
www.seesam.lv

Golfa spēlētāju 
apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana (NGA)
       
•  Apdrošināšanas segums ir spēkā tikai spēles vai treniņa 

laikā.

•  Ekskluzīvi! Ar “Traumu, kaulu lūzuma” risku tiek apmak-
sāti arī izdevumi, kas saistīti ar mediālā epikondilīta (gol-
fera elkonis) akūtu ārstēšanu (speciālistu konsultācijas, 
izmeklējumi, LR Zāļu Reģistrā reģistrēti medikamenti, 
fizioprocedūras, injekcijas, infūzijas, blokādes) ar limitu 
1000 € apdrošināšanas periodā. Diagnoze ir jāapstipri-
na ar ārsta slēdzienu, kurš balstās uz USG rezultātiem. 
Apmaksa tiek veikta tikai gadījumos, ja ir nepieciešams 
piedalīties sacensībās, turnīros utt.

•  Polisē minētajām apdrošinātajām personām atļautais 
promiļu skaits tiek noteikts līdz 1,2 promilēm.

Risks / Limiti NGA 
Premium

NGA Plus NGA Basic

Nāve 100 000 € 50 000 € 15 000 €

Invaliditāte 100 000 € 50 000 € 15 000 €

Traumas 5 000 € 3 000 € 2 000 €

Prēmija 99 € 49 € 19 €
      
 

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CTA)

Apdrošināšanas segums ir spēkā golfa kluba teritorijā (Eiropā).

Ar šo apdrošināšanu tiek segti:

• kaitējums trešās personas veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim;

• materiālie zaudējumi trešās personas īpašumam;

•  izrietošie zaudējumi no kaitējuma veselībai, dzīvībai, fiziskajam 
stāvoklim un materiāliem zaudējumiem. Piemēram, iegūstot 
traumu, tiek atlīdzināti ne tikai ārstēšanās un rehabilitācijas iz-
devumi, bet arī paredzētā turnīra neierašanās gadījumā iemak-
sātās golfa spēles dalību maksa, nopirktās aviobiļetes maksa, 
rezervētās viesnīcas izmaksas.

Atbildības limits: 50 000 € / 100 000 €

Apakšlimits bojājumiem golfa laukuma segumam: 10 000 €

Apakšlimits uzraudzībā nodotam īpašumam*: 3 000 €

Pašrisks: 100 €

Prēmija: 40 € / 70 €

*  Attiecībā uz uzraudzībā nodoto kustamo mantu (golfa ratiņi, golfa nūjas, golfa 
karts) apdrošināšanas aizsardzība attiecas uz kustamo mantu, kuras nodošanas 
fakts noformēts dokumentāli un ir spēkā uz kustamās mantas pilnīgu vai daļēju 
bojāeju (t. i. fizisku sabojāšanu), kas iestājusies ārēju faktoru rezultātā. Šī apdro-
šināšana nesedz kustamās mantas zādzību, laupīšanu, pazušanu vai neatgrieša-
nu golfa klubam. 

NGA Premium NGA Plus NGA Basic

CTA (+70 €) H H H H H H H H H H H H

CTA (+40 €) H H H H H H H H H

Bez CTA H H H H H H

Izvēlies 
savu 

aizsardzības 
līmeni!


