
Kas tiek apdrošināts?
Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksu, ja pēkšņi un neparedzēti, no apdrošinā-
tās personas gribas neatkarīgi, ārēji (fiziski, mehāniski, ķī-
miski, siltuma u.c.) faktori īslaicīgi iedarbojušies uz apdroši-
nātās personas ķermeni, un šīs iedarbības sekas ir apdroši-
nātās personas fiziskas traumas rezultātā iegūts audu vai 
orgānu bojājums, darbaspēju zudums un/vai nāve.

Seesam nelaimes gadījumu apdrošināšanas programmas 
ļauj pašam novērtēt riskus, kādi jūs apdraud visvairāk un 
izvēlēties vēlamo apdrošinājuma summu Seesam piedā-
vātajiem riskiem. Apdrošinātās personas ir apdrošinātas 
pret riskiem, kuri norādīti apdrošināšanas polisē.

Darbiniekus var apdrošināt pret šādiem riskiem:

�� atlīdzību kaulu lūzumu vai traumu gadījumā;

�� noteiktas naudas summas izmaksu par katru 
hospitalizācijas dienu (slimnīcas nauda);

�� dienas naudas izmaksu par katru pārejošas  
darba nespējas dienu;

�� atlīdzību apdegumu un apsaldējumu gadījumā;

�� ārstēšanās izdevumu segšanu;

�� atlīdzības izmaksu sakropļojuma, invaliditātes  
vai nāves gadījumā;

�� kritiskās (krīzes) saslimšanas.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informatīvais dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Seesam Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: Juridisko personu darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise

Pilnīga informācija par apdrošinātajiem riskiem ir sniegta Juridisko personu darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisē. Pilnīga apdrošinā-
šanas informācija par noslēgto apdrošināšanas līgumu un polisē atrunātajiem riskiem ir pieejama Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 
NGA17, kuri pieejami Seesam Insurance AS Latvijas filiāles mājaslapā www.seesam.lv. Informatīvais materiāls neatspoguļo ar klientu atrunātos riskus 
un papildus nosacījumus. Nosacījumiem un riskiem jābūt atrunātiem apdrošināšanas polisē.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?  
Nelaimes gadījumu apdrošināšana.

Kas netiek apdrošināts?
 Netiek apdrošinātas sekojošas personas:

 � kas nodarbojas ar cīņas sporta veidiem (tas ir, sporta 
veidi, kuros pielietots tīšs kontakta uzbrukums pretinie-
kam: bokss, džudo, kikbokss, karatē un tiem līdzīgie 
sporta veidi);

 � kuras nodarbojas ar paaugstinātas bīstamības un/vai 
ekstrēmiem sporta veidiem (piemēram, BMX, alpī-
nisms, trekings, klinšu kāpšana, ekspedīcija kalnos un 
kalnu riteņbraukšana, autosports, motosports, frīs-
tails, izpletņlēkšana, planierisms, skeletons, bobslejs, 
niršana ar akvalangu, raftings, sērfošana, ūdens mo-
tosports, aerosports, kaitbordings, lēkšana ar slēpēm 
no tramplīna, motofrīstails, skeitbordings, regbijs, 
braukšana (vadot vai kā pasažierim) ar kvadraciklu, 
ūdens motociklu vai sniega motociklu). Atsevišķos ga-
dījumos iespējams, īpaši saskaņojot ar riska parakstī-
tāju un iekļaujot atzīmi par to apdrošināšanas polisē;

 � kuras ir aktīvajā dienestā jebkurā no armijas daļām;

 � profesionālos sportistus.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
 q Apdrošinātāja pienākums izmaksāt Apdrošināšanas atlī-

dzību neiestājas tajā gadījumā, ja Nelaimes gadījums ie-
stājies Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai Apdro-
šināšanas līgumā noteikto izņēmumu rezultātā.

 q Apdrošinātājs neatlīdzinās jums zaudējumus: 

• ja to cēlonis ir globālas dabas katastrofas un dabas stihijas, 

karš, terorisms, militārs iebrukums, pilsoņu karš, sacelša-

nās, revolūcija, dumpis, militāras vai citādas varas uzurpā-

cijas gadījumā;

• ja Nelaimes gadījums noticis, jums atrodoties alkohola rei-

bumā vai jebkuras pakāpes jebkādu narkotisko vai citu vielu 

intoksikācijas stāvoklī;

• par tīši vai afekta stāvoklī pašam sev nodarītiem ievainoju-

miem, pašnāvību vai tās mēģinājumu;

• ja gadījumu izraisījusi jūsu prettiesiska rīcība;

• ja Nelaimes gadījums noticis, jums atrodoties soda izciešanā 

brīvības atņemšanas iestādē;

