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Produkta apraksts*  
 
 
TRAVEL GUARD® CEĻOJUMU APDROŠINĀŠANA 
 
Vienmēr ir ieteicams iegādāties ceļojumu apdrošināšanu, kas sedz miesas bojājumus. Travel Guard ceļojumu 
apdrošināšana palīdz, ja Jūsu ceļojumu negaidīti izjauc nepatīkamas izmaiņas. Jūs varat izvēlieties Jūsu 
vajadzībām vispiemērotāko apdrošināšanas segumu – viena ceļojuma apdrošināšanu vai gada apdrošināšanu, kas 
sedz vairākus riskus, piemēram, medicīniskās aprūpes izdevumus, kas radušies slimības vai nelaimes gadījuma 
rezultātā, bagāžas zaudējumu, ceļojuma atcelšanu, ceļojuma kavēšanos, juridiskos izdevumus un civiltiesisko 
atbildību. Ja Jums ir nepieciešams produkts, kas sedz vienīgi slimības vai nelaimes gadījuma dēļ radušos 
negaidītus izdevumus par medicīnisko aprūpi ceļojuma laikā, izvēlēties mūsu produktus, kas sedz tikai 
medicīniskos izdevumus.  
 
Travel Guard ceļojumu apdrošināšana ir pieejama ikvienam, kurš ir jaunāks par 80 gadiem, pastāvīgi dzīvo Latvijā 
un kuram ir Latvijas personas kods. 
 
AIG ir piemērojams ASV tiesiskais regulējums attiecībā uz sankcijām. Šā iemesla dēļ šī polise nesedz nekādus 
zaudējumus, traumas, kaitējumu vai atbildību, labumus vai pakalpojumus, kas tieši vai netieši izriet no vai ir saistīti 
ar plānotu vai faktisku braucienu uz vai cauri Kubai, Irānai, Sīrijai, Krimai vai Ziemeļkorejai. Papildus tam šī polise 
nesedz nekādus zaudējumus, traumas, kaitējumu vai atbildību Kubas, Irānas, Sīrijas, Krimas vai Ziemeļkorejas 
rezidentiem. Visbeidzot šī polise nesedz nekādus zaudējumus, traumas, kaitējumu vai atbildību, , kuru tieši vai 
netieši radusi vai atbalstījusi fiziska persona vai juridiska persona, kas iekļauta jebkurā attiecīgās valsts melnajā 
sarakstā kā terorisma, narkotiku vai cilvēku kontrabandas, pirātisma, masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas, 
organizētās noziedzības, kibernoziegumu vai cilvēktiesību pārkāpumu atbalstītājs,   
 
Gadījumā, ja rodas jebkādi ar apdrošināšanu saistīti jautājumi, lūdzam sazināties ar AIG klientu apkalpošanas 
dienestu +371 67 060 545 
 
Traumas gadījumā mēs iesakām apdrošinātajam vispirms pašiem segt minimālas izmaksas, piemēram, par 
parasto medicīnisko aprūpi un medicīniskajiem izmeklējumiem un pēc tam iesniegt atlīdzības pieteikumu AIG 
Europe S.A. Smagos medicīniska rakstura ārkārtas gadījumos apdrošinātajam vajadzētu sazināties ar 
neatliekamās palīdzības dienestu SOS Emergency Service +45 38 48 93 38 (24/7/365). 
 
LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ, KA APDROŠINĀTAIS NEVAR PIETEIKT ATLĪDZĪBU SLIMĪBAS DĒĻ, PAR KURU 
APDROŠINĀTAIS ZINĀJA PIRMS APDROŠINĀŠANAS PIRKŠANAS. 
 
*Šis apraksts neaizstāj apdrošināšanas noteikumus. Lūdzam zemāk izlasīt pilnīgi visus apdrošināšanas 
noteikumus un nosacījumus, kā arī izņēmumus.  
 
