
Jūsu uzmanībai unikāla klasisko auto apdrošināšana, kas iepriekš nav bijusi pieejama Baltijā, 
sadarbībā ar  If P&C Insurance AS Latvijas filiāli un apdrošināšanas brokeri Colemont FKB Latvia. 
Piedāvājums ir rūpīgi sagatavots AAK biedriem, Youngtimer Rally dalībniekiem un interesentu 
lokam un nav piemērots citādiem mērķiem, kā šeit definēts vai  bez Colemont FKB Latvia 
piekrišanas.

Auto tirgus vērtība / apdrošinājuma summa:

Polisē norāda auto vērtību EUR līguma slēgšanas brīdī.

Vairāk kā 30 gadu veciem auto jābūt FIVA sertifikātam. Vēsturiskā auto (VS) statuss nav izšķirošs. 
Nosakot auto vērtību, ņem vērā auto pamata (tirgus) vērtību un papildus aprīkojuma vērtību, 
balstoties uz FIVA dalījumu kategorijās un grupās. Atkarībā no FIVA vērtējuma, apdrošinājuma 
summas noteikšanai izmanto datu avotus:
https://www.classic-analytics.de/de/oldtimerpreise un 
https://www.hagerty.com/apps/valuationtools/search/auto

Padomju auto vērtības noteikšanai izmanto Baltijas tirgus datus.

ASV auto izmanto Eiropas tirgus datus.

Nepieciešamības gadījumā AAK palīdz/organizē vērtējumu. Vērtējums ir pamatā Apdrošinājuma 
summas (tirgus vērtība+papildaprīkojums) noteikšanai.

Apdrošinātie KASKO riski - zaudējumi vai bojājumi, kas radušies transportlīdzeklim:
• ceļu satiksmes negadījuma rezultātā
•  saduroties ar dzīvnieku vai šķērsli. Dzīvnieku sadursme bez pašriska
•  t/l apgāžoties, nobraucot no ceļa, iebraucot bedrē, kanalizācijas lūkā, vai saistībā ar ceļa nogruvumu
•  tā transportēšanas laikā, tai skaitā transportējot ar ūdens transportu
•  neparedzēta, ārēja spēka, tai skaitā krītoša koka, lāsteku u.c. priekšmetu, iedarbības rezultātā
•  sniega vai zemes nogruvuma, vētras, plūdu rezultātā
•  dzīvnieku nodarītu bojājumu rezultātā
•  saplīstot stiklojumam
•  zādzības/laupīšanas vai vandālisma rezultātā
•  ugunsgrēka, eksplozijas, sprādziena, dūmu, sodrēju vai ugunsgrēka dzēšanas rezultātā
•  bojājumi, kas radušies, veicot apkopi, remontējot vai auto mazgātavā, uz prāmja
•  bojātā auto transportēšana pēc negadījuma (līdz EUR 5000)
•  Iebraukšana ūdenī (hidrotrieciens/ūdens bojājumi dzinējam, līdz EUR 6000)
•  Minimālais, nepieciešamais remonts ārpus LV – 2000 EUR
•  Diennakts autopalīdzība. Nodrošina LAMB, atbilstoši noteikumiem TMH-D-20201

Galvenie principi un svarīgas detaļas KASKO un īpašuma apdrošināšanai. 

KASKO KLASISKAJIEM SPĒKRATIEM



Papildus atlaides:

AAK biedriem papildus - 10% atlaide

Kasko+īpašumu apdrošināšana – 10% atlaide

Apdrošinot vairākus vienam īpašniekam piederošus auto:  

2 auto – 5% atlaide, 3 auto – 10% atlaide,

> 4 auto – 15% atlaide.

ĪSTERMIŅA KASKO nosaka/izskata individuāli, pēc vajadzības. Nav iespējams bez ĪPAŠUMA 

apdrošināšanas.

OCTA papildus 9.99% atlaide, ja ir iegādāts If P&C kasko.

Lūdzu ar mani sazināties par šeit izklāstītā jautājumiem vai, ja vēlaties sakārtot apdrošināšanu.
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Nosacījumi, ja auto apdrošina tikai kā ĪPAŠUMU, bez apdrošinājuma piedaloties ceļu satiksmē:
1. Jābūt pastāvīgi apdzīvotai mājai, jāatrodas slēgtā garāžā, kura atrodas vienā zemes gabalā ar 
māju, ne tālāk kā ap 20 m no mājas. Citos, atšķirīgos gadījumos vienojas atsevišķi.
2. Ja auto vērtība virs 15 000 EUR, līdz 50 000 EUR, papildus iepriekš minētajam, obligāta 
telpai/garāžai signalizācija ar pieslēgumu apsardzes dienestam/operatoram.
3. Jāapdrošina If P&C Insurance arī pati ēka, kā īpašums (nosauktie riski vai visi riski pēc izvēles).
4. Pašrisks 15-20%, vai mazāk vienojoties atsevišķi (piemēram Padomju auto vai ne tik vērtīgiem auto 
eksemplāriem).
5. Apdrošinātie riski automašīnai pamatā: Zādzība ar ielaušanos un Ugunsgrēks (atsevišķi vienojoties 
arī citi riski)

Riska izvērtēšanas jautājumi auto īpašniekam/apdrošinājuma interesentam (sniedzamā info) :
• Auto marka modelis/gads;
• Vai ir FIVA sertifikāts? (jābūt 30g. un vecākiem);
• Vai ir kāda cita dokumentācija, piemēram restaurācijas dokumentācija, VS status, utml;
• Auto nedrīkst būt ikdienas pārvietošanās/intensīvas noslodzes transportlīdzeklis;
• Auto uzglabāšanas vieta;
• Vai esat AAK biedrs?
• Vai ir arī citi vēsturiskie auto, kurus plānots apdrošināt?
• Īpašnieka deklarētā auto vērtība un tās pamatojums (piemēram, pamata vērtība un papildus    
   aprīkojums-konkrēts uzskaitījums ar marku/modeli un vērtību);
• Aptuvens plānotais/vidējais vēsturiskais sezonas nobraukums;
• Plānotā dalība pasākumos (Vēlama info. Sacensības un tml. aktivitātes ir KASKO izņēmums);
• Remonta uzņēmums daļēju bojājumu gadījumā (vēlama info).

Apdrošināšanas TRĪS varianti:
• Pilnais KASKO
• Auto kā ĪPAŠUMS, apdrošināts atrodoties konkrētā adresē, apdrošinot arī 
pašu īpašumu. Papildus ir iespēja iegādāties + ĪSTERMIŅA KASKO (pasāku-
mam, nedēļai vai ilgāk);
• KASKO vasaras sezonā + kā ĪPAŠUMS ne-sezonā.


