
Apdrošinātā pamatnodarbošanās Biroja darbinieks

Apdrošināšanas teritorija Visa pasaule

Darbības laiks 24h diennaktī

Programma 1 2 3 4 5 6

Nāve 2000 5000 7000 10000 15000 30000

Neatgriezenisks sakropļojums 2000 5000 7000 10000 15000 30000

Kaulu lūzumi un traumas* 1000 2500 3500 3500 5000 7000

Ārstēšanās izdevumi** 40 100 140 750 750 750

Apdrošināšanas prēmija 12 mēneši 14.00 33.00 47.00 108.75 147.75 234.75

Apdrošināšanas prēmija 1 mēnesis - - - 18.13 24.63 38.60

Apdrošinātājs patur tiesības mainīt prēmijas apmēru pēc apdrošinātās personas norādītās informācijas izskatīšanas.

* Kaulu lūzumi, traumas

** Ārstēšanās izdevumi pēc Nelaimes gadījuma

Dokumenti, kas nepieciešami polises 

izdošanai

Papildus informāciju jautājiet savam brokerim

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas piedāvājums

MOTO UN AUTO SPORTISTIEM

sadarbībā ar Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle un ERGO

ERGO

Atlīdzību par traumu izmaksā gadījumā, ja ārstēšanās laiks ir ne mazāks par 7 

diennaktīm, un tas ir apliecināts ar ārstējošā ārsta izziņu.

Tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi, kas nepieciešami nelaimes 

gadījuma rezultātā:

1. Medicīniskais transports (valsts vai privātā neatliekamā palīdzība (ARS)).

2. Pirmā vizīte ambulatorā ārstniecības iestādē (poliklīnikā, ārsta praksē, stacionārā 

u.c.).

3. Ārsta izrakstītie pretsāpju medikamenti (tikai pretsāpju vai pretiekaisuma 

medikamenti (Nimesil, diklofenaks, antibiotikas u.c.) Netiks apmaksāti vitamīni.

4. Pārsienamie līdzekļi (marles, plāksteri, saites, ģipsis, ortozes līdz 50 EUR).

Kosmētisko operāciju izdevumi – 1 gada laikā pēc negadījuma, 10% apmērā no 

seguma summas nāves gadījumam. Netiek apmaksāta uzturēšanās stacionārā.  

Papildus informācija, kas tiek norādīta speciālajā 

moto/auto sportistu apdrošināšanas polisē

Sporta veids: moto / auto sports.

COMPENSA LIFE

Apdrošināšanas segums

ERGO

Aizpildīts, parakstīts pieteikums (oriģināls vai kopija).Informācija par apdrošināto personu: vārds, uzvārds, personas kods, 

dzīvesvietas adrese, pamata nodarbošanās, citas sporta aktivitātes, 

ja ar tādām nodarbojas.

Izmaksu tabula E. Ir noteiktas traumas, par kurām netiek maksāta atlīdzība (sīkās, 

kas nav minētas E tabulā); Atlīdzību par traumu izmaksā gadījumā, ja ārstēšanās 

laiks ir ne mazāks par 10 diennaktīm, un tas ir apliecināts ar ārstējošā ārsta izziņu.

Tiek apmaksāti tikai ambulatorās ārstēšanas izdevumi. Netiek apmaksāta 

uzturēšanās stacionārā un operācijas.

1. Motosports / Autosports netiek uzskatīts par paaugstināta riska sporta veidu 

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumu NGA/04 ar pielikumiem A un E 

izpratnē.

2. No noteikumu NGA/04 punkta 3.2.11. tiek svītroti vārdi "motorizētu sauszemes 

transporta līdzekli".3. No NGA/04 noteikumiem tiek izslegts punkts 4.9.

COMPENSA LIFE