 
Pretrunu gadījumā, teksts angļu valodā ir noteicošais. 
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Travel Guard® Ceļojumu apdrošināšana, Noteikumi 
un nosacījumi, spēkā no 2018. gada 1. decembris
Saturs 
Ceļojuma apdrošināšana 
1. Apdrošinātais 
2. Apdrošināšanas spēkā esamība 
2.1 Ģeogrāfiskie ierobežojumi 
2.2 Apdrošināšanas periods 
2.3 Sporta apdrošināšana 
3. Atlīdzības saņēmēji 
4. Apdrošināšanas saturs 
5. Saslimšana ceļojuma laikā un nelaimes gadījumi ceļojuma laikā 
5.1 Saslimšana ceļojuma laikā 
5.2 Nelaimes gadījumi ceļojuma laikā 
5.3 Saslimšanas ceļojuma laikā un nelaimes gadījumu ceļojuma laikā radušos medicīnisko izdevumu segums 
5.4 Apdrošinātie medicīniskie izdevumi 
6. Medicīniskie izdevumi akūtu zobu sāpju gadījumā 
7. SOS International nodrošinātie neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi 
8. Hospitalizētā apdrošinātā tuvākā radinieka ceļa izdevumi 
9. Repatriācija uz Latviju pēc saslimšanas ceļojuma laikā vai nelaimes gadījuma ceļojuma laikā 
10. Kopā ar apdrošināto ceļojoša bērna repatriācijas izdevumi 
11. Mirstīgo atlieku repatriācija un izdevumi par zārku 
12. Nāve nelaimes gadījuma rezultātā 
13. Nelaimes gadījumā gūtas traumas izraisīta neatgriezeniska invaliditāte 
14. Ceļojuma atcelšana 
14.1 Ar ceļojuma atcelšanu saistītie ierobežojumi 
15. Ceļojuma pārtraukšana 
16. Nokavēta izlidošana/izbraukšana 
17. Atlīdzība par kavēšanos aizkavētu lidojumu dēļ un atteikšanos no ceļojuma  
17.1 Atlīdzība par kavēšanos 
17.2 Atteikšanās no ceļojuma 
17.3 Ar atlīdzību par kavēšanos un atteikšanos no ceļojuma saistītie ierobežojumi 
18. Atlīdzība par bagāžu 
18.1 Atlīdzība par bagāžu 
18.2 Atlīdzības summa 
18.3 Ar bagāžas atlīdzināšanu saistītie ierobežojumi 
18.4 Drošības instrukcijas un to nozīme 
18.5 Atlīdzība par bagāžas aizkavēšanos 
19. Juridiskā palīdzība 
20. Civiltiesiskās atbildības atlīdzība 
20.1 Ierobežojumi attiecībā uz civiltiesiskās atbildības atlīdzināšanu 
20.2 Zaudējumu atlīdzība 
20.3 Prasījumu izmeklēšana un tiesas procesi 
21. Ziemas sporta veidu apdrošināšanas atlīdzība 
21.1 Medicīniskie izdevumi nelaimes gadījumā ceļojuma laikā  
21.2 Ziemas sporta aprīkojums 
21.3 Trases slēgšana 
21.4 Lavīnu risks 
21.5 Slēpju noma 
22. Golfa apdrošināšanas segums 
22.1 Golfa aprīkojums 
22.2 Golfa aprīkojuma noma 
22.3 Maksa par golfa laukuma īri 
23. Privātas uzņēmējdarbības apdrošināšanas segums 
23.1 Uzņēmējdarbības aprīkojums 
23.2 Uzņēmējdarbības naudas līdzekļi 
23.3 Personāla nomaiņa 
23.4 Ierobežojumi attiecībā uz privātās uzņēmējdarbības apdrošināšanu 
24. Ceļojuma atcelšana dabas stihiju, bankrota, streika vai darba pārtraukuma rezultātā 
24.1 Papildu izdevumi: izlidošanas/izbraukšanas kavēšanās  
24.2 Papildu izdevumi par izlidošanas reisa pārcelšanu  
24.3 Papildu izdevumi: iestrēgstot starp savienotajiem reisiem 
24.4 Papildu izdevumi: iestrēgstot atpakaļceļā 
24.5 Papildu izdevumi: ceļš uz mājām  
24.6 Papildu izdevumi par autostāvvietu 
24.7 Papildu izdevumi par suņu vai kaķu izmitināšanu 
24.8 Ierobežojumi attiecībā uz 24. punktu 
25. Vispārīga informācija attiecībā uz visu veidu apdrošināšanas riskiem 
25.1 Karš 
25.2 Kodolenerģijas izraisīts kaitējums un radioaktīvas, bioloģiskas un ķīmiskas vielas 
25.3 Nodoms un rupja neuzmanība 
25.4 Ar visu veidu apdrošināšanas riskiem saistītie ierobežojumi 
26. Atlīdzības kārtība 
26.1 Apdrošināšanas gadījuma kārtība 
26.2 Medicīnisko izdevumu atlīdzināšanas kārtība 
26.3 Prasījuma pieteikums 
26.4 Krāpnieciska informācija 
26.5 Nepārvarama vara 
26.6 Kārtība apdrošinātā neapmierinātības gadījumā 
27. Personas datu apstrāde 
28. Apdrošināšanas līguma izbeigšana 
29. Piemērojamie normatīvie akti 
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Galvenā kontaktinformācija 
 
