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Sīkdatņu noteikumi  

 

Cienītie klienti. Informējam, ka šajā tīmekļa 

vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. 

“cookies”). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes 

apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz 

piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. 

Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī 

mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības 

partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot 

šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un 

izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu 

piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, 

nodzēšot saglabātās sīkdatnes.  

 

1. Vispārējā informācija 

 

www.manskasko.lv (turpmāk tekstā – 

portāls) darbību un apdrošināšanas izplatīšanu 

tajos nodrošina SIA “R&D Apdrošināšanas 

brokers” (turpmāk tekstā – brokeris). Portālos 

ir iespējams tiešsaistē saņemt apdrošināšanas 

izplatīšanas pakalpojumus, taču 

neaprobežojoties ar tiem. SIA “R&D 

Apdrošināšanas brokers” ir tiesības mainīt 

portāla saturu un lietošanas noteikumus, tos 

publicējot interneta 

vietnē: www.manskasko.lv.  

 

Portāla lietošanas noteikumi ir saistoši visiem 

tā lietotājiem (turpmāk tekstā – lietotājs). 

 

Portāla lietošanas noteikumi netiek nosūtīti uz 

lietotāja norādīto e-pasta adresi.  

 

Portāla lietošanas noteikumu nesaņemšana 

neatbrīvo lietotāju no to ievērošanas. 

 

2. Apdrošināšanas polises apmaksas, 

noformēšanas un piegādes nosacījumi 

 

2.1. Apdrošināšanas polišu apmaksas 

nosacījumi 

 

“R&D Apdrošināšanas brokers”. Portāla 

satura kopēšana, jebkāda veida pavairošana, 

izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas SIA 

“R&D Apdrošināšanas brokers” atļaujas ir 

aizliegta un sodāma LR likumdošanā 

paredzētā kārtībā. Nododot portāla rīcībā 

personas datus, e-pasta adresi, pasta adresi 

un/vai tālruņa numuru, lietotājs piekrīt saņemt 

atgādinājumus par polišu termiņiem un 

informāciju par jaunumiem un izmaiņām 

portālā, kā arī citu komerciāla un/vai 

informatīva rakstura informāciju. Portāla 

lietotājs izdarot atzīmi portālā, ka ir iepazinies 

ar portāla lietošanas noteikumiem, apliecina, 

ka tos saprot un piekrīt tiem. 

4. Informācija par apdrošināšanas 

starpnieka darbību 

 

Brokerim, kā apdrošināšanas starpniekam, 

saskaņā ar APIL 33.pantu un 34.pantu, ir 

pienākums sniegt par savu darbību Klientam 

šādu informāciju: 

 

Apdrošināšanas izplatīšanu, veicot 

apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu 

analīzi, Klienta vārdā un interesēs sniedza 

apdrošināšanas brokeru sabiedrība - 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA R&D 

Apdrošināšanas brokers”, reģistrācijas 

numurs 40003947675, juridiskā adrese: 

Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021, tālruņa 

numurs: +37167217490, , elektroniskā pasta 

adrese: info@rdbrokers.lv (turpmāk tekstā 

Sabiedrība), kura rezultātā Klients izvēlējās 

slēgt augstāk norādīto apdrošināšanas līgumu. 

Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un 

pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā 

apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru 

sabiedrība. Pārliecināties par Sabiedrības 

reģistrāciju Apdrošināšanas un 

pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā 

var,pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla 



Portālā pasūtītās apdrošināšanas polises ir 

iespējams apmaksāt ar pārskaitījumu, 

apmaksājot mūsu rēķinu (rēķins tiek 

sagatavots elektroniski)  

 

2.2. Apdrošināšanas polises piegādes 

nosacījumi 

 

Brokeris nodrošina portālā pasūtītās 

apdrošināšanas polises piegādi, atkarībā no 

lietotāja izvēlētā piegādes veida: 

• nosūtīt polises kopiju un rēķinu uz klienta 

noradīto e-pasta adresi; 

• nosūtīt polises oriģinālu un rēķinu ierakstītā 

vēstulē pa pastu (ar apdrošināšanas 

starpniecību saistītā pakalpojuma cena ir 1.69 

EUR); Apdrošināšanas polises oriģinālu un 

rēķinu iesējams saņemt arī personīgi pie 

Brokera Rīgā, Dzelzavas ielā 117 (4.stāvs) 

(darbadienās no plkst. 9:00 līdz 17:00). 

 

2.3. Apdrošināšanas polises noformēšanas un 

spēkā stāšanās nosacījumi 

 

 2.3.1. Brīvprātīgās transportlīdzekļa 

apdrošināšanas – KASKO gadījumā 

apdrošināšanas polise tiek noformēta tikai pēc 

apdrošināmā transportlīdzekļa fotogrāhiju 

saņemšanas, to kvalitātes pārbaudes un 

apstiprināšanas.  

 

2.3.2 Transportlīdzekļa fotogrāfēšana jāveic 

brokera norādītajā kārtībā un nekavējoties pēc 

šāda uzaicinājuma saņemšanas uz lietotāja 

norādīto mobilā tālruņa numuru vai e-pastu 

 

2.3.3. Transportlīdzekļa fotogrāfēšana nav 

atļauta diennakts tumšajā laikā vai mākslīgā 

apgaismojuma apstākļos.  

