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PIELIKUMS NR. 5
PIE 2017. GADA 19. APRĪLĪ NOSLĒGTĀ LĪGUMA PAR CEĻOJUMU APDROŠINĀŠANU
NR. CTR 4.2.15

1. Papildus medicīniskajiem izdevumiem Apdrošinātājs, nepārsniedzot 
Polisē norādīto medicīnisko izdevumu Apdrošinājuma summu un 
Apdrošināšanas limitu katram konkrētajam Apdrošinātajam riskam, 
atlīdzina pamatotus un dokumentāli pierādāmos, noteiktus izdevumus 
šādiem riskiem:
1.1. Neatliekamā zobārstniecība: Apdrošinātājs sedz izdevumus par 
neatliekamo, sāpes remdinošu stomatoloģisko palīdzību, kas ir augoņu 
(mutes dobuma abscesu) atvēršana, rentgena diagnostika, zobu saknes 
ārstēšanas uzsākšana, pagaidu pildījuma ielikšana vai zoba izraušana pirmā 
apmeklējuma laikā.
Maksimālā apdrošinājuma summa vienai personai tiek noteikta 500 EUR.
1.2. Medicīniskais transports: Apdrošinātājs sedz transportēšanas 
izdevumus pa Ārvalsts teritoriju ar sauszemes ambulatoro transportu, 
taksometru vai privāto transportu līdz medicīnas iestādei, ar nosacījumu, 
ka tajā tiek sniegta Neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Maksimālā apdrošinājuma summa vienai personai tiek noteikta 75 000 
EUR.
1.3. Slimnieka repatriācija: Apdrošinātājs sedz medicīniski pamatotus, 
Apdrošinātāja apstiprinātus Apdrošinātā transportēšanas izdevumus uz 
viņa Mītnes zemi, ja:
1.3.1. pēc hospitalizēšanas vai ārstēšanas Apdrošinātais nav fiziski spējīgs 
patstāvīgi atgriezties Mītnes zemē.
1.3.2. pēc hospitalizēšanas vai ārstēšanas Apdrošinātā transportēšanai uz 
Mītnes zemi viņa fiziskā stāvokļa dēļ nepieciešams specializēts transports;
1.3.3. slimā vai cietušā Apdrošinātā veselības stāvoklis pieļauj 
transportēšanu, un Ārvalsts medicīniskie pakalpojumi ir dārgāki nekā 
Apdrošinātā Mītnes zemē.
1.3.4. Apdrošinātājs atlīdzina nepieciešamo sabiedrisko transportu 
(biļetes cena ekonomiskajā klasē abos virzienos) pavadošajai personai – 
kvalificētam medicīnas speciālistam vai vienam Radiniekam par pastāvīgu 
klātbūtni Apdrošinātā transportēšanas laikā uz viņa Mītnes zemi, ja 
saskaņā ar ārstējoša ārsta slēdzienu, tāda ir nepieciešama un ir saskaņota 
ar Apdrošinātāju.
1.3.5. Tikai Apdrošinātāja un/vai Palīdzības dienesta pilnvarotajiem 
medicīnas speciālistiem sadarbībā ar Apdrošinātā ārstējošo ārstu ir 
tiesības pieņemt lēmumu par transporta veidu, kas ir vispiemērotākais 
Apdrošinātā transportēšanai, ņemot vērā Apdrošinātā veselības stāvokli.
Maksimālā apdrošinājuma summa vienai personai tiek noteikta 75 000 
EUR.
1.4. Repatriācija nāves gadījumā: Apdrošinātājs sedz ar Apdrošinātāju 
saskaņotus vai Apdrošinātāja un/vai Palīdzības dienesta organizētus 
Apdrošinātā mirstīgo atlieku transportēšanas izdevumus līdz Mītnes 
zemei, ieskaitot:
1.4.1. dokumentu un atļauju kārtošanu un saņemšanu Apdrošinātā 
mirstīgo atlieku repatriācijai;
1.4.2. kremēšanu ārvalstīs vai apbedīšanu ārvalstīs, nepārsniedzot 
15% no Apdrošināšanas limita, kas noteikts Apdrošinātajam riskam 
Medicīniskie izdevumi gadījumā.
1.4.3. Papildus medicīniskiem izdevumiem Apdrošinātājs sedz 
izdevumus, bet nepārsniedzot 50 EUR, kas radušies, Apdrošinātajam 

sazinoties ar Apdrošinātāju un/vai Palīdzības dienestu. Veiktos telefona 
zvanus un izmaksas apliecina telefona sarunu izdruka. Ja šāda izdruka 
Apdrošinātājam netiek iesniegta, Apdrošināšanas atlīdzība par sazināšanos 
ar Apdrošinātāju un/vai Palīdzības dienestu netiek izmaksāta.
1.5. Puses vienojas, ka Apdrošinātājs nesedz ar Apdrošinātā medicīniskiem 
izdevumiem saistītus zaudējumus saskaņā ar COMPENSA CEĻOJUMU 
APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. CTR 4.2.15 punktu Nr. 2.8.
Maksimālā apdrošinājuma summa vienai personai tiek noteikta 75 000 
EUR.
2. Apdrošinātās personas privāto mantu zādzība un laupīšana: 
Apdrošinātājs atlīdzina izdevumus par Apdrošinātā personisko mantu 
zādzību un laupīšanu Ceļojuma laikā:
2.1. 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;
2.2. 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.
2.3. Laupīšana – uzbrukums Apdrošinātajam, kas saistīts ar vardarbību vai 
ar vardarbības piedraudējumu un ir bīstams dzīvībai vai veselībai, nolūkā 
iegūt apdrošināto īpašumu;
2.4. 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;
2.5. Par zādzību netiek uzskatīta krāpšana, piesavināšanās un izspiešana.
2.6. 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 EUR, 
pašrisks vienam apdrošināšanas gadījumam tiek noteikts 50 EUR.
3. Maka apdrošināšana: Apdrošinātājs atlīdzina izdevumus, kas saistīti 
ar Ceļojuma laikā notikušo Apdrošinātā personīgā maka un tajā esošās 
mantas, dokumentu un maksājumu karšu zādzību.
3.1. Ja Apdrošinātais ir konstatējis maka zādzību, Apdrošinātā pienākums 
ir nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, pēc fakta konstatācijas paziņot 
par to attiecīgās valsts tiesību aizsardzības iestādēm un saņemt no tām 
rakstisku apliecinājumu par notikušo.
3.2. Apdrošinātājs sedz dokumentāli pierādāmos izdevumus, kas radušies 