AIG KLIENTU APKALPOŠANA 
Ja Jums ir jautājumi par polisi vai Jūs gribētu vairāk 
informācijas, lūdzam sazināties ar:  
AIG Klientu apkalpošanas dienestu 
SIA Transcom Worldwide Latvia 
Vienības gatve 109 
LV-1058 Rīga, Latvija 
Tel.: +371 67 060 545 
Fax: +371 67 060 546 
E-pasts: aiglv@transcom.com   
Telefonlīnijas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai 
9-20, sestdienās 9-16 
 
PALĪDZĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS 
Ja Jums nepieciešama neatliekama medicīniska 
palīdzība Jūsu ceļojuma laikā, sazinieties ar 
Neatliekamās palīdzības dienestu SOS International 
AS 
Kopenhāgena, Dānija 
Tel.: +45 38 48 93 38 
Fax: +45 7010 5056 

 
E-pasts: sos@sos.dk 
Neatliekamās palīdzības dienests angļu valodā ir 
pieejams visu diennakti, visu nedēļu un visu gadu. 
Sazinoties ar Neatliekamās palīdzības dienestu, lūdzam 
norādīt šādu informāciju: polises numurs (norādīts Jūsu 
polises dokumentā), Jūsu vārds un adrese, un Jūsu 
kontaktinformācija ceļojuma galamērķī.  
 
AIG ATLĪDZĪBAS PRASĪJUMU NODAĻA 
Zaudējumu gadījumā lūdzam sazināties ar 
AIG Klientu apkalpošanas centru 
Tel.: +371 67 060 545 
Fax: +371 67 060 546 
E-pasts: aiglv@transcom.com   
Pasts: AIG Customer Service, SIA Transcom Worldwide 
Latvija, Vienības gatve 109,LV-1058 Rīga, Latvija 
 
Telefonlīnijas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai 
9-20, sestdienās 9-16 
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Ceļojumu apdrošināšana
Šīs Travel Guard apdrošināšanas apdrošinātājs ir 
apdrošināšanas sabiedrības AIG Europe S.A. Somijas filiāle 
(turpmāk tekstā – “AIG”). AIG Europe S.A. ir Luksemburga 
reģistrēta starptautiska apdrošināšanas sabiedrība, kura ir 
tiesīga pārdot apdrošināšanas polises Eiropas Savienībā.  
 
AIG Europe S.A. Somijas filiāles juridiskā adrese ir 
Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, un filiāles reģistrācijas 
numurs 2922692-7, un tās komercdarbību Somijā regulē 
Finanssivalvonta. Finanssivalvonta kontaktinformācija: 
Snellmaninkatu 6, P.O. Box 103, 00101 Helsinki - tālr. +358 9 
183 51, www.finanssivalvonta.fi. 
 
