
Motociklu KASKO 
apdrošināšana

Motociklu 
SUDRABA

Motociklu 
ZELTA

Zādzība, laupīšana, vandālisms

Avārija un citi negadījumi

Sadursme ar dzīvnieku vai šķērsli

Uguns, aizdegšanās

Pilnīga bojāeja

Dabas stihiju radīti bojājumi

Jaunvērtība

Papildu aprīkojuma apdrošināšana (2000 EUR)

Diennakts autopalīdzība

Motociklista ekipējums

Ar If Motociklu KASKO jums nebūs jāuztraucas, 
kas varētu notikt ar spēkratu. Neatkarīgi no 
tā, vai baudīsiet ilgus vasaras braucienus vai 
motociklu gatavosiet ziemai, apdrošināšana 
palīdzēs aizsargāt jūs un jūsu motociklu.

SEB klientiem piedāvājam divu 
veidu apdrošināšanu – Motociklu 
SUDRABA un Motociklu ZELTA.



Motociklu SUDRABA un ZELTA priekšrocības:

 Apdrošināšana ir spēkā pat tad, ja motocikls nebūs atradies 
apsargājamā stāvvietā, garāžā vai pagalmā

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

 Tiek atlīdzināti zaudējumi arī gadījumos, ja nav zināma 
vainīgā persona, piemēram:  skrāpējumi, sadurtas riepas, 
nozagti, lukturi vai citas detaļas

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

 Tiek segti arī bojājumi, kas radušies auto servisā vai 
automazgātavā

 Atlīdzinām zaudējumus par motociklam uzstādītā 
papildaprīkojuma bojājumiem, piemēram: bagāžas kaste, 
motocikla somas u.c. (limits 2 000 EUR)

 Iespēja izvēlēties pamata pašriska summu – 300 EUR, 
400 EUR vai 500 EUR 

 Var izvēlēties apdrošināt motociklu tikai uz sezonas laiku
 Bez papildu samaksas apdrošināšanas prēmiju ir iespējams 
sadalīt 12 maksājumos

 Maksājumu par apdrošināšanu ir iespējams iekļaut līzinga 
ikmēneša maksājumā 

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

Papildus tikai motociklu ZELTA segumā:

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

 Sedzam motociklista ekipējumam nodarītos bojājumus 
avārijas rezultātā, piemēram: ķiverei, speciālajam 
apģērbam, ceļu un muguras sargiem utt.  
(limits 2 000 EUR)

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

KASKO priešrocības:

Apdrošināšanas noteikumi un produkta informācijas dokuments:

If KASKO apdrošināšanas noteikumi TMH-20201
Pielikums B – Jaunvērtība TMH-B-20201
Pielikums D – Diennakts autopalīdzība TMH-D-20201
Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi Nr.TG-20211
KASKO apdrošināšanas informācijas dokuments If(SEB)2021/01

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

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-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/partneri/seb/if-ipid-kaskomoto-seb-202101-lv.pdf
https://www.if.lv/globalassets/lv/pdf/noteikumi/if-visparigie-apdrosinasanas-noteikumi-20211-211215-lv.pdf

