, transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākums un
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir zvanīt uz tālruņa numuru +371 26 12 12 12. BTA nodrošinās tehnisko palīdzību,
nogādās transportlīdzekli autoservisā, segs taksometra pakalpojumus, palīdzēs noformēt saskaņoto paziņojumu un sniegs cita veida
palīdzību.
Remonts klienta izvēlētā servisā. BTA nodrošina iespēju veikt transportlīdzekļa remontu Klienta izvēlētā un ar BTA saskaņotā
remontuzņēmumā, kas remontdarbus veic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajām prasībām. Iekļaujot šo papildus aizsardzību, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam transportlīdzeklim tiek akceptēts remonts SIA AUTOBRAVA autoservisā.

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Izdevīga cena un nosacījumi BTA KASKO
JEEP RENEGADE
Teritorija: Eiropa
Paša riski:
- Bojājumiem 140 €
- Bojāejai 0%
- Zādzībai 0%
* Piemaksa par 0 pašrisku bojājumiem 90 EUR

Apdrošināšanas aizsardzība:

- Zādzība

- Bojājumi

- Laupīšana

- Bojāeja

- Hidrotrieciens

- Nelaimes gadījumu apdrošināšana

- Atslēgu zādzība

- Transportlīdzekļa apkopes

- Palīdzība uz ceļa

- Specializēto darbu veikšana

- Maiņas auto nodrošināšana (A variants)

- Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība - Remonts klienta izvēlētā servisā
- Aerogrāfija
- Bezrūpības risks
- Segums uz prāmja

- Elektrisko bloku bojājums

- Degvielas sistēmas tīrīšana

- Bagāžas apdrošināšana

Papildus nosacījumi
KASKO piedāvājums spēkā tikai pie nosacījumiem:
Jaunāka lietotāja B kategorijas vadītāja stāžs nav mazāks par 3 gadiem
(uz Juridiskām personām neattiecas šis ierobežojums)
Automašīnai nav speciāla pielietojuma
Maksājumu skaits var tikt sadalīts 4 daļās
Iekļauti visi papildus riski
Polises tiek iegādātas tikai BTA