AIG Europe S.A. ir apdrošināšanas sabiedrība ar reģistrācijas 
numuru (R.C.S.) Luksemburgā: B 218806. AIG Europe S.A. 
juridiskā adrese ir 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, 
Luksemburgā, http://www.aig.lu. AIG Europe S.A. ir saņēmusi 
darbības atļauju no Luksemburgas Finanšu ministrijas 
(Luxembourg Ministère des Finances), un tās darbības 
uzrauga Apdrošināšanas komisariāts (Commissariat aux 
Assurances), 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luksemburga, 
Luksemburgas Lielhercogiste, tālr.: (+352) 22 69 11 - 1, 
caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.   
 
Apdrošināšanas noteikumi un nosacījumi, kā arī polises 
dokuments ir pierādījums starp apdrošināto un AIG 
noslēgtajam apdrošināšanas līgumam. Šie apdrošināšanas 
noteikumi un nosacījumi ietver dažāda veida seguma 
noteikumus un ierobežojumus, kā arī vispārīgos noteikumus 
un ierobežojumus, kas ir piemērojami visu veidu segumam. 
 
1. Apdrošinātais 
Apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz polisē norādītajām 
personām ar nosacījumu, ka ir samaksāta apdrošināšanas 
prēmija. Visiem apdrošinātajiem apdrošināšanas slēgšanas 
brīdī ir jābūt jaunākiem par 80 gadu vecumu, Latvijas 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem, un viņiem ir jābūt Latvijas 
personas kodam. 
 
Šī polise piedāvā segumu vienīgi fiziskām personām – Latvijas 
rezidentiem – un nav spēkā attiecībā uz Latvijas 
nerezidentiem. 
 
2. Apdrošināšanas spēkā esamība 
2.1 Ģeogrāfiskie ierobežojumi 
Apdrošināšana ir spēkā ceļojumiem uz jebkuru vietu pasaulē, 
izņemot ceļojumiem uz vai caur šādām valstīm: Kuba, Irāna, 
Sīrija, Krimas reģions Ukrainā vai Ziemeļkoreja. 
 
Šī polise nesegs nekādus zaudējumus, traumas, kaitējumu vai 
atbildību, labumus vai pakalpojumus, kas tieši vai netieši izriet 

no vai ir saistīti ar plānotu vai faktisku braucienu uz vai cauri 
Kubai, Irānai, Sīrijai, Krimai vai Ziemeļkorejai. 
 
 
2.2 Apdrošināšanas periods 
Apdrošināšana ir spēkā polises dokumentā norādītajā termiņā. 
Atcelšanas segums sāk darboties, tiklīdz ceļojums tiek 
rezervēts un ir samaksāta apdrošināšanas prēmija. Atcelšanas 
seguma darbība izbeidzas, tiklīdz apdrošinātā ceļojums ir 
sācies nomājām, darbavietas, mācību vietas vai citas 
izbraukšanas vietas. Visi pārējie apdrošināšanas segumi sāk 
darboties, tiklīdz apdrošinātais atstāj savas mājas, darbavietu, 
mācību ietu vai citu izbraukšanas vietu, un beidz darboties, 
tiklīdz apdrošinātais atgriežas mājās vai darbavietā, mācību 
vietā vai citā izbraukšanas vietā. Apdrošināšana ir spēkā 
ceļojumiem, kas neilgst ilgāk par 365 dienām. Gada 
apdrošināšana vairākiem ceļojumiem sedz neierobežotu skaitu 
ceļojumu polises dokumentā norādītajā seguma periodā. 
Tomēr neviens atsevišķs ceļojums nedrīkst būt ilgāks par 31 
dienu. Ja nepārtraukts ceļojums ilgst ilgāk nekā polises 
dokumentā norādītais periods, apdrošināšanas periods 
izbeigsies polises dokumentā atzīmētajā datumā. 
 
