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Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Pilna informācija par produktu un nosacījumiem ir 
atrodama nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisē un Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos NR. NGA. 1.1.19.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Nelaimes gadījumu apdrošināšana sniedz finansiālu aizsardzību, ja nelaimes gadījuma rezultātā gūta trauma, iegūta invaliditāte vai 
zaudēta dzīvība, un saistībā ar to radušies neplānoti izdevumi, samazinājušās vai zudušas darbspējas, apgādībā esošās personas 
zaudējušas apgādnieku u.c.

Kas tiek apdrošināts?

Noslēdzot nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu, 
var izvēlēties apdrošināt sekojošus riskus:

 Nāve – atlīdzība, zaudējot dzīvību nelaimes 
gadījumā;

 Juridiskie pakalpojumi – mantojuma lietu 
kārtošanai;

 Bērna mācību pabalsts – studiju maksa līdz 27 g.v. 
pēc  apgādnieka zaudēšanas;

 Apbedīšanas pabalsts – izdevumi par bēru 
pakalpojumiem;

 Invaliditāte un Sakropļojums – atlīdzība iegūstot 
invaliditāti vai neatgriezenisku sakropļojumu nelaimes 
gadījuma rezultātā;

 Tuvinieka ierašanās izdevumi – transporta izdevumu 
apmaksa tuviniekam ierodoties no ārvalstīm;

  Sociālā aprūpe – izdevumi par mājas aprūpētāju un 
mājokļa pārbūvi;

  Profesijas pārkvalifikācijas izdevumi – mācību 
maksa, apgūstot jaunu profesiju;

  Psiholoģiskā palīdzība – saistībā ar iegūtu 
invaliditāti, sejas izkropļojumu, vardarbību;

  Pasākuma atcelšana – kāzu vai dzimšanas dienas 
pasākuma atcelšanas izdevumu apmaksa saistībā ar 
smagu traumu;

  Traumas – atlīdzība gūstot traumu nelaimes 
gadījumā;

  Slimnīcas dienas nauda – atlīdzība par slimnīcā 
pavadītajām dienām;

  Dienas nauda – atlīdzība par darbnespējas dienām;

  Interneta pakalpojumi – izdevumi par internetu, 
atrodoties slimnīcā;

  Ārstēšanās izdevumi – saistībā ar traumu ārstēšanu;

  Specializētā transporta izdevumi – transportēšanas 
izmaksas pusguļus vai guļus stāvoklī, izrakstoties no 
slimnīcas;

  Kosmētiskās operācijas – saistībā ar sejas 
izkropļojumu vai pēc plašiem apdegumiem uz 
ķermeņa;

  Ērces izraisītas slimības – atlīdzība par saslimšanu ar 
ērču encefalītu vai Laima slimību;

  Kritiskās saslimšanas – atlīdzība par pirmreizēju 
saslimšanu ar vēzi, infarktu, insultu, multiplo sklerozi 
u.c.;

  Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana bērnam – 
atlīdzība par trešo pušu prasībām par bojātu īpašumu, 
mantu vai veselību saistībā ar nepilngadīga bērna 
netīši nodarītu kaitējumu;

  Krīzes vadības izdevumi darba devējam – izdevumi 
saistībā ar nāves gadījumu darba vietā;

  Paaugstināta riska aktivitātes un nodarbošanās 
– dažādas sportiskas aktivitātes atpūtas nolūkos, 
piedalīšanās sporta treniņos un sacensībās, algots 
fizisks darbs u.c..

Kas netiek apdrošināts?

  Gūtās traumas darbā, ja Valsts Darba Inspekcija 
konstatējusi būtiskus drošības noteikumu 
pārkāpumus; 

  Gūtās traumas saistībā ar hronisku saslimšanu, 
dažādu lēkmju rezultātā, saistībā ar psiho-emocionālo 
stāvokli u. tml.;

  Tīši nodarīti miesas bojājumi, pašnāvība, atrašanās 
alkoholisko un narkotisko vielu iedarbībā;

  Transportlīdzekļa vadīšana bez derīgas vadītāja 
apliecības un/vai pārsniedzot atļauto ātrumu 
vairāk par 30 km/h u.c. būtiski, rupji ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpumi;

  Piedalīšanās satiksmē ar motociklu, kura motora 
jauda pārsniedz 74KW.



Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

  Ja gūtas vairākas traumas vai kaulu lūzumi vienā ķermeņa daļā, maksā par vienu, kas paredz lielāko apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksu;

  Par apdrošināšanas gadījumu netiek atzīts patoloģisks, atkārtots vai paaugstinātā riska kaula lūzums, ierasts izmežģījums, 
“stresa” lūzums u. tml., kā arī trūces, kas radušās smaguma celšanas rezultātā;

  Slimnīcas dienas naudu un Dienas naudu izmaksā maksimums par 90 dienām vienā apdrošināšanas gadījumā;

  Slimnīcas dienas naudu izmaksā, ja stacionārā pavadītas vismaz  24 stundas nepārtraukti;

  Dienas naudu neizmaksā par dienām, par kurām izmaksā Slimnīcas dienas naudu;

  Ārstēšanās izdevumi ir ierobežoti ar limitu par vienu apdrošināšanas gadījumu;

  Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību par risku Nāve vai Invaliditāte un Sakropļojums, tiek atskaitīta iepriekš izmaksātā 
atlīdzība par riskiem Invaliditāte un Sakropļojums, Trauma un Dienas nauda;

  Ja vien apdrošināšanas polisē nav norādīts savādāk, netiek atlīdzināti jebkāda veida izdevumi, kas radušies saistībā ar karu 
un tam līdzīgām darbībām, dabas katastrofām, kodolsprādzieniem, morālo kaitējumu u.c.

Kur es esmu apdrošināts?

Noslēdzot nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu,  var izvēlēties vienu no apdrošināšanas darbības teritorijām un 
darbības laiku:

 Latvija, 24 h vai darba laiks

 Eiropa, 24 h

 Visa pasaule, 24 h

Kādas ir manas saistības?

— Darīt visu iespējamo, lai samazinātu vai novērstu iespējamos zaudējumus;

— Informēt Apdrošinātāju par apstākļiem, kas palielina vai var palielināt apdrošināto risku;

— 24 h laikā pēc nelaimes gadījuma vērsties pēc medicīniskās palīdzības;

— Cik vien ātri iespējams, informēt Apdrošinātāju par nelaimes gadījumu un pildīt visus norādījumus;

— Iesniegt Apdrošinātājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanos.

Kad un kā man jāveic samaksa?

Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic līgumā norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?

Apdrošināšanas aizsardzība sākas un beidzas līgumā noteiktajā kārtībā, ja ir veikta prēmijas samaksa līgumā noteiktajā
kārtībā, termiņā un apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?

Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu
Apdrošinātājam un ievērojot apdrošināšanas līgumā/Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību.
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā.
Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekli, Jums ir tiesības atteikties no apdrošināšanas
līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, rakstiski informējot Apdrošinātāju.


