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Sabiedrība: Compensa VIG ADB Latvijas filiāle    Produkts: IEBRAUCĒJU apdrošināšana

Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par ceļojumu apdrošināšanu. Pilna informācija par produktu un nosacījumiem ir atrodama 
iebraucēju apdrošināšanas polisē un Compensa iebraucēju apdrošināšanas noteikumos NR. CNR 4.2.15.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Iebraucēju apdrošināšana sniedz finansiālu aizsardzību ieceļotājiem Latvijas Republikā un Šengenas zonas valstu teritorijā saistībā ar 
pēkšņu saslimšanu, nelaimes gadījumu, repatriāciju uz mītnes zemi u.c. Apdrošināšanas polise ir derīga tikai tiem ieceļotājiem, kas 
atrodas Latvijas Republikā un Šengenas zonas valstu teritorijā ar derīgu vīzu vai uzturēšanās atļauju.

Kas tiek apdrošināts?
 Medicīniskie izdevumi un transportēšana – saistībā 

ar akūtu saslimšanu, akūtu hroniskas slimības 
paasinājumu, nelaimes gadījumu;

 Repatriācija – slimnieka vai mirstīgo atlieku 
transportēšana uz mītnes zemi;

 Fizisks darbs – jebkura darbība, kuru veic, lietojot 
fizisku spēku, un par kuru tiek saņemts atalgojums. 
Apdrošināšanas risks darbojas tikai tādā gadījumā, ja 
ir atbilstoša vienošanās ar Apdrošinātāju un polisē ir 
atzīmēts par apdrošināšanas risku.

Kas netiek apdrošināts?
  Paaugstināta riska aktivitātes: klinšu kāpšana 

un alpīnisms, niršana, raftings, izpletņlēkšana, 
lidošana (izņemot ar pasažieru lidmašīnu, kas lido 
saskaņā ar grafiku), kalnu riteņbraukšana, sērfošana, 
kalnu slēpošana, snovbords, piedalīšanās militārās 
aktivitātēs, profesionālais un organizētais sports u.c.;

  Paaugstināta riska darbs: kalnrūpniecība, 
stividoru darbs, darbs jūrā, darbs ar ķimikālijām, 
darbs policijā, robežsardzē u.tml. organizācijās, u.c.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
  Medicīniskie izdevumi un transportēšana tiek 
apmaksāta tikai, ja sniegta neatliekamā medicīniskā 
palīdzība saistībā ar apdrošinātā dzīvībai bīstamu 
stāvokli;

  Medicīniskie izdevumi netiek segti saistībā ar 
plānveida ārstniecību, protezēšanu, rehabilitāciju, 
slimībām, kuras sākušās mītnes zemē, grūtnieču 
aprūpi un dzemdībām u.c.

  Medicīnisko izdevumu ietvaros netiek apmaksāti 
medikamenti un tehniskie palīglīdzekļi, ierīces;

  Ja vien apdrošināšanas polisē nav norādīts savādāk, 
netiek atlīdzināti jebkāda veida izdevumi, kas radušies 
saistībā ar karu un tam līdzīgām darbībām, dabas 
katastrofām, kodolsprādzieniem, pandēmiju vai 
epidēmiju, alkohola un narkotisko vielu lietošanu, 
psihiskiem traucējumiem, morālo kaitējumu u.c.

Kur es esmu apdrošināts?

 Apdrošināšanas darbības teritorija ir Latvijas Republika un Šengenas zonas valstu teritorija.

Kādas ir manas saistības?
— Darīt visu iespējamo, lai samazinātu vai novērstu iespējamos zaudējumus;

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

— Cik vien ātri iespējams vērsties pēc medicīniskās palīdzības saslimšanas vai nelaimes gadījuma rezultātā;



— Cik vien ātri iespējams informēt Apdrošinātāju vai palīdzības dienestu par negadījuma iestāšanos 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 polisē norādītajā datumā un laikā, ja ir veikta prēmijas samaksa līgumā noteik-
tajā 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.


