
Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Sabiedrība: AAS “CBL Life”  Produkts: Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana

Pilnīga informācija par produktu ir sniegta Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas līguma noteikumos Nr. NGN-09 (spēkā no 2019. gada 
1. janvāra), apdrošināšanas līgumā un tā pielikumos, kā arī mājas lapā www.cbl.lv/life

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Apdrošinātā fiziskajai veselībai nodarīts paliekošs kaitējums nelaimes gadījuma rezultātā

Kas tiek apdrošināts?
Ja ir izvēlēts:

 Nāve nelaimes gadījuma rezultātā

 Paliekoša invaliditāte

 Kaulu lūzumi un traumas

Apdrošināšanas segumā ir iekļauta apdrošinātā 
nodarbošanās ar hobiju, ja apdrošinātais šajā disciplīnā 
nepiedalās starptautiskās sacensībās.

Kas netiek apdrošināts?
Nelaimes gadījumi, kas notikuši:

 apzinātas tīšas darbības rezultātā,

 ar ļaunu nolūku vai rupju neuzmanību, sakarā ar 
noziedzīgu darbību veikšanu,

 ja apdrošinātais uzsāk dienestu vai atrodas aktīvajā 
dienestā, 

 dabas vai tehnoloģisku katastrofu, kodolenerģijas 
iedarbības rezultātā,

 ja apdrošinātais strādā paaugstinātas bīstamības 
darbu,

 ja apdrošinātais negadījuma brīdī bijis alkohola 
reibumā, narkotisku, psihotropu vai citu 
apreibinošu vielu ietekmē,

 nodarbojoties ar paaugstināta riska sportu, 
piedaloties profesionālā sporta sacensībās un 
treniņos,

 lidojot vai kuģojot citādi kā pasažierim,

Nelaimes gadījumi, kuru tiešs vai netiešs cēlonis ir:

 karš, pilsoņu karš, terorisms, masu nemieri, 
revolūcija,

 garīgi, psihiski vai apziņas traucējumi, infarkts, 
insults, epilepsija vai citas krampju lēkmes, 

 saindēšanās, infekcijas, AIDS un HIV, kukaiņu 
kodieni, vēdera trūces, starpskriemeļu disku 
bojājumi.

Ja nav rakstiska vienošanās līgumā, tad par 
apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīti arī nelaimes 
gadījumi, kas notikuši ar apdrošināto:

 piedaloties ceļu satiksmē ar velosipēdu, mopēdu, 
motorolleri, triciklu, kvadraciklu, motociklu,

 kuģojot iekšzemes vai piekrastes ūdeņos ar 
mazizmēra kuģošanas līdzekli,

 nodarbojoties ar sportu, piedaloties amatieru 
sporta sacensībās un treniņos.

Izsmeļošu izņēmuma gadījumu uzskaitījumu Jūs 
varat atrast Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas 
līguma noteikumos Nr. NGN-09.



Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
 Zaudējumi tādu risku rezultātā, kas nav apdrošināti saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, kā arī riski, par kuriem nav veikti 
līgumā noteiktie apdrošināšanas prēmiju maksājumi.

 Apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek izteikts procentuāli no līgumā noteiktās apdrošinājuma summas atbilstoši 
Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas līguma noteikumos Nr. NGN-09 iekļautajām tabulām “Paliekošas invaliditātes 
apdrošināšanas atlīdzības” un “Kaulu lūzumu un traumu apdrošināšanas atlīdzības”. 

Kur es esmu apdrošināts?
 Visā pasaulē 24 stundas diennaktī, ja vien līgumā nav noteikts citādi.

Kādas ir manas saistības?
Pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju.
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam:
• veikt visus iespējamos pasākumus, lai iespēju robežās mazinātu nelaimes gadījuma sekas,
• ne vēlāk kā 24 stundu laikā vērsties pie ārsta,
• nepieciešamības gadījumā paziņot par to policijai un citām kompetentām iestādēm,
• rakstiski informēt apdrošinātāju tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā 1 kalendārā mēneša laikā no nelaimes gadījuma.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums? 
Apdrošināšanas līguma periods un tā stāšanās spēkā:

• apdrošināto risku apdrošināšana sākas nākamajā dienā pēc pirmās apdrošināšanas prēmijas samaksas, bet ne agrāk par līguma 
darbības termiņa sākuma datumu.

Apdrošināšanas līguma darbība beidzas:

• ar līgumā norādīto datumu un laiku,
• ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa,
• ja apdrošinātais rakstiski paziņojis par nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas izbeigšanu,
• ja izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība pilnas apdrošinājuma summas apmērā,
• ja nav veikts pirmās prēmijas maksājums norādītajā termiņā, tad līgums ir spēkā neesošs no tā noslēgšanas brīža,
• ja apdrošinājuma ņēmējs neveic apdrošināšanas prēmijas iemaksu pēc paziņojuma saņemšanas par nepietiekamu uzkrājuma 

summas apmēru paziņojumā norādītajā termiņā, līgums ir izbeigts pēc paziņojumā norādītā termiņa beigām.

Kā es varu atcelt līgumu?
Savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju.
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