
VII nodaļa. Vējstikla apdrošināšana
15. Apdrošināšanas objekts, apdrošinātais risks un 
apdrošināšanas aizsardzības apjoms.

Apdrošināšanas objekts ir apdrošināšanas polisē 
norādītā transportlīdzekļa priekšējais vējstikls (turpmāk 
– vējstikls). 
Apdrošinātais risks ir transportlīdzekļa priekšējā 
vējstikla bojājumi, kas radušies, no ceļu virsmas 
paceļot akmeni vai citu priekšmetu, ko izkustinājis 
transportlīdzeklis vai tam pievienota ierīce.
Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā un bojājumi tiek 
atlīdzināti vienu reizi līguma darbības laikā, ja:
apdrošināšanas polisē ir attiecīgs ieraksts par vējstikla 
apdrošināšanu;
līguma slēgšanas brīdī vējstikls ir bez bojājumiem;
apdrošināšanas gadījuma rezultātā transportlīdzeklim 
netiek nodarīti citi bojājumi;
apdrošinātais risks iestājies apdrošināšanas līguma 
darbības laikā.

16. Apdrošināšanas atlīdzība.
Apdrošinātājs sedz pierādītas un saskaņotas remonta 
izmaksas. 
Apdrošināšanas atlīdzību var saņemt tikai pakalpojuma 
veidā, bojātā vējstikla nomaiņu veicot pie 
apdrošinātāja norādīta sadarbības partnera.
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu.
Vējstikla bojājuma gadījums, kas radies apdrošinātā 
riska iestāšanās rezultātā, nav jāpiesaka atbilstošās 
valsts institūcijās.

17. Papildus noteikumu KAO 01-2013 V nodaļā “Izņēmumi” 
noteiktajam, apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja 
vējstikla bojājumi:

radušies trešo personu prettiesisku (huligānisku) 
darbību rezultātā;
radušies nodiluma, nolietojuma, plaisāšanas gadījumā, 
vielu, temperatūras iedarbības rezultātā (saskrāpēts 
stikls, slikta stikla caurredzamība u.tml.);
tiek fiksēti, veicot transportlīdzekļa ikgadējo tehnisko 
apskati, un apdrošinājuma ņēmējs nevar iesniegt 
dokumentus (iegādes vai remonta uzņēmuma 
apmaksātu rēķinu), kas apliecina, ka bojājums ticis 
novērsts.

18. Vispārējie noteikumi.
Nodaļa “Vējstikla apdrošināšana” ir apdrošināšanas 
noteikumu KAO 01-2013 neatņemama sastāvdaļa.
Apdrošinājuma ņēmējam (transportlīdzekļa vadītājam) 
jāievēro noteikumu KAO 01-2013 nosacījumi, kas 
attiecas uz vējstikla apdrošināšanu, ciktāl tie nav 
pretrunā ar noteikumiem, kas aprakstīti VII nodaļā 
“Vējstikla apdrošināšana”.
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