2.3 Sporta apdrošināšanas segums 
Apdrošināšana nesedz zaudējumu gadījumus, kuru cēlonis ir 
tālāk norādītie sporta veidi vai aktivitātes: 
• sporta sacensības vai treniņi; 
• motosports; 
• niršana ar akvalangu; 
• ziemas sporta veidi: jebkāda veida kalnu slēpošana, distanču 
slēpošana vai snovbords, ja vien netiek nopirkts papildu 
segums; 
• alpīnisma sports, piemēram, kāpšana kalnos, klintīs vai pa 
sienām; 
• aviācijas sports, piemēram, lidojumi ar deltaplānu, paraplānu, 
izpletņlēkšana vai gumijlēkšana;  
• slēpošana ārpus trasēm (neiezīmētās zonās), ātrslēpošana 
vai kalnu slēpošana; 
• cīņas mākslas un kontaktsporta veidi, piemēram, bokss, 
brīvā cīņa, džudo vai karatē; 
• patstāvīgi pārgājieni vai ekspedīcijas, vai līdzīgas aktivitātes 
ārvalstīs kalnos, džungļos, tuksnešos, savvaļas apvidos vai 
citās neapdzīvotās vietās; 
• burāšana okeānā. 
 
3. Apdrošināšanas atlīdzības saņēmēji 
Nāves gadījumā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēji ir 
apdrošinātā tuvākie ģimenes locekļi, ja vien apdrošinātais nav 
rakstveidā paziņojis AIG par kādu citu apdrošināšanas 
atlīdzības saņēmēju. Saistībā ar pārējiem seguma veidiem 
apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir apdrošinātais. 
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Apdrošināšanas saturs 
4. Apdrošināšanas saturs 
 
Apdrošināšana sedz šāda veida riskus: 
 

Punkts Apdrošināto risku veidi 

Polises limits (EUR) Polises limits (EUR) 

Polises 
pašrisks 

Standarta/Eiropa Standarta/pasaule Zelta/Eiropa Zelta/pasaule 

5 

Saslimšanas ceļojuma laikā 
vai nelaimes gadījuma 
ceļojuma laikā rezultātā 
radušies medicīniskie 

izdevumi 

300 000 € 500 000 € 400 000 € 600 000 € 50 € 

6 
Zobārstniecības izdevumi 

(akūtas un negaidītas zobu 
sāpes ceļojumā laikā) 

€ 200 € 200 € 200 € 200 - 

7 

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests SOS 

International visu diennakti, 
nedēļu un gadu 

Iekļauts Iekļauts Iekļauts Iekļauts - 

8 
Hospitalizēta apdrošinātā 

tuvāko radinieku ceļa 
izdevumi 

Pamatoti izdevumi 
par transportu, 
naktsmītni un 

ēdināšanu vienai 
personai līdz 5 

dienām  

Pamatoti izdevumi par 
transportu, naktsmītni 
un ēdināšanu vienai 

personai līdz 5 dienām 

Pamatoti izdevumi 
par transportu, 
naktsmītni un 

ēdināšanu vienai 
personai līdz 5 

dienām 

Pamatoti izdevumi par transportu, 
naktsmītni un ēdināšanu vienai 

personai līdz 5 dienām 
- 

9 

Repatriācija uz Latviju pēc 
saslimšanas ceļojuma laikā 

vai nelaimes gadījuma 
ceļojuma laikā  

nav augšējās 
robežas 

nav augšējās robežas 
nav augšējās 

robežas 
nav augšējās robežas - 

10 
Repatriācijas izdevumi 

bērnam, kas ceļo kopā ar 
apdrošināto 

€ 10 000 € 10 000 € 10 000 10 000 € - 

11 Mirstīgo atlieku repatriācija € 30 000 € 30 000 € 30 000 30 000 € - 

12 

Nāve nelaimes gadījuma 
rezultātā, apdrošinātais 

vecāks par 16 gadiem un 
jaunāks par 80 gadiem 

nav atlīdzības nav atlīdzības € 10 000 10 000 € - 

12 
Nāve nelaimes gadījuma 
rezultātā, apdrošinātais 
jaunāks par 16 gadiem 

nav atlīdzības nav atlīdzības € 5 000 5 000 € - 

13 
Neatgriezeniska invaliditāte 
nelaimes gadījuma izraisītas 

traumas dēļ, 100% 
nav atlīdzības nav atlīdzības 

10 000 € (jaunāks 
par 16 gadiem 
bērns, 5 000€) 

