
  

 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle 

Šajā dokumentā sniegts īss kopsavilkums par nelaimes gadījumu apdrošināšanas galvenajām iezīmēm. Detalizētu un pilnīgu informācijas kopumu var 

atrast individuālās nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma dokumentos (apdrošināšanas noteikumi, apdrošināšanas polise). 

Kas ir šis apdrošināšanas veids? 
Šī ir nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tā paredz finansiālu palīdzību Jums un / vai Jūsu ģimenei traumas vai nāves gadījumā pēc nelaimes gadījuma.  

 Kas ir apdrošināts?  
 

Kas nav apdrošināts? 

Ir iespējams izvēlēties apdrošināšanas līgumu ar dažādiem 

apdrošināšanas segumiem.  Iespējamie apdrošināšanas 

gadījumi ir šādi:  

 Nāve – apdrošinātā nāves gadījumā, kas iestājies gada 

laikā no nāvi izraisošā nelaimes gadījuma. 

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta labuma 

guvējam vai mantiniekiem.  

 Neatgriezenisks sakropļojums – situācijās, ja 

apdrošinātā neatgriezenisks sakropļojums iestājas gada 

laikā no sakropļojumu izraisošā nelaimes gadījuma. 

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta procentos 

atkarībā no sakropļojuma smaguma pakāpes. 

 Kaulu lūzums vai trauma – situācijās, kad apdrošinātajai 

personai nepieciešama ārstēšana vismaz 10 dienas. 

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta procentos 

atkarībā no traumas smaguma pakāpes. 

 Pārejoša darba nespēja – ja apdrošinātais nelaimes 

gadījuma rezultātā iegūst pārejošu darba nespēju uz 

laiku, kas pārsniedz 7 dienas. Apdrošināšanas atlīdzība 

(dienas nauda) tiek maksāta par katru dienu, kas 

pavadīta slimības atvaļinājumā. Dienas naudu maksā 

par katru darba nespējas dienu, bet ne vairāk kā par 70 

darba nespējas dienām par vienu apdrošināšanas 

gadījumu.  

 Stacionārā ārstēšanās – situācijās, kad apdrošinātā 

persona nokļūst stacionārā negadījuma rezultātā un 

pavada tur vismaz 5 dienas pēc kārtas, apdrošinātājs 

izmaksā slimnīcas naudu, kas norādīta polisē atkarībā no 

ārstēšanas izdevumiem. 

 Ambulatorā ārstēšanās – situācijās, kad apdrošinātajai 

personai ir noticis nelaimes gadījums, kas izraisa traumu 

vai kaulu lūzumu, un ir nepieciešama ambulatorā 

ārstēšana, apdrošinātājs izmaksā Apdrošinājuma 

ņēmēja ārstēšanas izdevumus līdz summai, kas norādīta 

polisē atkarībā no ārstēšanas izdevumiem. 

 Apdegums – situācijās, kad nelaimes gadījums izraisa 

apdrošinātās personas ķermeņa apdegumu, un 

apdrošinātājs apmaksā apdrošinātā ārstēšanās 

izdevumus līdz summai, kas norādīta apdrošināšanas 

polisē atkarībā no ārstēšanas izdevumiem. 

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta procentos 

atkarībā no apdeguma smaguma pakāpes.  

 Slimība vai trauma, kas nav nelaimes gadījuma rezultāts 

 Nelaimes gadījumi, kas ir notikuši pirms apdrošināšanas 

polises spēkā stāšanās 

 Personas, kas jaunākas par vienu gadu vai ir vecākas par 

70 gadiem (ja apdrošināšanas polisē nav paredzēts 

citādāk) 

 Profesionāla dalība sportā vai traumas, kas rodas no 

līdzdalības jebkuros ekstrēmos vai augsta riska sporta 

veidos vai hobijos (ja apdrošināšanas polisē nav 

paredzēts citādāk) 

 Traumas, ko izraisa satiksmes negadījums, ja 

apdrošinātā persona ir vadījusi transporta līdzekli bez 

atbilstīgas vadītāja apliecības 

 Jebkādas prasības, kuru rezultātā tiktu pārkāptas ANO 

rezolūcijas, tirdzniecības vai ekonomiskās sankcijas 

 

Piezīme: Šis saraksts nav izsmeļošs. 