18
.0

4.
20

17



2 /2

(nodarbošanās ar minētajiem sporta veidiem atpūtas nolūkos)
4.3. Apdrošinātājs neatlīdzina izdevumus par zaudējumiem, kā arī polises 
segums nav spēkā, ja Apdrošinātais ir piedalījies sacensībās vai treniņos 
kādā no 4.1. un 4.2. minētajiem sporta veidiem.
5. ‘’Platinium Mastercard’’ norēķinu kartes apdrošināšanas segumā 
automātiski tiek iekļauti šādi ‘’Platinium Mastercard’’ norēķinu kartes 
lietotāja ģimenes locekļi:
5.1. Laulātais.
5.2. Bērni (bioloģiskie un adoptētie) līdz 18(astoņpadsmit) gadu  
vecumam  (ieskaitot).
6. ‘’Platinium Mastercard’’ norēķinu kartes segumā iekļautajiem 
ģimenes locekļiem tien noteikti šādas apdrošinājuma summas un 
iestājušos apdrošināšanas gadījumu limiti:
6.1. Katram iekļautajam ģimenes loceklim tiek noteikts apdrošinājuma 
summas limits 50% apmērā katram riskam no ‘’Platinium Mastercard’’ 
norēķinu kartes lietotāja polisē norādītajiem riskiem.
6.2. Tiek atlīdzināti izdevumi par ne vairāk kā 2 (diviem) apdrošināšanas 
gadījumiem, kas iestājušies ‘’Platinium Mastercard’’ norēķinu kartes 
lietotāja apdrošināšanas polises darbības periodā, neatkarīgi no tā, kas par 
apdrošināšanas gadījumu un kādam apdrošinātājam riskam tas ir iestājies.
6.3. Uz ģimenes locekļiemir attiecināma apdrošināšanas aizsardzība pie 
nosacījuma, ka viņi ceļo kopā ar Apdrošināto, t.i., Apdrošinātajam un viņa 
Ģimenes locekļiem ir vienādi brauciena datumi, maršruts, transporta 
veids un izmitināšanas vietas. Uz Ģimenes locekļiem ir attiecināmi arī  
visi nosacījumi, ierobežojumi un izņēmumi, kas ir noteikti Apdrošinātajai 
personai.

Ar šo apdrošinātāja pārstāvis apstiprina, ka Ceļojuma apdrošināšanas 
noteikumos Nr. CTR 4.2.15 pārējie nosacījumi ir spēkā bez izmaiņām.

Apdrošinātajam Mītnes zemē saistībā ar Apdrošinātā nozagtās mantas, 
dokumentu un maksājumu karšu atjaunošanu, kas ir:
− personu apliecinoši dokumenti;
− bankas maksājuma kartes;
− internetbankas autorizācijas kodu kartes;
− transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
− transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
− degvielas uzpildes staciju kartes;
− veikalu klienta atlaižu kartes.
3.3. Polises darbības periodā tiek atlīdzināts ne vairāk kā piecu maku 
zādzības, limits viena maka zādzībai 150 EUR.
3.4. Apdrošinātājs nesedz šo noteikumu 3.2. punktā paredzētos 
izdevumus, ja par maka zādzību nekavējoties, tiklīdz tas bija iespējams, 
Apdrošinātais nepaziņoja attiecīgās valsts tiesību aizsardzības iestādēm un 
nav saņēmis no tām rakstisku apliecinājumu par notikušo.
4. Apdrošināšas polisē bez maksas tiek iekļauts segums apdrošinātajam 
nodarbojoties ar paaugstināta riska sporta veidiem atpūtas nolūkā.
Tiek iekļauti šādi sporta veidi:
4.1. Vasaras sports - airēšana, autosports, beisbols, burāšana, cīņas 
mākslas, frisbijs, handbols, invalīdu sports, kartings, kaitsērfings 
(kaitbords), pārgājieni kalnos (neizmantojot speciālu ekipējumu un 
neatrodoties augstāk par 2500 metru virs jūras līmeņa), maratons, niršana 
līdz 10 metru dziļumam, paukošana, regbijs, sendbordings, sērfings, 
vindsērfings, smaiļošana, softbols, trekings, triatlons, ūdens polo, ūdens 
slēpošana, vieglatlētika, vingrošana (nodarbošanās ar minētajiem sporta 
veidiem atpūtas nolūkos)
4.2. Ziemas sports - ātrslidošana, biatlons, bobslejs, daiļslidošana, 
distanču slēpošana, hokejs, kalnu slēpošana (izņemot frīraidingu), 
kamaniņu braukšana, lauka hokejs, skeletons, slaloms, braukšana ar sniega 
motocikliem, snovbords (izņemot frīraidingu un helibordingu), šorttreks 


