
Apdrošināto 
pamatnodarbošanās

Riska kods  Uzvārds, vārdsNr. Personas kods

Fizisks darbs TEST TEST 251389102081.  Sports 5

 kaulu lūzumi 
Invaliditāte Nāve Dienas nauda

Slimnīcas dienas 
nauda

 (Par diennakti) (Par diennakti) saslimšanas
KritiskāsNr. Traumas un

4000,00 0,000,004000,00 0.00 0,001.

 Apdrošin ājuma ņēmējs
 Nosaukums/ vārds, uzvārds:

 Reģ.Nr./personas kods: 

Nelaimes gad ījumu apdrošin āšanas polises Projekts

Tālrunis:40008024647

OJARA VACIESA 14 DZ. 4, R ĪGA 1004, LATVIJA

LATVIJAS IZPLET ŅLĒKŠANAS FEDERĀCIJA, PS

 Adrese:

epasts:29151391

ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, Igaunijā, pilnvarotais pārstāvis Latvijā:
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Vien. reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Klientu atbalsta tālrunis: 1887, zvanot no ārzemēm: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Apdrošin ātie

Apdrošin ātie riski un seguma summas EUR

LATVIJAS IZPLETŅLĒKŠANAS FEDERĀCIJA, PS

Apdrošin ājuma ņēmēja pārstāvis:

Rīga, 

Apdrošināšanas līguma projektam (piedāvājumam) ir informatīvs saturs un tā neatņemama sastāvdaļa ir klāt pievienotie noteikumi, kā arī citas atrunas 
un nosacījumi par kuriem Jūs (Apdrošinājuma ņēmējs) un Apdrošinātājs vienojas slēdzot līgumu. Šis piedāvājums neuzliek no apdrošināšanas līguma 
noteikumiem izrietošas saistības ne Jums, ne arī Apdrošinātājam. Saņemot papildus informāciju, Apdrošinātājam ir tiesības mainīt piedāvājumu, kā arī, 
slēdzot līgumu, Jūs un Apdrošinātājs var vienoties par atšķirīgiem nosacījumiem, tai skaitā var atšķirties apdrošināšanas līguma vizuālais izskats. Par 
šo piedāvājumu un citām apdrošināšanas iespējām labprāt sniegsim Jums nepieciešamo informāciju un konsultācijas.

13.01.2017

Starpnieka kods WA05003791

AM EGO OLGA

Apdrošin ātāja pārstāvis:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi – izdevumi (medicīniskais transports, pirmā vizīte ambulatorā ārstniecības iestādē, ārsta izrakstītie 
pretsāpju medikamenti un pārsienamie līdzekļi), kas nepieciešami nelaimes gadījuma rezultātā, 2% apmērā no seguma summas nāves gadījumam, 
bet nepārsniedzot 150 EUR vienai personai vienā apdrošināšanas gadījumā. Šis risks ir spēkā tikai Baltijas valstu teritorijās. Netiek apmaksāta 
uzturēšanās stacionārā. Kosmētisko operāciju izdevumi – atlīdzība, ko saņem apdrošinātais, ja nelaimes gadījuma rezultātā tiek veikta kosmētiskā 
operācija viena gada laikā pēc negadījuma, 10% apmērā no seguma summas nāves gadījumam, bet nepārsniedzot 1500 EUR vienai personai vienā 
apdrošināšanas gadījumā. Šis risks ir spēkā tikai Baltijas valstu teritorijās. Apdrošināto personu sarakstā iespējams pievienot personas. 
Pievienotajām personām apdrošināšanas segums stājas spēkā ne ātrāk kā ar nākošo dienu pēc elektroniska (e-pasta veidā) pieteikuma 
saņemšanas. Apdrošināto saraksts ir jānosūta uz e-pastu: olga.lazareva@ergo.lv. Pamatojoties uz iesniegto informāciju, apdrošinātājs reizi mēnesī 
aprēķina uzņemtās saistības, veic prēmijas aprēķinu un izraksta rēķinu. Apdrošināšanas prēmija iemaksājama atbilstoši rēķinam. Sports 5:  
alpīnisms, klinšu kāpšana, aviācijas sporta veidi (izpletņlēkšana, paraplanierisms, deltaplāns), kaitings.

Īpašie nosac ījumi

Līguma darb ības laiks/ teritorija  24 stundas diennaktī /  Visa pasaule.

Līguma sast āvda ļas

plkst.

2.Maksājums

Līguma darb ības periods
20,00 EUR

Maksājumi (summa apmaksai, apmaksas termiņš)

31.01.2018.01.02.2017.

---

3.Maksājums ---

     plkst.

4.Maksājums

No

1.Maksājums

Apdrošin āšanas  pr ēmija kop ā

---

00:00

20,00 EUR   01.02.2017

24:00Līdz

Noteikumi nelaimes gadījumu apdrošināšanai  NGD 02-2016
Atšķirībā no Noteikumos nelaimes gadījumu apdrošināšanai Nr. NGD 02-2016 vai NGL 02-2016 noteiktā, noteikumu punktos 11.3. un 11.4. 
norādītie riski “Atlīdzība kaulu lūzumu gadījumos” un “Atlīdzība traumu gadījumos” ir apvienoti un tiem tiek noteikta viena kopīga 
apdrošinājuma summa.  

1 lapāmlapa no 


