
Transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru 
nelaimes gadījumu apdrošināšana  
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība: apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA Produkts: Nelaimes gadījumu apdrošināšana 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija 

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 transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas noteikumos Nr. 4302.02. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana aizsargā transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru, kuri atrodas 
transportlīdzeklī, dzīvību un fizisko veselību pret fiziskās veselības traucējumiem un to radītajām sekām, kas iestājas viena gada laikā no 
negadījuma dienas. 

Kas tiek apdrošināts? 

Pamata riski:  

 nāve, ja ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir radušies jūsu 
fiziskās veselības traucējumi, kas viena gada laikā no ceļu 
satiksmes negadījuma dienas ir izraisījuši jūsu nāvi; 

 invaliditāte, ja ceļu satiksmes negadījuma dēļ jums rodas 
fiziskās veselības traucējumi, kas ir tiešas ceļu satiksmes 
negadījuma sekas, kuru dēļ jums viena gada laikā no ceļu 
satiksmes negadījuma dienas tiek noteikta invaliditāte 
vismaz uz vienu gadu, vai jūs guvāt  neatgriezenisku 
sakropļojumu; 

 
Papildu riski, ja izvēlēti un iekļauti piedāvājumā: 

 Traumas III — ja ceļu satiksmes negadījuma dēļ jums 
rodas fiziskās veselības traucējumi, kas ir norādīti traumu 
tabulā, izmaksājam apdrošināšanas atlīdzību procentuālā 
apmērā atbilstīgi traumas smagumam. Ja ceļu satiksmes 
negadījuma dēļ ir nepieciešama jūsu transportēšana no 
slimnīcas ārvalstīs uz Latviju, Mēs samaksājam izdevumus 
par ceļa izdevumiem vai medicīnisko repatriāciju ar 
pavadošo medicīnisko personālu; 

 medicīniskie izdevumi, ja ceļu satiksmes negadījuma dēļ 
gūto traumu ārstēšanai jums rodas neparedzēti 
medicīniskie izdevumi viena gada laikā no ceļu satiksmes 
negadījuma dienas; 

 pārejoša darbnespēja, ja ceļu satiksmes negadījuma dēļ 
jums ir radies nepārtraukts darbspēju zudums fiziskās 
veselības traucējumu dēļ. 

 
Apdrošinājuma summa: 

apdrošinājuma summa ir atkarīga no izvēlētās apdrošināšanas 
programmas; atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem var būt 
noteikti limiti. 

 

 Kas netiek apdrošināts? 

 Zaudējumi, kas ir radušies jūsu noziedzīgas 
darbības, ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ, 
kā arī pašnāvības vai pašnāvības mēģinājuma dēļ. 

 Zaudējumi, kas ir radušies nepārvaramas varas, 
karadarbības, nemieru, dabas stihiju un citu līdzīgu 
apstākļu dēļ. 

 Zaudējumi, kas ir radušies, pildot aktīvā militārā 
dienesta (tostarp ierindas dienesta zemessardzē) 
pienākumus vai piedaloties militārās operācijās vai 
mācībās, piedaloties sporta sacensībās vai treniņos. 

 Zaudējumi par medicīnisko palīdzību, kas ir saistīti 
ar komplementāro (netradicionālo) ārstniecību, 
paaugstināta servisa pakalpojumiem, ārsta 
honorāru.  

 Zaudējumi, kas ir radušies, transportlīdzekļa 
vadītājam esot narkotisko, psihotropo vai citu 
apreibinošo vielu ietekmē vai esot alkohola reibumā, 
vadot transportlīdzekli bez attiecīgās kategorijas 
transportlīdzekļa vadītāja apliecības un par 
gadījumiem, kuri ir noteikti kā izņēmums sauszemes 
transporta apdrošināšanas (KASKO) noteikumos. 
 

Pilnīga informācija par izņēmumiem ir ietverta 
apdrošināšanas noteikumos un apdrošināšanas polisē. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  

 Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību par nāves 
gadījumu, no tās tiek atskaitītas iepriekš izmaksātās 
atlīdzības par šo līgumu. 

 Ja viena ceļu satiksmes negadījuma dēļ secīgi 
iestājas divi riski: invaliditāte un nāve, tad kopējā 
atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas līgumā 
norādīto apdrošinājuma summu riskam nāve. 

 Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību par pārejošu 
darbnespēju, atlīdzība tiek aprēķināta par katru 
pārejošas darbnespējas dienu 1 % apmērā no šī 
riska apdrošinājuma summas, bet nepārsniedzot 
80 % no cietušā dienas ienākumiem. 

 
Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem ir 
ietverta apdrošināšanas noteikumos un apdrošināšanas 
polisē. 

Kur es esmu apdrošināts? 

Apdrošināšanas līgums ir spēkā teritorija kura ir vienāda ar sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšanas līguma (KASKO) darbības 
teritoriju. 
 

 



Kādas ir manas saistības? 

• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai. 
• Ja jūs esat apdrošinājuma ņēmējs, jums ir pienākums informēt apdrošināto par to, ka viņš ir apdrošināts, un informēt viņu par 

apdrošināšanas līguma noteikumiem. 
• Ievērot Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošos tiesību aktus, tostarp ceļu satiksmes noteikumus. 
• Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tostarp pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un 

pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās (t. sk. traumas gadījumā ne vēlāk kā 24 stundu laikā vērsties pie kvalificēta, 
praktizējoša ārsta, saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību un pildīt ārsta norādījumus; pēc negadījuma 1 mēnešu laikā 
iesniegt apdrošinātājam atlīdzības pieteikumu un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus un 
zaudējumu apjomu). 

• Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, jūs pilnvarojat AAS „BALTA” iepazīties ar medicīnisko un citu dokumentāciju, lai nodrošinātu 
apdrošināšanas gadījuma izvērtēšanu. 

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 pēc Latvijas laika, ja apdrošināšanas prēmija ir 
samaksāta līdz polisē norādītajam datumam. 
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā vai agrāk: 
• ja apdrošināšanas prēmijas maksājums nav samaksāts norādītajā termiņā un apjomā; 
• pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas apdrošinājuma summas pilnā apmērā; 
• citos Apdrošināšanas līguma likumā paredzētos gadījumos. 

Kā es varu atcelt līgumu? 

• Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u. c.) palīdzību, jūs varat 14 dienu laikā no līguma 
noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu AAS „BALTA” vai nosūtot to uz 
e-pasta adresi polise@balta.lv. 

• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un vienojoties par to ar AAS „BALTA”. 
• Apdrošināšanas līgums var zaudēt spēku vai var tikt izbeigts arī citos Apdrošināšanas līguma likumā paredzētos gadījumos. 

 

mailto:polise@balta.lv

		2022-05-16T09:19:37+0300
	IAIN KENNEDY




