KASKO nosacījumi

Volvo KASKO

Standarta KASKO

Jaunvērtība

Iekļauta bez maksas

Iekļauta bez maksas

Transportēšana (tr/l ar masu virs 3,5t)

5% no apdrošinājuma summas
par katru gadījumu

5% no apdrošinājuma summas par
katru gadījumu

Vējstikls

0 EUR pirmajam gadījumam

Par papildus piemaksu, standartā
nepiedāvā

Atlīdzība gadījumā, ja tr/l tiek nozagts
kopā ar dokumentiem, atslēgām,
drošības sistēmām

50%

50%

Atlīdzība par nozagtu atslēgu, drošības
sistēmu izgatavošanu

Neatlīdzina

Par papildus piemaksu, standartā
nepiedāvā

Netiek ieturēts

Netiek ieturēts

Līdz 7 darba dienām

Līdz 7 darba dienām

Tahogrāfa disku vai digitālā tahogrāfa
izdruku, vadītāja kartes iesniegšanas
termiņi (vai cits, līdzvērtīgs dok.)

Par negadījuma brīdi un par
24h pirms negadījuma
iestāšanās

Par negadījuma brīdi un par 24h
pirms negadījuma iestāšanās

Pašrisks bojājumiem (autobusiem,
kravas auto un to piekabēm)

413 EUR

Par papildus piemaksu, var būt arī
413 EUR

Serviss, kurā veic remontu
(pēcgarantijas periodā)

Pēc klienta izvēles, saskaņojot
ar AAS

Dīlerserviss tikai par piemaksu

Stāvvietas izmaksas pēc negadījuma

Apmaksā (max 4 dienas)

Nepiedāvā

Negadījumi ārpus satiksmes

Iekļauts, ja minētā teritorija ir
klienta darba vieta (teritorija)

Nepiedāvā

Nolietojums

Nepiemēro a/m līdz 6 gadu
vecumam

Nepiedāvā

Transportlīdzekļa bojājumi dēļ nepareizi
nostiprinātas kravas

Iekļauts, pašrisks 20%

Nepiedāvā

Pārsniedzot maksimāli atļauto
braukšanas ātrumu

Vairāk par 20 km/h, atlīdzība
50%

Nepiedāvā

Izmaksa zādzības/bojāejas gadījumā

Apdrošinātājs kompensē tikai
naudas izteiksmē

Apdrošinātājs kompensē naudas
izteiksmē vai aizvieto ar līdzvērtīgu
transportlīdzekli

Zaudējums ārpus LV, līdz 5 000 EUR,
remonts tādā apjomā, lai
transportlīdzeklis varētu un drīkstētu
piedalīties ceļu satiksmē

Klients vienu reizi gadā var
nesaskaņot

Nepiedāvā

Iekļauts,
t.sk. bojājumu riski atrodoties
uz kuģa/ prāmja
Iekļauts,
saskaņojot arī aiz Urāliem
(lielāks pašrisks, tarifs)

Nepiedāvā nogrimšanas risku
apdrošināšanu,
bojājumu riski spēkā
Iekļauts,
saskaņojot arī aiz Urāliem (lielāks
pašrisks, tarifs)

Neatlīdzina

Neatlīdzina

Pašrisks par gadījumiem ārpus Latvijas,
ja ir noskaidrota un pierādīta cita tr/l
vaina
Lēmuma pieņemšanas termiņš par
bojājumiem, pēc visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas

Transportlīdzekļa nogrimšana,
atrodoties uz kuģa/ prāmja
Teritorija: Eiropa + NVS
Kravas iekraušanas/izkraušanas laikā
nodarītie zaudējumi

