
Kas tiek apdrošināts?
Bērnu apdrošināšana ir nelaimes gadījumu apdrošināša-
na, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, ja 
pēkšņi un neparedzēti, no paša bērna gribas neatkarīgi, 
ārēji (fiziski, mehāniski, ķīmiski, siltuma vai citi) faktori īs-
laicīgi iedarbojušies uz bērna ķermeni, un šīs iedarbības 
sekas ir ķermeņa fiziska trauma. Apdrošināšanas atlīdzība 
tiek izmaksāta par traumas faktu atkarībā no tā, kāds ap-
drošinātais risks (gadījums) bija iestājies.

Bērnus var apdrošināt pret šādiem riskiem:

�� atlīdzību kaulu lūzumu vai traumu gadījumā;

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

��  atlīdzību apdegumu gadījumā;

��  ārstēšanās izdevumu segšanu;

��  atlīdzības izmaksu sakropļojuma, invaliditātes  
vai nāves gadījumā;

��  civiltiesiskā atbildība;

��  soma kopā ar tās saturu;

Bērnu/skolēnu/jauniešu  
nelaimes gadījumu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informatīvais dokuments
Apdrošināšanas kompānija: Seesam Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: Bērnu/skolēnu/jauniešu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise

Pilnīga informācija par apdrošinātajiem riskiem ir sniegta Bērnu/skolēnu/jauniešu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisē. Pilnīga apdrošināšanas 
informācija par noslēgto apdrošināšanas līgumu un polisē atrunātajiem riskiem ir pieejama Bērnu/skolēnu/jauniešu nelaimes gadījumu apdrošināša-
nas noteikumos Nr. BNGA15, 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:

 � Personas, vecākas par 18 (astoņpadsmit) gadiem;

 � Apdrošināšana nav spēkā, un netiek piedāvāta perso-
nām, kuras nodarbojas ar jebkādiem cīņas sporta vei-
diem, kuros izmanto tiešu, uzbrūkošu ķermeņa kontaktu.

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

līdzību neiestājas tajā gadījumā, ja Nelaimes gadījums 
iestājies Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai Ap-
drošināšanas līgumā noteikto izņēmumu rezultātā.

 q Apdrošinātāja saistības neiestājas, ja Apdrošinātā nā-
ves, jebkura fiziska ievainojuma vai apdrošināšanas 
gadījuma cēlonis ir:

• globālas dabas katastrofas un dabas stihijas, karš, 
terorisms, militārs iebrukums, pilsoņu karš, sacel-
šanās, revolūcija, dumpis, militāras vai citādas va-
ras uzurpācijas gadījumā;

•  Apdrošinātā saslimšana ar infekcijas slimību vai 
Apdrošinātā vispārēja veselības stāvokļa paslikti-
nāšanās, ja cēlonis nav nelaimes gadījums;

•  hroniskas slimības;

•  iedzimtas slimības;

•  cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV) vai iegūtais imūnde-
ficīta sindroms (AIDS) un jebkuri to atvasinājumi vai 
citas slimības pēc inficēšanās ar HIV; kā arī hepatīt-
vīruss A, B, C un citas imūndeficīta saslimšanas;

•  ceļu satiksmes negadījums, kura izraisītājs ir bijis 
Apdrošinātais, vadot transportlīdzekli bez tiesībām 
vadīt attiecīgās kategorijas transporta līdzekli;

•  psihiski vai garīgi traucējumi, kuru sekas ir trieka, 
krampji, epilepsijas vai citas spazmatiskas lēkmes;

•  jebkāds alkohola reibums vai jebkāds narkotisko 
vai citu vielu intoksikācijas stāvoklis;

•  Apdrošinātā tīši sev nodarīti ievainojumi, pašnāvī-
ba vai tās mēģinājums;

•  Apdrošinātā regulāra nodarbošanās ar kādu spor-
ta veidu, piedalīšanās treniņos un sacensībās; šis 
izņēmums nav spēkā, ja sporta veids minēts apdro-
šināšanas polisē kā papildu nosacījums. 



Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā teritorijā, kas norādīta apdrošināšanas polisē, taču risks “Ārstēšanās izdevumi” 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 un izpildīt visas Apdrošināšanas līguma noteikumu prasības.

•  Iestājoties Nelaimes gadījumam, jūsu pienākums ir nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 24 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 par to paziņojot apdrošinātājam rakstveidā 15 dienas iepriekš.