KASKO apdrošināšanas prēmija
pie šādiem nosacījumiem

370 €

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Papildu apdrošināšanas aizsardzība
Bagāžas apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Bagāžas Zādzību, Laupīšanu, bojājumiem vai Bojāeju, kas iestājusies
jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem
Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 1000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots bojājumu
Pašrisks.
Jaunvērtības apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi pārdoti no autorizēta dīlera Latvijas Republikā vai
citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai arī secīgi bez pārtraukuma apdrošināti, noslēdzot jaunu Apdrošināšanas līgumu par šāda
transportlīdzekļa apdrošināšanu, ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vecums nepārsniedz 2 gadus, skaitot no pirmās reģistrācijas dienas
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu bāzē, un nobraukto kilometru skaits nepārsniedz 60 000 km.
Maiņas auto nodrošināšana. Apdrošināšanas līguma darbības laikā BTA nodrošinās Apdrošināto ar maiņas transportlīdzekli, ja pēkšņu
un neparedzamu apstākļu rezultātā ir bojāts vai iestājusies apdrošinātā transportlīdzekļa Bojāeja. BTA nodrošina maiņas transportlīdzekli
ne ilgāk kā 35 kalendārās dienas Apdrošināšanas periodā.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība. BTA atlīdzinās izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņu pēc to Zādzības vai Laupīšanas. Kopējā Apdrošināšanas atlīdzība par visiem
Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 50 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots. BTA
izmaksās Apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņas izdevumu
veikšanu apliecinošiem maksājuma dokumentiem.
Hidrotrieciens. BTA atlīdzinās zaudējumus par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās vietās, kā
rezultātā ūdens ir iekļuvis transportlīdzekļa elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos (motorā, transmisijā u.tml.), radot šo
transportlīdzekļa elektrisko vai mehānisko mezglu un agregātu bojājumus. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa
par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 6000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots
Pašrisks.
Specializēto darbu apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas tieši saistīti ar iekraušanas
vai izkraušanas darbiem, t.sk. transportlīdzeklim apgāžoties vai uzkrītot kravai.
Aerogrāfija. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa aerogrāfisko zīmējumu, karbona, matēto un citu aizsargplēvju un
krāsaino plēvju (izņemot Stiklu tonējumu) bojājumiem, kas iestājušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā
izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 600 EUR.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots, ja šis būs vienīgais bojājums.
Atslēgu zādzība. BTA atlīdzinās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīču atjaunošanas izdevumus
minēto ierīču Zādzības vai Laupīšanas gadījumā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas
gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 300 EUR, Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots.
Bezrūpības risks. BTA atlīdzinās zaudējumus, kas radušies saistībā ar apdrošināšanas objekta, t.sk. jebkuru stacionāri iebūvētu vai
piemontētu transportlīdzekļa daļu, bojājumiem vai Bojāeju Apdrošinātā ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Apdrošinājuma ņēmēja
ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Labuma guvēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki) vai darbinieka ļauna nolūka vai vainas
pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā pielīdzināma ļaunam nolūkam, rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti
šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Transportlīdzekļa apkope. BTA atlīdzinās zaudējumus par apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies saistībā ar transportlīdzekļa
mazgāšanu, apkopi vai remontu, vai to sekām. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks, izņemot gadījumu, kad
Apdrošinātais būs iesniedzis BTA visus pieprasītos dokumentus Subrogācijas tiesības realizēšanai pret par zaudējumu nodarīšanu
atbildīgo personu.
Segums uz prāmja. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu
apstākļu rezultātā, laikā, kad transportlīdzeklis atrodas uz kuģa vai prāmja un tiek transportēts kā krava. Aprēķinot Apdrošināšanas
atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks. Degvielas sistēmas tīrīšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa degvielas sistēmas
tīrīšanu, kas radušies transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas specifikācijai neatbilstoša degvielas veida iepildīšanas rezultātā. Aprēķinot
Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Elektrisko bloku bojājums. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem, kas iestājušies tādu
transportlīdzeklim uzstādīto pretaizdzīšanas sistēmu darbības rezultātā, kuru uzstādīšanu nav veikusi transportlīdzekļa ražotājrūpnīca.
Zaudējumi tiek atlīdzināti vienu reizi Apdrošināšanas periodā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzība ir 700 EUR. Aprēķinot
Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tiek apdrošināts transportlīdzekļa vadītājs un blakussēdētājs ar apdrošinājuma summu (limitu) 1500 €.
Palīdzība uz ceļa. Iestājoties apdrošinātajam papildriskam Palīdzība uz ceļa, transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākums un
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir zvanīt uz tālruņa numuru +371 26 12 12 12. BTA nodrošinās tehnisko palīdzību,
nogādās transportlīdzekli autoservisā, segs taksometra pakalpojumus, palīdzēs noformēt saskaņoto paziņojumu un sniegs cita veida
palīdzību.
Remonts klienta izvēlētā servisā. BTA nodrošina iespēju veikt transportlīdzekļa remontu Klienta izvēlētā un ar BTA saskaņotā
remontuzņēmumā, kas remontdarbus veic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajām prasībām. Iekļaujot šo papildus aizsardzību, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam transportlīdzeklim tiek akceptēts remonts SIA AUTOBRAVA autoservisā.

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Izdevīga cena un nosacījumi BTA KASKO
SUZUKI VITARA
Teritorija: Eiropa
Paša riski:
- Bojājumiem 140 €
- Bojāejai 0%
- Zādzībai 0%
* Piemaksa par 0 pašrisku bojājumiem 90 EUR

Apdrošināšanas aizsardzība:

- Zādzība

- Bojājumi

- Laupīšana

- Bojāeja

- Hidrotrieciens

- Nelaimes gadījumu apdrošināšana

- Atslēgu zādzība

- Transportlīdzekļa apkopes

- Palīdzība uz ceļa

- Specializēto darbu veikšana

- Maiņas auto nodrošināšana (A variants)

- Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība - Remonts klienta izvēlētā servisā
- Aerogrāfija
- Bezrūpības risks
- Segums uz prāmja

- Elektrisko bloku bojājums

- Degvielas sistēmas tīrīšana

- Bagāžas apdrošināšana

Papildus nosacījumi
KASKO piedāvājums spēkā tikai pie nosacījumiem:
Jaunāka lietotāja B kategorijas vadītāja stāžs nav mazāks par 3 gadiem
(uz Juridiskām personām neattiecas šis ierobežojums)
Automašīnai nav speciāla pielietojuma
Maksājumu skaits var tikt sadalīts 4 daļās
Iekļauti visi papildus riski
Polises tiek iegādātas tikai BTA

