
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
AAS “CBL Life” (Latvija), Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise

Pilnīga informācija par produktu ir sniegta Nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma noteikumos Nr. AILV-02 (spēkā no 2023. 
gada 20.februāra), apdrošināšanas polisē un to pielikumos, kā arī mājaslapā www.cbl.lv/life.

Apdrošinātā fiziskajai veselībai nodarīts paliekošs kaitējums nelaimes gadījuma rezultātā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Kas tiek apdrošināts?

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

Apdrošinātais ir apdrošināts pret šādiem riskiem:
Nāve nelaimes gadījuma rezultātā
Paliekoša invaliditāte
Kaulu lūzumi un traumas

Apdrošinājuma summa:
Apdrošinājuma summa ir atkarīga no 
izvēlētā apdrošināšanas plāna un ir norādīta 
Apdrošināšanas polisē katram Apdrošinātajam 
riskam.
Apdrošināšanas segumā ir iekļauta apdrošinātā 
nodarbošanās ar hobiju, ja apdrošinātais šajā 
disciplīnā nepiedalās starptautiskas nozīmes 
sporta sacensībās vai starptautisko līgu sporta 
sacensības.
Apdrošināšanas segumā tiek iekļauta 
apdrošinātā nodarbošanās ar Sport I, Sport II 
norādītām fiziskām aktivitātēm tikai tad, ja tas 
ir norādīts Apdrošināšanas polisē.

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 
apdrošināšanas līguma noteikumos Nr. AILV-02 
iekļautajām tabulām “Paliekošas invaliditātes 
apdrošināšanas atlīdzības” un “Kaulu lūzumu 
un traumu apdrošināšanas atlīdzības”.

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, 

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

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

Nelaimes gadījumi, kas notiek ar Apdrošināto:

piedaloties sacensībās kā pilotam vai stūrmanim, vai 
pasažieris ar motorizētiem sauszemes, gaisa vai ūdens 
transporta līdzekļiem, 

izmantojot jebkādu gaisa transporta līdzekli ne 
kā pasažierim lidaparātā, kas pieder licencētai 
aviokompānijai konkrētā maršrutā, 

kuģojot ārpus iekšējiem vai piekrastes ūdeņiem ne 
kā pasažierim uz kuģa, kas reģistrēts kā pasažieru 
transportlīdzeklis konkrētā maršrutā;,

vadot transportlīdzekli bez attiecīgās kategorijas 
vadītāja apliecības.

Personas ar invaliditāti pirms individuāla risku 
izvērtējuma, kas balstīts uz personas veselības stāvokli.

Izsmeļošu izņēmuma gadījumu uzskaitījumu Jūs varat 
atrast Nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma 
noteikumos Nr. AILV-02.



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

Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKādas ir manas saistības?
• Pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju.
• Savlaicīgi un pienācīgi maksāt apdrošināšanas prēmijas.
• Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums informēt Apdrošināto par to, ka viņš tiek apdrošināts, un informēt Apdrošināto
• par apdrošināšanas līguma noteikumiem. 
• Informēt apdrošinātāju par izmaiņām pirms līguma noslēgšanas norādītajā informācijā, tai skaitā par apstākļiem, kas var 

palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību.
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,
• iesniegt visus nepieciešamos apdrošinātāja pieprasītos dokumentus un informāciju, kas apliecina apdrošināšanas 

gadījuma iestāšanos.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu jāveic apdrošināšanas polisē un/vai tās pielikumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšana stājas spēkā polisē norādītajā apdrošināšanas sākuma datumā, ja pirmais apdrošināšanas prēmijas 
maksājums ir veikts apdrošināšanas līgumā noteiktajā veidā, termiņā un apmērā. 
Apdrošināšana ir spēkā vienu gadu un, gadījumā, ja Apdrošinātais un Apdrošinātājs par to ir vienojušies, tiek automātiski 
pagarināta uz katru nākamo apdrošināšanas gadu, izņemot apdrošināšanas noteikumos noteiktos gadījumus.
Apdrošināšana tiek izbeigta, ja Apdrošināšanas ņēmējs vai Apdrošinātājs paziņo par atteikšanos no apdrošināšanas 
automātiskās pagarināšanas. 
Apdrošināšana tiek izbeigta, ja tiek izbeigts apdrošināšanas līgums:  
• Apdrošinājuma ņēmējam iesniedzot attiecīgu iesniegumu Apdrošinātājam, 
• sakarā ar to, ka apdrošināšanas prēmijas maksājums nav samaksāts polises pielikumā norādītajā termiņā un apjomā, 
• citos Apdrošināšanas līguma likumā paredzētos gadījumos.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKā es varu atcelt līgumu?
• Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar distances līdzekļu palīdzību, Apdrošinājuma ņēmējs var 14 dienu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu Apdrošinātājam.
• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, Apdrošinājuma ņēmējam iesniedzot attiecīgu iesniegumu apdrošināšanas 

noteikumos paredzētajā kārtībā.


