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Spēkā no 2023. gada 16.janvāra. 

Apdrošināšanas segumā neiekļautie gadījumi 

1. Par Apdrošināšanas gadījumu Noteikumu izpratnē netiek uzskatīti šādi šī punkta apakšpunktos uzskaitīti Nelaimes 
gadījumi un/vai to sekas: 
1.1. kas notikuši ar Apdrošināto, tā apzinātas tīšas darbības rezultātā: pašnāvība, pašnāvības mēģinājums un tā sekas, 
Apdrošinātā nepiemērota rīcība paaugstinātas bīstamības apstākļos, sevis pakļaušana ārkārtējām briesmām, izņemot cilvēka 
dzīvības glābšanu; 
1.2. kuru cēlonis ir Apdrošinātā garīgi, psihiski vai apziņas traucējumi, infarkts, insults, epilepsija vai citas krampju lēkmes; 
1.3. kuru tiešs vai netiešs cēlonis ir karš (neatkarīgi no tā, vai ir pasludināts kara stāvoklis vai nē), pilsoņu karš, terorisms;  
1.4. kuru tiešs vai netiešs cēlonis ir masu nemieri, revolūcija, tajā skaitā Nelaimes gadījumi, kas notikuši valstu iekšējo 
nekārtību rezultātā, ja Apdrošinātais tajās piedalījies nekārtību izraisītāju pusē; 
1.5. kas notikuši ar ļaunu nolūku vai rupju neuzmanību, sakarā ar noziedzīgu darbību veikšanu no Apdrošinātā puses, kā arī 
Apdrošinātajam izciešot sodu brīvības atņemšanas iestādē; 
1.6. kas notikuši, ja Apdrošinātais uzsāk dienestu vai atrodas aktīvajā dienestā militārā vai cita veida militārā formējumā, 
starptautiskā miera uzturēšanas vai drošības operācijā, humānās vai medicīniskās palīdzības organizācijas sastāvā vai 
uzdevumā;  
1.7. kas notikuši dabas vai tehnoloģisku katastrofu, kodolenerģijas tiešas vai netiešas iedarbības rezultātā, vai kurus izraisījis 
starojums (radioaktīvais, elektromagnētiskais, gaismas vai karstuma); 
1.8. kas notikuši, Apdrošinātajam strādājot darbu, kas saistīts ar pazemes vai zemūdens darbu veikšanu, sprāgstvielu 
ražošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, darbu raktuvēs, uz platformām jūrās un okeānos; 
1.9. ja Apdrošinātais negadījuma brīdī bijis alkohola reibumā, narkotisku, psihotropu vai citu apreibinošu vielu ietekmē, 
izņemot, ja Apdrošinātais transporta negadījuma situācijā ir transporta līdzekļa pasažieris; 
1.10. kas notikuši ar Apdrošināto, viņam: 
1.10.1. nodarbojoties ar Paaugstināta riska sportu; 
1.10.2. piedaloties Profesionālā sporta sacensībās un treniņos; 
1.10.3. piedaloties sacensībās kā motorizēta zemes, gaisa vai ūdens transportlīdzekļa vadītājam, stūrmanim vai pasažierim; 
1.10.4. lidojot ar jebkādu lidaparātu vai lidošanas ierīci (ar motoru vai bez motora) citādi kā pasažierim licencētai aviosabiedrībai 
piederošā lidmašīnā, kura reģistrēta kā pasažieru pārvadāšanas līdzeklis pa noteiktu maršrutu; 
1.10.5. kuģojot ārpus iekšzemes vai piekrastes ūdeņiem citādi kā pasažierim ar kuģi, kurš reģistrēts kā pasažieru pārvadāšanas 
līdzeklis pa noteiktu maršrutu; 
1.10.6. vadot transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli; 
1.10.7. pārvietojoties ar transporta līdzekli, kura vadītājs lietojis alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas, 
izņemot, ja Apdrošinātais ir sabiedriskā transporta (t.sk. taksometra) pasažieris. 
2. Par Nelaimes gadījumu netiek uzskatīts: 
2.1. kaitējums veselībai, kura cēlonis ir ārstēšanās vai iejaukšanās, kuru sev veic vai liek veikt Apdrošinātais, izņemot 
gadījumus, kad iejaukšanās vai ārstniecības pasākumi bijuši nepieciešami sakarā ar Nelaimes gadījumu, uz kuru attiecas 
Līguma darbība un kurus ir nozīmējis ārsts; 
2.2. kaitējums veselībai infekcijas rezultātā, izņemot gadījumus, kad slimības ierosinātājs iekļuvis ķermenī caur ievainojumu 
Nelaimes gadījuma, uz kuru attiecas Līguma darbība, rezultātā. Par Nelaimes gadījumā iegūtiem miesas bojājumiem nav 
uzskatāmi ādas vai gļotādas bojājumi, kas paši par sevi ir nenozīmīgi, bet caur kuriem slimības ierosinātājs tūliņ vai vēlāk 
iekļuvis ķermenī. Šis ierobežojums nav spēkā stinguma krampju un trakumsērgas gadījumā. Uz infekcijām, kas iekļuvušas 
Apdrošinātā ķermenī, viņam saņemot medicīnisko palīdzību, attiecināms šī Noteikumu pielikuma 2.1. punkts; 
2.3. saindēšanās ar alkoholu un/vai citām apreibinošām vielām, pārtiku; 
2.4. insektu kodieni, ērču encefalīts, izņemot gadījumus, kad Apdrošinātais ir saņēmis pilnu encefalīta vakcinācijas kursu 
noteiktajos termiņos un kārtībā; 
2.5. AIDS un HIV, neatkarīgi no inficēšanās iemesla un veida; 
2.6. vēdera trūces, kas radušās smaguma celšanas rezultātā; 
2.7. mugurkaula starpskriemeļu disku bojājumi, spondiloze, diskogēns radikulīts, asins izplūdumi smadzenēs, izņemot 
gadījumus, kad to izraisītājs (iemesls) ir Nelaimes gadījums, uz kuru attiecas Līguma darbība; 
2.8. patoloģiski lūzumi – kaula lūzumi tādas slimības rezultātā, kas izraisījusi kaula stipruma samazināšanos; 
2.9. atkārtoti lūzumi – kaula lūzumi, kas radušies iepriekšēja kaula lūzuma vietā tā nepilnīgas sadzīšanas dēļ; 
2.10. ieraduma mežģījumi. 
3. Nelaimes gadījums nav uzskatāms par Apdrošināšanas gadījumu, ja tas noticis Līguma darbības apturēšanas laikā vai 
pēc Līguma izbeigšanas. 
4. Šo Noteikumu izpratnē par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīta nāve, paliekoša invaliditāte vai kaulu lūzumi un 
traumas, ja kāds no tiem ir Nelaimes gadījuma sekas saistībā ar profesiju, nodarbošanos, hobiju, sportu, veselības stāvokli, kas 
nav atklāts Apdrošinātājam, bet kas bija jāatklāj pirms Līguma noslēgšanas. 


