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Sācis darboties jauns Gudriem.lv pakalpojums – KASKO polišu cenu salīdzināšana

Pakalpojumu un preču cenu salīdzināšanas portāls Gudriem.lv šonedēļ sāk piedāvāt jaunu 
pakalpojumu – KASKO apdrošināšanas polišu cenu salīdzinātāju. Pēc internetā veiktās 
aptaujas  datiem, 17,2% respondentu regulāri  iegādājas  KASKO polisi,  bet  11,7% tādu 
vēlētos iegādāties, ja varētu atļauties. 

Jaunais KASKO polišu cenu salīdzinātājs ļauj salīdzināt aktuālāko informāciju par šīs polises 
cenām  dažādos  Latvijas  apdrošināšanas  uzņēmumos.  “OCTA polišu  cenu  salīdzināšana  jau 
kļuvusi par ļoti populāru Gudriem.lv pakalpojumu un daudzi tā lietotāji mūs informēja, ka nav 
iespējams internetā noskaidrot lētāko KASKO polises cenu. Lai to uzzinātu, pašam jāapzvana 
vairāki  apdrošinātāji,  tērējot  daudz  laika,”  stāsta  Gudriem.lv  valdes  priekšsēdētājs  Dmitrijs 
Zaznovs. 

Lai noskaidrotu KASKO polises aptuveno cenu, jaunā salīdzināšanas servisa lietotājam jāievada 
šādi  dati:  automobiļa  reģistrācijas  un tehniskās pases  numurs,  aptuvenā auto vērtība,  dzinēja 
tilpums un autovadīšanas stāžs. Iegūtie cenu rezultāti tiks parādīti uzskatāmā tabulā. Jāatceras, ka 
salīdzinātājā  iegūtās  KASKO  cenas  uzskatāmas  par  informatīvām,  jo  gala  cena  polisei  var 
nedaudz atšķirties abos virzienos, atkarībā no konkrētā apdrošinātāja īpašajiem nosacījumiem. 

Pirms jaunā KASKO cenu salīdzinātāja darbības sākuma, Gudriem.lv veica aptauju internetā, 
kurā noskaidrojās, ka 58,2% respondentu nav auto, bet 17,2% aptaujāto atzina, ka pērk KASKO 
polisi. No aptaujātajiem, kuri iegādājas KASKO polisi, 5,5% to dara līzinga uzņēmuma prasību 
dēļ,  bet  11,5%  -  tāpēc,  ka  ir  pārliecināti  –  KASKO  polise  ir  vienīgais  veids  kā  saņemt 
kompensāciju  avārijas  gadījumā.  No 24,7% autovadītāju,  kuri  nepērk  KASKO polisi,  11,7% 
atzinuši, ka nevar to atļauties, bet 13% aptaujāto uzskata, ka šīs polises izmaksas nav potenciālo 
ieguvumu vērtas. Aptaujā piedalījās 708 respondenti.

Gudriem.lv KASKO polišu cenu kalkulators atrodams šeit: http://www.gudriem.lv/kasko/lv/ 

Salīdzināšanas portāls Gudriem.lv savu darbību uzsāka 2009.gadā. Tas ir neatkarīgs interneta resurss, kura 
lietotājiem ir iespēja patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu un preču cenas. Ja sākotnēji portāls piedāvāja 
salīdzināt tikai Latvijas tirgū pieejamo mobilo operatoru tarifu plānus, šodien iespējams salīdzināt arī priekšapmaksas 
kartes, depozītus, ātros kredītus, OCTA polises, viesnīcu un aviobiļešu cenas, ceļojumu apdrošināšanas 
piedāvājumus, interneta un TV pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, kā arī kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu 
piedāvājumus un lielveikalu tīklu atlaides. Drīzumā Gudriem.lv lietotājiem būs pieejamas vēl vairāku aktuālo 
pakalpojumu salīdzināšanas iespējas. 

Sarmīte Vucāne, tālr. – (+371) 29424515, e-pasts – sarmite@gudriem.lv, interneta mājas lapa – www.gudriem.lv. 
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