
KASKO 
apdrošināšana

SUDRABA ZELTA PLATĪNA

Zādzība, laupīšana, vandālisms

Avārija un citi negadījumi

Sadursme ar dzīvnieku vai šķērsli

Stiklu bojājumi

Uguns, aizdegšanās

Diennakts autopalīdzība

Papildu aprīkojuma apdrošināšana (2000 EUR)

Pilnīga bojāeja

Dabas stihiju radīti bojājumi

Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana

Jaunvērtība

Bezmaksas maiņas auto
Kompaktā 

klase
Vidējā
klase

Vidējā
klase

Atslēgu zādzība un degvielas sajaukšana  

Bagāžas (personīgo mantu) bojājums vai zādzība  

Numurzīmes apdrošināšana  

Līzinga saistības un tirgus vērtības zudums  

Remonts pie dīlera pēc garantijas laika beigām  

If KASKO apdrošināšana sniedz visaptverošu 
aizsardzību un ļauj justies droši uz ceļa.

SEB klientiem piedāvājam trīs veidu 
apdrošināšanu – SUDRABA, ZELTA, PLATĪNA.



SUDRABA, ZELTA un PLATĪNA priekšrocības:

 Stiklojuma maiņa pie If sadarbības partneriem – 0 EUR 
pašrisks

 Ja notikusi sadursme ar dzīvnieku, veicot fotofiksāciju un 
ziņot policijai – 0 EUR pašrisks

 Tiek atlīdzināti zaudējumi arī gadījumos, ja nav zināma 
vainīgā persona

 Tiek segti zaudējumi transportlīdzeklim, iebraucot ūdenī 
(limits 6 000 EUR)

 Maiņas auto uz visu remonta laiku un no pirmās negadījuma 
dienas, ja auto nav braucams

 Diennakts konsultācijas un palīdzību uz ceļa, kā arī 
nodrošinām evakuatora un taksometra pakalpojumus pēc 
negadījuma

 Nomas auto, ja auto remonts nav iespējams 24h laikā pēc 
tehniskās palīdzības saņemšanas uz ceļa

 Tiek segti arī bojājumi, kas radušies auto servisā vai 
automazgātavā

 Atlīdzināsim izdevumus riepām, ja tās būs bojātas vai 
nozagtas

 Bez piemaksas ir apdrošināts arī auto papildaprīkojums 
(vieglmetāla diski, bērnu sēdeklītis, velo turētājs, reklāmas 
uzlīmes utml.) 2000 EUR vērtībā

 Nav jānorāda polisē transportlīdzekļa jaunākais lietotājs un 
vecums

 Bez papildu samaksas apdrošināšanas prēmiju ir iespējams 
sadalīt 12 maksājumos

 Maksājumu par apdrošināšanu ir iespējams iekļaut līzinga 
ikmēneša maksājumā 

Papildus ZELTA un PLATĪNA segumā:

 Atslēgu un/vai pults zādzības, laupīšanas gadījumā, 
atlīdzinām gan jauno, gan esošo vadības ierīču 
pārprogrammēšanu (limits 500 EUR)

 Iepildot nepareizu degvielu, tiek atlīdzināta tvertnes 
skalošana un, ja nepieciešams degvielas sistēmas 
remonts (limits 500 EUR)

 Numurzīmes atjaunošana, ja tā būs bojāta, pazaudēta 
vai nozagta. Pirmais atjaunošanas gadījums bez pašriska

 Ir iespējams izvēlēties pamata pašrisku 0 EUR pirmajam 
apdrošināšanas gadījumam (par papildu samaksu) 

 If nemeklē formālus iemeslus atlīdzības atteikumam
 Ērta un vienkārša atlīdzību pieteikšana internetā www.if.lv 
vai zvanot uz tālruni +371 67 338 333

Apdrošināšanas noteikumi un produkta informācijas dokuments:

If KASKO apdrošināšanas noteikumi TMH-20201
Pielikums A – Aizvietošana TMH-A-20211
Pielikums B – Jaunvērtība TMH-B-20201
Pielikums D – Diennakts autopalīdzība TMH-D-20201
Pielikums E – Personīgo mantu bojājums vai zādzība TMH-E-20201
Pielikums G – Atslēgu zādzība un degvielas neatbilstības apdrošināšana TMH-G-20201
Vadītāju un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi
Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi Nr.TG-20211
KASKO apdrošināšanas informācijas dokuments If(SEB)2021/01

Domājot par sava auto apdrošināšanu, izvērtējiet KASKO piedāvātos polišu veidus 
un izvēlieties savam auto piemērotāko!

SEB sadarbības partneris – If Apdrošināšana
67094088 | sebatbalsts@if.lv

KASKO priešrocības:

Papildus tikai PLATĪNA segumā:

 Līzinga saistību apdrošināšana – ja transportlīdzeklis 
iegādāts līzingā un tā tirgus vērtība negadījuma dienā 
ir mazāka kā līzinga saistību atlikums, tiks izmaksāta 
naudas summa, kas nepieciešama līzinga saistību 
segšanai (nepārsniedzot 20% no paša transportlīdzekļa 
tirgus vērtības)

 Tirgus vērtības zudums – transportlīdzekļa zādzības 
vai bojāejas gadījumā, tiek izmaksāta atlīdzība 10% virs 
transportlīdzekļa tirgus vērtības

 Iekļauts remonts pie dīlera (ražotāja zīmola oficiālā 
pārstāvja) pēc garantijas laika beigām

www.if.lv
https://www.if.lv/globalassets/lv/pdf/noteikumi/if-kasko-noteikumi-tmh-20201-200227-lv.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/pdf/noteikumi/if-aizvietosana-tmh-a-20211-iii-lv-web.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/pdf/noteikumi/if-kasko-noteikumi-tmh-20201-b-200227-lv.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/pdf/noteikumi/if-kasko-noteikumi-tmh-20201-b-200227-lv.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/pdf/noteikumi/if-kasko-noteikumi-tmh-20201-e-200227-lv.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/pdf/noteikumi/if-kasko-noteikumi-tmh-20201-g-200227-lv.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/files/noteikumi/if-nelaimes-gadijumi-noteikumi-43-5-170314-lv.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/partneri/seb/if-ipid-kaskoauto-seb-202101-lv.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/pdf/noteikumi/if-visparigie-apdrosinasanas-noteikumi-20211-211215-lv.pdf

