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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu pārskatu par Biļešu apdrošināšanas produktu. Šis dokuments 
neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus. Pilnīga informācija par produktu, izņēmumiem un ar to 
saistītām izmaksām ir sniegta citos dokumentos, piemēram, īpašuma apdrošināšanas noteikumos un polisē. 
 
Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
 
Biļešu apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana. Biļešu apdrošināšanas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu apdrošinātajai personai vai 
uzņēmumam, ja iepriekš neparedzēta gadījuma rezultātā apdrošinātā persona nespēj saņemt pakalpojumu apdrošinātajā biļetē norādītajā 
laikā un vietā. 
 

 

 

 
Kas tiek apdrošināts? 
 
Apdrošināšana segs biļetes iegādes izmaksas, t.sk. arī visas papildus iekļautas izmaksas par papildpakalpojumiem 
(izņemot izmaksas par apdrošināšanu), ja apdrošinātā persona nespēj saņemt pakalpojumu apdrošinātajā biļetē 
norādītajā laikā un vietā sekojošu iemeslu dēļ: 
ü Apdrošinātās personas, vai tās radinieka pēkšņa saslimšana vai nelaimes gadījums; 
ü Apdrošinātās personas, vai tās radinieka nāve; 
ü Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteiktie ierobežojumi apdrošinātajai personai, vai tās radiniekam 

aizliedz saņemt pakalpojumu; 
ü Apdrošinātā persona, ar transportlīdzekli saistītu iemeslu dēļ nokavēja pasākumu; 
ü Ne vairāk kā 2 dienas pirms pakalpojuma apdrošinātās personas mājoklim ir nodarīti bojājumi, kuru novēršanas 

nepieciešamība liedz ierasties uz tā sniegšanas vietu; 
ü Pakalpojuma pārcelšanas vai atlikšanas dēļ, ja Pakalpojumu nevar saņemt jaunajā Pakalpojuma laikā un vietā; 
ü Pakalpojuma atcelšanas dēļ. 

 

 

 
 
 
 

 
Kas netiek apdrošināts? 
 
O Ja pakalpojums tika saņemts izmantojot apdrošināto pakalpojuma biļeti; 
O Ja netika ievēroti apdrošinātajā pakalpojuma biļetē norādītie pakalpojuma saņemšanas nosacījumi. 

 
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē). 

 

 

 
Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 
 
! Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par gadījumiem, kas iestājušies pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas. 
! Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par gadījumiem, kad apdrošinātais tīši izraisījis vai veicinājis apdrošināšanas 

gadījuma iestāšanos. 
 
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē). 
 

 

 

 
Kur es esmu apdrošināts? 
 
ü Visā pasaulē. 
 

 
 

 
 

 
Kādas ir manas saistības? 
 
- Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā. 
- Samaksāt apdrošināšanas prēmiju polisē norādītajā apmērā un termiņā. 

  
 
Kad un kā man jāveic samaksa? 
 
Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto apmēru un termiņu. 
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Kad sākas un beidzas segums? 
 
ü Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu, ka ir samaksāta 

apdrošināšanas prēmija apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.  
ü Apdrošināšanas segums beidzas pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām. 
ü Apdrošināšanas segums var beigties pirms apdrošināšanas perioda termiņa beigām, piemēram, apdrošināšanas 

līgumu izbeidzot. 
 

 

 

 
Kā es varu atcelt līgumu? 
 
Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu jebkurā laikā, iepriekš par to paziņojot, bet ne vēlāk kā 
14 (četrpadsmit) dienas pirms apdrošinātajā biļetē norādītā Pakalpojuma sniegšanas laika, izmantojot līgumā norādīto 
kontaktinformāciju. 

 


