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Pilnīga informācija, lai noslēgtu līgumu vai iegūtu informāciju par produktu ir pieejama Nelaimes gadījumu
apdrošināšanas noteikumos Nr. 6.4., apdrošināšanas līgumā un tā pielikumos vai mājaslapā www.gjensidige.lv.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Kas tiek apdrošināts?
 Nāve
 Invaliditāte, sakropļojums
 Traumas - atlīdzība kaulu lūzumu, traumu, apdegumu un
apsaldējumu gadījumā

Kas netiek apdrošināts?
 Apdrošinātās personas atrašanās alkohola, narkotisko vielu
reibuma stāvoklī vai psihotropo vielu iedarbības stāvoklī
 Psihiski traucējumi, atmiņas zudums, epilepsija, insults,
miokarda infarkts, cukura diabēts vai citas saslimšanas;
 Pašnāvība vai mēģinājums izdarīt pašnāvību
 Kodolavārija, kodol- vai cita veida sprādziens un/vai
radioaktīvais apstarojums
 Karš (kā pieteikts, tā arī nepieteikts), revolūcijas, masu
nekārtības, diversijas un terora akti
 Invaliditāte, kuras eksistences fakts tika slēpts slēdzot
Apdrošināšanas līgumu
 Epidēmija, pandēmija
 Apdrošinātā piedalīšanās sporta nodarbībās un/vai
sacensībās, ja tas nav norādīts līgumā īpašajos noteikumos;
 Jebkuras darbības veikšana, ja šī darbība ir saistīta ar
paaugstinātu nelaimes gadījumu riska pakāpi, par kuru
esamību Apdrošinātājs nebija savlaicīgi informēts;
 Ārsta rekomendāciju un/vai norādījumu, kas saistīti ar darbu,
atpūtu un ārstēšanos, neievērošana, ērču encefalīts, ja nav
bijusi veikta profilaktiskā vakcinācija
 Medicīniskas manipulācijas, netradicionālās ārstēšanas
metodes
 Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts, ja persona ir
veikusi prettiesisku darbību neatkarīgi no tās garīgā, psihiskā
vai citāda slimīgā stāvokļa
 Ja ir likumīgi aizturēta vai atrodas apcietinājumā
 Nav ievērojusi Līguma darbības teritorijā spēkā esošu
likumdošanu vai noteikumus, t.sk. vadīja transporta līdzekli
bez attiecīgas kategorijas transporta līdzekļa vadītāja
apliecības
 Ja Apdrošinātā persona pildīja aktīvā militārā dienesta (tai
skaitā ierindas dienesta Zemessardzē) pienākumus vai
piedalījās militārās operācijās vai apmācībās

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

Kur es esmu apdrošināts?
 Visa pasaule vai Latvijas Republika

Kādas ir manas saistības?
• Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, Apdrošinājuma ņēmēja un
Apdrošinātās personas pienākums ir sniegt visu Apdrošinātāja
pieprasīto informāciju par apstākļiem, kas ir svarīgi, slēdzot
apdrošināšanas līgumu.
• Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir samaksāt apdrošināšanas
prēmiju apdrošināšanas līgumā noteiktajā veidā, termiņos un apjomā.
• Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir informēt Apdrošināto personu
par to, ka viņa ir apdrošināta un apdrošināšanas nosacījumiem, un
nodrošināt apdrošināšanas līguma saistību izpildi no Apdrošinātās
personas puses.
• Apdrošināšanas līguma darbības perioda laikā Apdrošinātajai personai
vai Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums 30 dienu laikā rakstveidā
paziņot Apdrošinātājam par Apdrošinātās personas profesijas vai
nodarbošanās maiņu un citiem apstākļiem, kuri palielina risku.
• Apdrošinātās personas pienākums ir ievērot noteikumus, kas regulē
ceļu satiksmi, ugunsdrošību, darba drošību un tml.
• Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātās personas, Labuma guvēja un
Apdrošinātās personas mantinieku pienākums ir pierādīt nelaimes
gadījuma faktu un sekas, kā arī iesniegt visu Apdrošinātāja pieprasīto
informāciju un dokumentus, kas apstiprina nelaimes gadījuma
iestāšanos.

• Apdrošinātā persona apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī un
līguma darbības laikā ir tiesīga iecelt vienu vai vairākas personas
(Labuma guvējus), kurai (-ām) izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība
Apdrošinātās personas nāves gadījumā.
• Pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdrošinātajai personai
jāpielieto visi iespējamie līdzekļi, lai pēc iespējas ātrāk saņemtu
atbilstošu palīdzības dienestu un sertificētu medicīnisko palīdzību
• Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajai personai/ tās pārstāvim
par jebkuru apdrošināšanas gadījumu nekavējoties, tiklīdz tas
iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās dienas, jānosūta ierakstītā vēstulē vai jāiesniedz
Apdrošinātājam personīgi noteikta satura iesniegums, dokumenti, kas
apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanās faktu un citus papildus
dokumentus, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Prēmija maksājama līgumā noteiktajā termiņā un apmērā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu.

Kad sākas un beidzas segums?
Sākas:

Beidzas:

• ar līgumā norādīto datumu un laiku, ja prēmija ir samaksāta līgumā
noteiktajā termiņā un apmērā.

• ar līgumā norādīto datumu un laiku;
• ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa;
• apdrošināšinātā nāves gadījumā;
• ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā izmaksāta
apdrošināšanas atlīdzība pilnas apdrošinājuma summas apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pilnvarotais pārstāvis paziņo
apdrošināšanas sabiedrībai par līguma izbeigšanu, norādot iemeslu
apdrošināšanas līguma laušanas gadījumā.
• Apdrošināšanas līgumā vai Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktā atmaksājamās Apdrošināšanas prēmijas
daļa tiek aprēķināta, atskaitot no Apdrošināšanas līgumā norādītās
prēmijas apdrošināšanas līguma faktiskajam darbības laikam
atbilstošo prēmijas daļu, ar Apdrošināšanas līguma noslēgšanu
saistītos izdevumus, kuri tiek aprēķināti saskaņā ar apdrošinātāja
spēkā esošo metodiku (Ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītie
izdevumi, nevar būt lielāki kā 25% apmērā no kopējas Apdrošināšanas
prēmijas), un Apdrošināšanas līguma ietvaros izmaksāto atlīdzību
summu.

• Distances apdrošināšanas līguma gadījumā ir tiesības izmantot
atteikuma tiesības un atcelt apdrošināšanas līgumu 14 dienu laikā pēc
Apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, ja vien apdrošināšanas
līguma termiņš nav īsāks par vienu mēnesi