10 000 € (jaunāks par 16 gadiem 
bērns, 5 000€) 

- 

14 Ceļojuma atcelšana 640 € 1 278 € 1 948 € 1 948 € - 

15 Ceļojuma pārtraukums 640 € 1 278 € 1 948 € 1 948 € - 

16 Nokavēta izlidošana € 640 € 1 278 € 1 000 1 500 € - 

17.1 
Atlīdzības par 

izlidošanas/izbraukšanas 
kavēšanos 

€25/stundā līdz €500 €25/ stundā līdz €500 
€25/ stundā līdz 

€500 
€25/ stundā līdz €500 

6 
stundas 

17.2 Atteikšanās no brauciena 640 € 1 278 € 1 948 € 1 948 € 
48 

stundas 

18 Bagāža € 320 € 640 € 1 278 € 1 278 € 30 

18.2 
Aizkavējušies bagāža – 

nepieciešamās lietas 
€ 250 € 250 € 250 € 250 

6 
stundas 

19 Juridiskā palīdzība nav atlīdzības nav atlīdzības € 10 000 10 000 € - 

20 Atbildības atlīdzība nav atlīdzības nav atlīdzības € 100 000 100 000 € - 
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ZIEMAS SPORTA VEIDU APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA 

21.1 

Ziemas sporta veidu 
apdrošināšana: ziemas sportajjj 

veidu izraisīts nelaimes gadījums 
ceļojuma laikā 

€ 300 000 € 500 000 € 400 000 € 600 000 50 € 

21.2 Ziemas sporta veidu aprīkojums € 600 € 600 € 600 € 600 € 100 

21.3 Slēpošanas trases slēgšana 

Ceļa izdevumi 20 €/24 h, 
līdz 250 € vai €30/24h 

vai līdz €250, ja 
apdrošinātais nevar 

slēpot 

Ceļa izdevumi 20 €/24 h, 
līdz 250 € vai €30/24h vai 
līdz €250, ja apdrošinātais 

nevar slēpot 

Ceļa izdevumi 20 €/24 h, 
līdz 250 € vai €30/24h 

vai līdz €250, ja 
apdrošinātais nevar 

slēpot 

Ceļa izdevumi 20 €/24 
h, līdz 250 € vai 

€30/24h vai līdz €250, 
ja apdrošinātais nevar 

slēpot 

- 

21.4 Lavīnas risks € 320 € 320 € 320 € 320 - 

21.5 Slēpošanas aprīkojuma noma €25/24h, līdz €150 €25/24h, līdz €150 €25/24h, līdz €150 €25/24h, līdz €150 - 

 
GOLFA APDROŠINĀŠANAS SEGUMS 

22.1 Golfa aprīkojums 2 000€ (viena priekšmeta limits 500€) 100 € 

22.2 Golfa aprīkojuma noma 50€/ dienā, maksimāli līdz 300€ - 

22.3 Maksa par golfa laukumu 50€/dienā, maksimāli līdz 300€ - 

 
PRIVĀTĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS APDROŠINĀŠANAS SEGUMS 