• par asinsrites traucējumiem, asins izplūdumiem smadzenēs, 

iekšēju asiņošanu, izņemot gadījumus, kad minētais stāvok-

lis iestājies Nelaimes gadījuma rezultātā;

• par ķermeņa sasitumiem bez redzamām traumas pazīmēm;

• par hroniskām slimībām;

• par cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) vai iegūtā imūndeficīta sindromu 

(AIDS) un jebkuriem to atvasinājumiem, kā arī citām slimībām, saslimša-

nām vai kaitējumu veselībai, fiziskajam stāvoklim vai dzīvībai, kas radies 

vai attīstījies pēc inficēšanās ar minēto vīrusu, neatkarīgi no inficēšanās 

iemesla un veida;

• par hepatītvīrusu A, B, C;

• ja noticis ceļu satiksmes negadījums, jums vadot transportlīdzekli bez tiesī-

bām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli;

• ja gadījums noticis, lecot ar izpletni vai gumijas atsaitē;

• ja gadījums noticis, vadot motociklu, kura motora darba tilpums ir lielāks 

par 125 cm3, motorolleru, ūdens motociklu;

• ja gadījumu izraisījuši psihiski vai garīgi traucējumi, kuru sekas ir trieka, 

krampji, epilepsijas vai citas spazmatiskas lēkmes; citas hroniskas neirolo-

ģiskās saslimšanas ar koordinācijas traucējumiem vai muskuļu vājumu;

• par gadījumiem, kas notikuši, jums atrodoties aktīvajā dienestā jebkurā no 

armijas daļām;

• par gadījumiem, kas notikuši, jums nodarbojoties ar profesionālo vai ama-

tieru sportu vai nodarbojoties ar kādu cīņas sporta veidu, kā arī nodarbo-

joties ar paaugstinātas bīstamības aktivitātēm un sporta veidiem, kas mi-

nēti kā izņēmumi šo Apdrošināšanas noteikumu 6.2. punktā;

• ja Nelaimes gadījums, kurā jūs esat cietis/-usi, noticis darbā un Valsts dar-

ba inspekcija ir konstatējusi darba drošības pārkāpumu/-us no jūsu, Ap-

drošinājuma ņēmēja vai darba devēja puses.



Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā teritorijā, kas norādīta apdrošināšanas polisē, taču izvēlēti riski Ārstēšanās izdevumi un/vai Dienas 
nauda ir spēkā tikai Latvijas Republikas teritorijā. 

Kādas ir manas saistības?
• Pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju.

• Līguma darbības laikā jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska iestāšanās 
iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru.

• Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir informēt jūs, ka tiekat apdrošināts saskaņā ar noteiktu Apdrošināšanas līgumu, par kura no-
sacījumiem Apdrošinājuma ņēmējs ir vienojies ar Apdrošinātāju.

• Apdrošinājuma ņēmēja un/vai jūsu pienākums ir iepazīties, ievērot unizpildīt visas Apdrošināšanas līguma noteikumu prasības.

• Iestājoties Nelaimes gadījumam, jūsu pienākums ir nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu 
laikā vērsties pie kvalificēta praktizējoša ārsta, saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību un pildīt ārsta norādījumus.

• Atlīdzības saņēmēja pienākums ir pierādīt Nelaimes gadījuma faktu un sekas, nodrošināt Apdrošinātāja prasību konstatēt un novēr-
tēt Nelaimes gadījuma apstākļus, kā arī iesniegt visu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju un dokumentus, kas to apstiprina.

• Jūsu pienākums ir 30 dienu laikā pēc Nelaimes gadījuma iestāšanās iesniegt Apdrošinātājam noteiktu rakstisku pieteikumu. Ja 
objektīvu iemeslu dēļ jūs nevarat personīgi iesniegt rakstisku pieteikumu, tad to veic jūsu pilnvarota persona.

• Iestājoties Nelaimes gadījumam trešās personas prettiesiskas rīcības rezultātā, jūsu pienākums ir nekavējoties, tiklīdz tas ir iespē-
jams, informēt par to Valsts policiju.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu Jums ir jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos, kārtībā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
•  Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināšanas periodā. 

• Segums sākas (stājas spēkā) ar līgumā norādīto datumu un laiku, bet ne ātrāk, kā ir veikta apdrošināšanas prēmijas apmaksa pilnā 
apmērā.

• Segums beidzas Apdrošināšanas līguma (polises) norādītajā apdrošināšanas perioda pēdējā dienā vai ja apdrošināšanas prēmijas 
maksājums nav samaksāts norādītajā termiņā un apjomā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu var atcelt (izbeigt) par to paziņojot apdrošinātājam rakstveidā 15 dienas iepriekš.