KASKO apdrošināšanas prēmija
pie šādiem nosacījumiem

340 €

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

Papildu apdrošināšanas aizsardzība
Bagāžas apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Bagāžas Zādzību, Laupīšanu, bojājumiem vai Bojāeju, kas iestājusies
jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem
Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 1000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots bojājumu
Pašrisks.
Jaunvērtības apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi pārdoti no autorizēta dīlera Latvijas Republikā vai
citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai arī secīgi bez pārtraukuma apdrošināti, noslēdzot jaunu Apdrošināšanas līgumu par šāda
transportlīdzekļa apdrošināšanu, ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vecums nepārsniedz 2 gadus, skaitot no pirmās reģistrācijas dienas
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu bāzē, un nobraukto kilometru skaits nepārsniedz 60 000 km.
Maiņas auto nodrošināšana. Apdrošināšanas līguma darbības laikā BTA nodrošinās Apdrošināto ar maiņas transportlīdzekli, ja pēkšņu
un neparedzamu apstākļu rezultātā ir bojāts vai iestājusies apdrošinātā transportlīdzekļa Bojāeja. BTA nodrošina maiņas transportlīdzekli
ne ilgāk kā 35 kalendārās dienas Apdrošināšanas periodā.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība. BTA atlīdzinās izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņu pēc to Zādzības vai Laupīšanas. Kopējā Apdrošināšanas atlīdzība par visiem
Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 50 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots. BTA
izmaksās Apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņas izdevumu
veikšanu apliecinošiem maksājuma dokumentiem.
Hidrotrieciens. BTA atlīdzinās zaudējumus par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās vietās, kā
rezultātā ūdens ir iekļuvis transportlīdzekļa elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos (motorā, transmisijā u.tml.), radot šo
transportlīdzekļa elektrisko vai mehānisko mezglu un agregātu bojājumus. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa
par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 6000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots
Pašrisks.
Specializēto darbu apdrošināšana. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas tieši saistīti ar iekraušanas
vai izkraušanas darbiem, t.sk. transportlīdzeklim apgāžoties vai uzkrītot kravai.
Aerogrāfija. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa aerogrāfisko zīmējumu, karbona, matēto un citu aizsargplēvju un
krāsaino plēvju (izņemot Stiklu tonējumu) bojājumiem, kas iestājušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā. Maksimālā
izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 600 EUR.
Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots, ja šis būs vienīgais bojājums.
Atslēgu zādzība. BTA atlīdzinās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīču atjaunošanas izdevumus
minēto ierīču Zādzības vai Laupīšanas gadījumā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas
gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 300 EUR, Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots.
Bezrūpības risks. BTA atlīdzinās zaudējumus, kas radušies saistībā ar apdrošināšanas objekta, t.sk. jebkuru stacionāri iebūvētu vai
piemontētu transportlīdzekļa daļu, bojājumiem vai Bojāeju Apdrošinātā ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Apdrošinājuma ņēmēja
ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Labuma guvēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki) vai darbinieka ļauna nolūka vai vainas
pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā pielīdzināma ļaunam nolūkam, rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti
šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Transportlīdzekļa apkope. BTA atlīdzinās zaudējumus par apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies saistībā ar transportlīdzekļa
mazgāšanu, apkopi vai remontu, vai to sekām. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks, izņemot gadījumu, kad
Apdrošinātais būs iesniedzis BTA visus pieprasītos dokumentus Subrogācijas tiesības realizēšanai pret par zaudējumu nodarīšanu
atbildīgo personu.
Segums uz prāmja. BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu
apstākļu rezultātā, laikā, kad transportlīdzeklis atrodas uz kuģa vai prāmja un tiek transportēts kā krava. Aprēķinot Apdrošināšanas
atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks. Degvielas sistēmas tīrīšana. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa degvielas sistēmas
tīrīšanu, kas radušies transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas specifikācijai neatbilstoša degvielas veida iepildīšanas rezultātā. Aprēķinot
Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Elektrisko bloku bojājums. BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem, kas iestājušies tādu
transportlīdzeklim uzstādīto pretaizdzīšanas sistēmu darbības rezultātā, kuru uzstādīšanu nav veikusi transportlīdzekļa ražotājrūpnīca.
Zaudējumi tiek atlīdzināti vienu reizi Apdrošināšanas periodā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzība ir 700 EUR. Aprēķinot
Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tiek apdrošināts transportlīdzekļa vadītājs un blakussēdētājs ar apdrošinājuma summu (limitu) 1500 €.
Palīdzība uz ceļa. Iestājoties apdrošinātajam papildriskam Palīdzība uz ceļa, transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja pienākums un
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir zvanīt uz tālruņa numuru +371 26 12 12 12. BTA nodrošinās tehnisko palīdzību,
nogādās transportlīdzekli autoservisā, segs taksometra pakalpojumus, palīdzēs noformēt saskaņoto paziņojumu un sniegs cita veida
palīdzību.
Remonts klienta izvēlētā servisā. BTA nodrošina iespēju veikt transportlīdzekļa remontu Klienta izvēlētā un ar BTA saskaņotā
remontuzņēmumā, kas remontdarbus veic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajām prasībām. Iekļaujot šo papildus aizsardzību, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam transportlīdzeklim tiek akceptēts remonts SIA AUTOBRAVA autoservisā.

Piedāvājums spēkā Autobrava Motors autosalonā 01.02.2021 - 30.04.2021.

