
ĀRZEMNIEKU CEĻOJUMU APDROŠINĀŠANA
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Sabiedrība: "BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS" AAS
Produkts: Ārzemnieku ceļojumu apdrošināšana

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma
informācija ir sniegta apdrošināšanas piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un Ceļojumu
apdrošināšanas noteikumos personām, kuras iebrauc Latvijas Republikā Nr. 41.01.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Šī  ir  ceļojumu  apdrošināšana  personām,  kuras  iebrauc  Latvijas  Republikā,  kas  aizsargā  Jūs  pret
neparedzētiem medicīniskiem izdevumiem pēkšņu un negaidītu veselības problēmu gadījumos ceļojuma
laikā, kā arī nodrošina personu repatriāciju uz mītnes zemi pēkšņas saslimšanas vai nāves gadījumā.

Kas tiek apdrošināts?
Apdrošināšanas aizsardzības apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.591 "Ārzemnieku
veselības apdrošināšanas noteikumi" definētajām prasībām un apdrošinājuma summām šim
apdrošināšanas veidam.
Apdrošināšanas polisē ir iekļauti sekojoši riski:
— Medicīniskie izdevumi par neatliekamās palīdzības sniegšanu
— Medicīniskās transportēšanas izdevumi.
— Repatriācijas izdevumi.
Apdrošinājuma summa: apdrošinājuma summa ir atkarīga no izvēlētās apdrošināšanas
programmas; atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem var būt noteikti limiti.

Kas netiek apdrošināts?
Apdrošinātājs neizmaksā Apdrošināšanas atlīdzību par izdevumiem ja:
— Medicīniskā palīdzība vai konsultācija nav saistīta ar Neatliekamo medicīnisko palīdzību.
— Apdrošinātais ir bijis alkohola reibumā vai narkotisko, psihotropo vielu ietekmē vai ir
konstatēta ārsta neizrakstītu zāļu lietošana un tas ir veicinājis Apdrošinātā riska iestāšanos vai
Apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā radītos zaudējumus.
— Tie radušies ārstējot psihosomātiskas, psihiskas slimības un to radītās sekas (lēkmes,
histērijas, akūtas stresa reakcijas u. tml.).
— Tie radušies ārstējot iedzimtas un pirms Līguma noslēgšanas iegūtas anomālijas.
— Tie saistīti ar venērisko, seksuāli transmisīvo slimību, AIDS kā arī visu to slimību ārstēšanu,
ko izraisījis HIV vīruss.
— Tie radušies Apdrošinātajam nodarbojoties ar autosportu, motosportu, izpletņlēkšanu,
alpīnismu, freeraidingu (kalnu slēpošana bez trases), niršanu dziļāk par 30m, un citām sporta
aktivitātēm, kuras nav uzskaitītas apdrošināšanas noteikumu punktā 1.31.
— Tie radušies Apdrošinātajam braucot ar motociklu vai kvadraciklu, kura dzinēja tilpums ir
lielāks par 125 (vienu simtu divdesmit pieciem) cm 3 .
— Tie radušies sakarā ar kaitējumu veselībai vai dzīvībai, kas iestājies nepārvaramas varas
apstākļu darbības rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt, novērst un par kuriem nenes
atbildību (kara darbība, masu nekārtības, dabas katastrofas u.tml.).
Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā, ja pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas
Apdrošinātais nav saņēmis vīzu vai uzturēšanās atļauju.
Pilnīga informācija par izņēmumiem ir ietverta apdrošināšanas noteikumos un apdrošināšanas
polisē.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Nodarbojoties sporta aktivitātēm vai veicot fizisku darbu, apdrošinātie riski ir spēkā tikai tad, ja
apdrošināšanas polisē ir atzīme par to, ka segums ir spēkā iepriekš minēto aktivitāšu laikā.
Apdrošināšanas līgums nav spēkā apdrošinātā mītnes zemē.



Ja apdrošināšanas polisē nav noteikts citādi, tad apdrošinātie riski "Medicīniskie izdevumi par
neatliekamās palīdzības sniegšanu" un "Medicīniskās transportēšanas izdevumi" ir spēkā tikai
Latvijas Republikas teritorijā.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā Latvijas Republikā, Šengenas līguma dalībvalstīs (Austrija,
Beļģija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Grieķija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle,
Spānija, Zviedrija, Norvēģija, Īslande, Čehija, Igaunija, Lietuva, Malta, Polija, Slovēnija,
Slovākija, Ungārija) un Šveicē.

Kādas ir manas saistības?
— Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas nosacījumiem un

apdrošināšanas noteikumiem.
— Ja jūs esat apdrošinājuma ņēmējs, jums ir pienākums informēt apdrošināto par to, ka viņš ir

apdrošināts, un informēt viņu par apdrošināšanas līguma noteikumiem.
— Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un

Apdrošinātajiem pirms Apdrošināšanas līguma noslēgšanas.
— Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, iesniegt apdrošinātājam atlīdzības pieteikumu un

dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus un zaudējumu apjomu.
— Ievērot apdrošināšanas līgumā un apdrošināšanas noteikumos noteiktos pienākumus, t. sk.

pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā un laikā, ja
apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līdz polisē norādītajam datumam.

Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā vai agrāk,
apdrošināšanas noteikumos un Apdrošināšanas līguma likumā paredzētajos gadījumos.

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un vienojoties par to ar AAS
„BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS”.

Apdrošināšanas līgums var tikt izbeigts arī apdrošināšanas noteikumos un Apdrošināšanas līguma
likumā paredzētajos gadījumos.


