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Ērču izraisītās slimības ‒ ar inficētas ērces kodumu Jums izraisītās slimības: ērču encefalīts, mielīts, encefalomielīts un Laimas slimība. 
 
1. Risks iestājas, ja inficētas ērces koduma, kas noticis Apdrošināšanas līguma darbības laikā, rezultātā Jums iestājusies Ērču izraisītā slimība, kuru 

diagnosticējot paredzēta Atlīdzības izmaksa atbilstoši Apdrošināšanas līgumam. 

 

2. Atlīdzība: 
2.1. ja Jūs saslimsiet ar kādu no Ērču izraisītām slimībām, Mēs izmaksāsim vienreizēju Atlīdzību pilnas riska „Ērču izraisītās slimības” 

Apdrošinājuma summas apmērā; 
2.2. Atlīdzība tiek izmaksāta, vienlaikus izpildoties nosacījumiem, kas minēti attiecībā uz katru saslimšanu šī pielikuma  

1. tabulā; 
2.3. riskam tiek piemērots Nogaidīšanas periods ‒ 20 dienas; 

2.4. Atlīdzība par ērču encefalītu, mielītu vai encefalomielītu netiek izmaksāta, ja Jums dzīves laikā jau ir bijusi diagnosticēta kāda no iepriekš 
minētajām slimībām, par kuru saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu Jūs piesakiet Atlīdzību. 

 
3. Atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti (papildus AAS „BALTA” Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumu 

Nr.4305.03  20. punktā minētajiem): 
3.1. Gadījumos, kad iestājusies saslimšana ar encefalītu, mielītu vai encefalomielītu: 

3.1.1. izraksts no diennakts stacionāra slimnieka medicīniskās kartes, kurā norādīta diagnoze; 

3.1.2. seroloģisko testu rezultāti, kas apstiprina diagnozi. 
3.2. Gadījumos, kad iestājusies saslimšana ar Laimas slimību: 

3.2.1. medicīniskie dokumenti, kuros norādīta anamnēze, sūdzības un apstiprināta diagnoze; 
3.2.2. laboratorisko analīžu rezultāti, kas apstiprina diagnozi: 

3.2.2.1. pozitīvs Borrelia burgdorferi specifisko IgM antivielu izmeklējuma rezultāts asins serumā ar sekojošo IgM antivielu 
pieaugošu titru, veicot izmeklējumu atkārtoti pēc 10-14 dienām, vai 

3.2.2.2. pozitīvs Borrelia burgdorferi IgM antivielu apstiprinošā testa rezultāts (Immunoblot).  
 

1. tabula: Obligāti nosacījumi, lai atzītu Ērču izraisītu slimību par Apdrošināšanas gadījumu. 
 

 
 

Nr. p. k. Ērču izraisītā slimība Obligāti nosacījumi, lai atzītu Ērču izraisītu slimību par Apdrošināšanas gadījumu 

1. Ērču encefalīts, mielīts un 
encefalomielīts 

1. Ārstēšana notiek diennakts stacionārā. 
2. Diagnozi apstiprina seroloģiskie testi. 

2. Laimas slimība 1. Diagnozi apstiprinājis- ārstējošais ārsts. 
2. Diagnozi apstiprina laboratorisko analīžu rezultāti: 

2.1.  pozitīvs Borrelia burgdorferi specifisko IgM antivielu izmeklējuma rezultāts asins serumā 
ar sekojošo IgM antivielu pieaugošu titru, veicot izmeklējumu atkārtoti pēc 10-14 

dienām, vai 

2.2. pozitīvs Borrelia burgdorferi IgM antivielu apstiprinošā testa rezultāts (Immunoblot).  


		2023-01-17T10:06:25+0200
	ULDIS DZINTARS




