
 

 

 

Pielikums  

COMPENSA ceļojumu apdrošināšanas noteikumiem NR. CTR 4.2.15 

“Mastercard® Business Gold” bankas norēķinu kartes turētājiem 
 

 

1. Apdrošināšanas aizsardzība attiecas uz neierobežotu 

braucienu un kopīgu dienu skaitu ārzemēs gada laikā, 

katrā atsevišķā braucienā nepārsniedzot 30 (trīsdesmit) 

dienas pēc kārtas. 

 

2. Apdrošināšanas aizsardzība attiecas uz braucieniem, 

ceļojumiem, kuru mērķis ir biroja darbs vai atpūtas 

brauciens. 

 

3. Apdrošināšanas aizsardzība attiecas uz Apdrošinātām 

personām - “Mastercard® Business Gold” bankas 

norēķinu kartes turētājs vecumā līdz 70 (septiņdesmit) 

gadiem (ieskaitot). 

 

4. Apdrošināšanas aizsardzībā papildus iekļauts - 

Apdrošinātās personas privāto mantu zādzība un 

laupīšana. Apdrošinātājs atlīdzina izdevumus par 

Apdrošinātā personisko mantu zādzību un laupīšanu 

Ceļojuma laikā: 

4.1. Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina izdevumus tikai par 

šādām personiskajām mantām: 

- apģērbs, brillēm, pulksteni; 

- tehnikas ierīces (mobilo telefonu, navigācijas sistēmu, 

datoru, mazo sadzīves tehniku u.tml. elektronikas 

iekārtas); 

- personīgās higiēnas lietām; 

- somu un/vai čemodānu; 

4.2. Zādzība ar ielaušanos – tīša, prettiesiska svešas mantas 

paņemšana, nelikumīgi iekļūstot transportlīdzeklī, kurā 

atrodas apdrošinātā manta. Nelikumīga iekļūšana ir 

notikusi, ja trešā persona izmantojusi pielāgotas atslēgas, 

mūķīzerus vai citas palīgierīces slēdzeņu vai 

norobežojumu likvidēšanai vai nelikumīgi iekļuvusi 

aizslēgtajā transportlīdzeklī. 

4.3. Laupīšana – uzbrukums Apdrošinātajam, kas saistīts ar 

vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu un ir bīstams 

dzīvībai vai veselībai, nolūkā iegūt apdrošināto īpašumu; 

4.4. Gadījumā, ja transportlīdzeklis paliek nepieskatīts no tā 

vadītāja vai pārvadātāja darbinieku, kuri veic 

pārvadājumu, puses, tad visiem logiem un citām 

atveramām ierīcēm vai iebūvētām sistēmām, caur kurām 

ir iespējams iekļūt transportlīdzekļa iekšpusē, ir jābūt 

atbilstošā tehniskā stāvoklī un aizslēgtām ar atslēgu; 

4.5. Par zādzību netiek uzskatīta krāpšana, piesavināšanās 

un izspiešana. 

4.6. Personai, kura pretendē saņemt Apdrošināšanas 

atlīdzību par mantas zādzības risku, papildus jāiesniedz 

Apdrošinātājam šādi dokumenti: 

- attiecīgās valsts tiesību aizsardzības iestādes izdota 

izziņa, kas apliecina mantu zādzības faktu; 

- nozagto mantu saraksts un faktiskā vērtība; 

- finanšu dokuments, kas apliecina nozagtajai mantai 

līdzvērtīgas mantas iegādi. 

Maksimālā apdrošinājuma summa vienai personai tiek 

noteikta 500.00 EUR (pieci simti eiro), pašrisks vienam 

apdrošināšanas gadījumam tiek noteikts 50.00 EUR 

(piecdesmit eiro). 

 

5. Apdrošināšanas aizsardzībā papildus iekļauts risks - Maka 

apdrošināšana. 

Polises darbības periodā tiek atlīdzināts ne vairāk kā piecu 

maku zādzības, limits viena maka zādzībai 150.00 EUR 

(viens simts piecdesmit eiro). 

 

6. Apdrošinājuma summa par risku Lidojuma aizkavēšanās ir 

1 000.00 EUR (viens tūkstotis eiro). 

 

7. Apdrošināšanas aizsardzībā iekļautā riskā Medicīniskais 

transports - Apdrošinātājs sedz transportēšanas 

izdevumus pa Ārvalsts teritoriju ar jebkura veida 

ambulatoro transportu, taksometru vai privāto transportu 

līdz medicīnas iestādei, ar nosacījumu, ka tajā tiek sniegta 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

 

8. Apdrošināšanas aizsardzībā iekļautā riskā Tuvinieka 

ierašanās – papildus tiek kompensēti izdevumi par 

transporta pakalpojumiem braucienam no viesnīcas uz 

slimnīcu un atpakaļ ne vairāk kā 50.00 EUR (piecdesmit 

eiro) dienā, bet ne vairāk kā par 10 (desmit) dienām. 

 

 

 

 

 

 

 


