
     
 

 

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas piedāvājums 2019. - 2020. gads 
Šis piedāvājums ir sagatavots tikai LATRAPS biedru vajadzībām un bez brokera rakstiskas atļaujas nav izpaužams 

trešajām personām. 
  

Apdrošināšanas sabiedrība/                                      
Apdrošinātie riski, summas (EUR): Seesam Insurance AS Latvijas filiāle  

Darbības teritorija, laiks Visa pasaule, 24 h diennaktī (alkohola līmenis asinīs nedrīkst 
pārsniegt 0.5 promiles) 

Nāve 7 500 14 500 

Invaliditāte 14 500 28 500 

Kaulu lūzumi, traumas 4 300 4 300 

Apdegumi, apsaldējumi 4 300 4 300 

Medicīnas izdevumi pēc Nelaimes gadījuma 

720 1 430 
Maksas ambulators tiek atlīdzināts 100% apmērā, 

t.sk.zobārstniecības izdevumi 100% apmērā. Ārstēšanās slimnīcā - 
par Pacienta iemaksu, maksas stacionārs - ar 720/1430 EUR limitu. 

Slimnīcas nauda (izmaksā par katru slimnīcā 
pavadīto dienu pēc Nelaimes gadījuma; nemaksā 
par laiku, kad veikta Dienas naudas izmaksa) 

580   

14.50 EUR dienā - līdz 40 dienām gadā, ja diennakts stacionārā 
pavadīts vismaz 24 st. 

Dienas nauda (izmaksa par katru darba nespējas 
dienu pēc Nelaimes gadījuma, ja strādniekam ir 
slimības lapa un darba devējs apliecina, ka viņš 
nebija darbā) 

2 000 2 800  

Maksimālais dienu skaits, par ko izmaksā dienas naudu, ir 200 
darba nespējas dienas viena gada laikā, bet ne vairāk kā 70 dienas 
par vienu gadījumu. Darba nespēja vismaz 5 dienas. Atlīdzība netiek 

izmaksāta par periodu, par kuru tiek izmaksāta slimnīcas nauda. 

Riska grupas: 2. riska grupa 

Nāve 2.55 4.92 

Invaliditāte 2.20 4.33 

Kaulu lūzumi, traumas 5.76 5.76 

Apdegumi, apsaldējumi 1.54 1.54 

Medicīnas izdevumi pēc NG 0.97 1.92 

Slimnīcas dienas nauda 0.52 0.52 

Dienas nauda 10.01 14.30 

Prēmija 1 darbiniekam, EUR 
23.55 33.29 

Standarta izņēmumi 

NESEDZ dalību profesionālā sporta sacensībās vai treniņos, 
nodarbojoties ar klinšu kāpšanu vai alpīnismu, speleoloģiju, nirstot 

ar elpošanas aparātiem, lecot ar izpletni vai gumijas atsaitē, vai 
piedaloties jebkāda  veida sacīkstēs vai treniņos, kur izmanto 

mehāniskus transportlīdzekļus, piedaloties jāšanas sacīkstēs vai 
treniņos, nodarbojoties ar cīņas sporta veidiem 

Sporta aktivitātes 

Slēpošana, snovošana, slidošana, ūdens sporta veidi ,komandu 
sporti (hokejs,basketbols u.c.), izņemot moto un auto sportu - 

piemaksa 30 % 

Medību segums 
piemaksa 90% 

Kritiskās saslimšanas - Vēzis, Miokarda infarkts, 
Trieka, Paralīze, Laimas slimība, HIV, Multiplā 
skleroze 

4 300 7 200 

12.00 23.00 
   
Polises cena: EUR 
Nelaimes gadījumi + Kritiskās saslimšanas 35.55 56.29 