 

2.3.4. KASKO apdrošināšanas polisē 

norādītais riska segums konkrētajam 

transportlīdzeklim stājas spēkā tikai pēc 

polises nosūtīšanas uz klienta norādīto mobilā 

tālruņa numuru vai e-pasta adresi, ja klients 

šādu paziņojumu nav saņēmis, tad minētajam 

tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, 

Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijas Interneta mājas lapā 

www.fktk.lv. Sabiedrībai nav ne tiešas, ne 

netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas 

komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, 

kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja 

filiāli Latvijas Republikā. Nevienam 

apdrošināšanas komersantam, tā mātes 

sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, 

kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja 

filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne 

netiešas līdzdalības Sabiedrībā. Ikvienai 

personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt 

sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī 

mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai. 

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

ir publicēta šajos portālos un pieejama arī 

Dzelzavas ielā 117, Rīgā. Sabiedrība ir 

sagatavojusi apdrošināšanas piedāvājumus un 

ieteikusi Klientam izdevīgākos 

apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties 

uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu 

analīzi. Sabiedrība kā apdrošināšanas un 

pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība 

nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai 

Klienta vārdā un interesēs. Pirms 

apdrošināšanas līguma noslēgšanas 

Sabiedrība, pamatojoties uz klienta sniegto 

informāciju, ir noskaidrojusi Klienta prasības 

un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par 

pamatu Klientam sniegtajām konsultācijām 

par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo 

informāciju Sabiedrība ir sagatavojusi 

atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma 

sarežģītībai. Apdrošināšanas brokera atlīdzība 

par veikto apdrošināšanas izplatīšanu saskaņā 

ar spēkā esošo likumdošanu ir apdrošināšanas 

prēmijas sastāvdaļa, apdrošināšanas prēmiju 

un brokera atlīdzības apmēru nosaka 

apdrošinātāji. Brokera atlīdzība tiek izteikta 

procentos no klienta faktiski samaksātās 

apdrošināšanas prēmijas. Pašrisks ir naudas 

izteiksmē vai procentos izteikta apdrošinātā 

objekta vērtības daļa vai laika periods 

(apdrošinātā objekta lietošanas pārtraukšanas 



transportlīdzeklim apdrošināšanas segums 

nav spēkā. 

 

3. Speciālie noteikumi 

 

3.1. Apdrošināšanas segums ir spēkā saskaņā 

ar noformētās apdrošināšanas polises 

noteikumiem. 

 

3.2. Portāla lietotājam, tuvojoties 

apdrošināšanas perioda sākumam vai beigām, 

ir pienākums patstāvīgi pārliecināties par 

apdrošināšanas polises spēkā esamību, 

neatkarīgi no apstiprinājuma vai 

atgādinājuma sūtījuma saņemšanas vai 

nesaņemšanas fakta.  

 

3.3. Transportlīdzekļa reģistrācijas datu 

izmaiņu gadījumā portāla lietotājam, 

apdrošinājuma ņēmējam, transportlīdzekļa 

turētājam vai īpašniekam, ir pienākums 

nekavējoties paziņot par izmaiņām brokerim, 

izmantojot portālā norādīto e-pasta adresi. 

 

3.4. Gadījumā, kad portāla lietotājs, 

apdrošinājuma ņēmējs, transportlīdzekļa 

turētājs vai īpašnieks nav paziņojis par 

transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņām 

3.3. punktā noteiktajā kārtībā, tad 

atgādinājumu par polišu beigu termiņu 

nosūtīšana netiek nodrošināta un Brokeris 

neatbild par zaudējumiem, kas varētu rasties 

vai ir radušies apdrošināšanas polises spēkā 

neesamības gadījumā. 3.5. Brokerim ir 

tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos 

rēķinus un apdrošināšanas polises.  

 

3.6. Visas intelektuālā un mantiskā īpašuma 

tiesības, kas attiecas uz portāliem pieder tikai 

un vienīgi SIA  

 

gadījumā), kuru apdrošināšanas līgumā 

noteiktajos gadījumos apdrošinātājs atskaitīs 

no apdrošināšanas atlīdzības un Klientam būs 

jāsedz pašam. Ja apdrošinājuma summa 

apdrošināšanā pret zaudējumiem un 

bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem 

apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu 

un to pašu apdrošināto risku pārsniedz 

apdrošinātā objekta vērtību 

(virsapdrošināšana), Klientam un 

apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās 

samazināšanu apdrošināšanas līgumu 

noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no 

pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa 

nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja 

apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms 

notikusi apdrošinājuma summas 

samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, 

apdrošinātājs izmaksās Klientam 

apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā 

būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa 

būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību. 

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret 

zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu 

vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem 

attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto 

risku ir mazāka par apdrošinātā objekta 

vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs 

izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību 

tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma 

summu un šo zemapdrošināšanas vērtību, ja 

apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi. 

 

5. Strīdu izskatīšanas kartība 

 

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar portāla 

lietošanu un tā lietošanas noteikumiem 

risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda 

veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie 

risināmi LR likumdošanā paredzētajā kārtībā. 

 

 

 