Plašāku informāciju skatiet apdrošināšanas noteikumu un 

apdrošināšanas polises nosacījumos. 
  

 Vai ir kādi ierobežojumi attiecībā uz 
segumu? 

Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja nelaimes 

gadījums ir noticis šādos apstākļos: 

! Apdrošinātā persona nelaimes gadījuma brīdī bija 

alkohola reibumā vai narkotisko vai citu 

apreibinošo vielu ietekmē  

! Apdrošinātā persona veikusi nelikumīgu darbību 

vai apdrošinātā persona rīkojusies ar ļaunu 

nodomu vai aiz rupjas neuzmanības, kā arī izciešot 

sodu brīvības atņemšanas iestādē par tīšu 

noziedzīgu nodarījumu 

! Apdrošinātā persona veikusi pašnāvību vai apzināti 

apdraudējusi sevi 

! Apdrošinātā persona piedalījusies terorismā, masu 

nemieros vai militārā operācijā 

! Apdrošinātās personas ārstēšana vai operācija nav 

saistīta ar nelaimes gadījumu 

! Apdrošinātais piedalījies sacīkstēs vai treniņos, 

izmantojot motorizētu zemes, gaisa vai ūdens 



 

Piezīme: visas seguma maksimālās robežas, limiti un 

izņēmumi ir iekļauti apdrošināšanas noteikumos un 

apdrošināšanas polisē 

transportu (ja apdrošināšanas polisē nav paredzēts 

citādāk) 

 

Piezīme: Šis saraksts nav izsmeļošs. 

Plašāku informāciju skatiet apdrošināšanas noteikumu un 

apdrošināšanas polises nosacījumos. 

 
 

 Kur es esmu apdrošināts? 

  Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē (ja apdrošināšanas polisē nav paredzēts citādāk).  

 

 Kādi ir mani pienākumi? 

— Izlasīt un izprast apdrošināšanas noteikumus un apdrošināšanas polisi 

— Sniegt apdrošinātājam precīzu, patiesu un aktuālu informāciju 

— Savlaicīgi samaksāt apdrošināšanas maksas un jebkuru pārsniegumu, kas attiecas uz Jūsu programmu 

— Informēt apdrošinātāju par profesijas vai nodarbošanās maiņu, ja tā var palielināt apdrošināto risku, kā arī – par Jūsu personas datu 

izmaiņām 

— Vērsties pie ārsta 24 stundu laikā pēc nelaimes gadījuma, ja vien kavēšanās nav pamatota ar attaisnojošu iemeslu 

— Rūpēties par sevi, lai nepasliktinātu veselības stāvokli 

— Iespējami drīz informēt policiju par ceļu satiksmes negadījumu vai trešo personu prettiesisku rīcību, ja tā izraisījusi nelaimes gadījumu 

— Informēt apdrošinātāju 30 dienu laikā pēc nelaimes gadījuma un iesniegt apdrošinātājam korekti aizpildītus dokumentus 

 
 

 Kad un kā es varu samaksāt? 

Maksājamā summa ir norādīta apdrošināšanas piedāvājumā vai rēķinā, un tā ir jāmaksā noteiktajā termiņā. Parasti apdrošināšanas 

samaksa tiek veikta, izmantojot bankas pārskaitījumu.   

Apdrošināšanas maksas var maksāt reizi ceturksnī, katru pusgadu, reizi gadā vai kā vienu maksājumu.  

 

 

 Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas polisē noteiktā datumā pēc pirmā maksājuma veikšanas. Ja maksājums tiek veikts pēc 

noteiktā datuma, apdrošināšanas segums sākas tikai nākamajā maksājuma saņemšanas dienā.  

Apdrošināšana beidzas pēc apdrošināšanas polisē noteiktā apdrošināšanas perioda beigām. Apdrošināšanas segums var tikt pārtraukts 

pirms termiņa, ja apdrošināšanas maksa nav tikusi samaksāta. 
 

 Kā es varu atcelt līgumu? 

Ir iespējams atteikties no apdrošināšanas līguma 15 dienu laikā pēc tā parakstīšanas. 

Apdrošināšanas līgumu Ir iespējams atcelt jebkurā laikā, aizpildot pieteikuma veidlapu. 
 