23 Uzņēmējdarbības aprīkojums 1000€ (viena priekšmeta limits 500€) 100 € 

23.1 Uzņēmējdarbības naudas līdzekļi € 500 100 € 

23.2 Personāla nomaiņa € 1 500 - 

 
CEĻOJUMA ATCELŠANA, JA IEMESLS IR DABAS STIHIJAS, BANKROTS, STREIKS VAI DARBA PĀRTRAUKUMS 

24 Ceļojuma atcelšana 2 000€ vai sākotnējā brauciena izmaksas, atkarībā no tā, kuras mazākas - 

24.1 
Papildu izdevumi: 

izlidošanas/izbraukšanas kavēšanās 
€ 100 24H 

24.2 
Papildu izmaksas par 

izlidošanas/izbraukšanas izmaiņām 
€ 200 24H 

24.3 
Papildu izmaksas: iestrēgšana starp 

starptautiskajiem savienotajiem reisiem 
150€/24h, līdz 5 dienām (750€) 24H 

24.4 Papildu izmaksas: iestrēgšana atpakaļceļā 150€/24h, līdz 5 dienām (750€) 24H 

24.5 
Papildu izmaksas: ceļa uz mājām 

izmaksas 
€ 2 000 72H 

24.6 Papildu izmaksas par autostāvvietu 50€/24h, maksimāli līdz 250€ 24H 

24.7 
Papildu maksa par suņu vai kaķu 

izmitināšanu 
50€/24h, maksimāli līdz 250€ 24H 

 
Tabulā norādītie atbildības limiti nozīmē maksimālo atlīdzības apmēru vienam apdrošinātajam par katru apdrošināšanas gadījumu, kuru 
sedz apdrošināšana. Seguma veidi, tiesības uz atlīdzību un limiti ir pilnībā atrunāti tabulā norādītajos punktos. 
 
5. Saslimšana ceļojuma laikā un nelaimes 
gadījumi ceļojuma laikā 
Saslimšana ceļojuma laikā vai nelaimes gadījums ceļojuma 
laikā, kas sācies vai noticis apdrošināšanas periodā, tiek 
atlīdzināts saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem un 
nosacījumiem.  
 
5.1 Saslimšana ceļojuma laikā 
Saslimšana ceļojuma laikā nozīmē slimību, kurai 
nepieciešama ārsta ārstēšana un kura ir sākusies vai kuras 
nepārprotami simptomi pirmo reizi parādījušies ceļojuma laikā, 
vai kura, saskaņā ar mediķu pieredzi, uzskatāma par citādi 
aizsākušos ceļojuma laikā un kurai nepieciešama medicīniska 
aprūpe ceļojuma laikā vai 14 dienu laikā pēc ceļojuma beigām. 
Infekcijas slimībām ar ilgāku inkubācijas periodu 14 dienu 
noteikums nav piemērojams. Slimība, kas apdrošinātajam 

bijusi pirms ceļojuma sākuma, netiek uzskatīta par saslimšanu 
ceļojuma laikā. Slimība, kuras simptomi parādījušies pirms 
ceļojuma sākuma vai kura tikusi izmeklēta pirms ceļojuma 
sākuma, netiek uzskatīta par saslimšanu ceļojuma laikā, pat ja 
slimība tiek diagnosticēta ceļojuma laikā. Tomēr, ja slimība, 
kas ir sākusies pirms ceļojuma sākuma, negaidīti un pēkšņi 
saasinās ceļojuma laikā, apdrošināšana atlīdzinās 
nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību ne ilgāk kā 7 
dienas, tomēr nekādus citus izdevumus, kas norādīti 
apdrošināšanas noteikumos. Apdrošināšana nesedz slimības, 
kas sākušās pirms ceļojuma sākuma un negaidīti saasinās, ja 
tās tikušas izmeklētas vai ārstētas ceļojuma sākumā.  
 
5.2 Nelaimes gadījumi ceļojuma laikā 
Nelaimes gadījums ceļojuma laikā ir pēkšņs, negaidīts, ārējs 
notikums, kuru apdrošinātais nevar ietekmēt, kas izraisa 
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fizisku traumu un notiek ceļojuma laikā, un kuram 
nepieciešama medicīniska palīdzība 14 dienu laikā pēc 
nelaimes gadījuma. Trauma, kas apdrošinātajam radusies 
neapzinātas pēkšņas pārslodzes vai kustības rezultātā, kurai 
nepieciešama medicīniska palīdzība 14 dienu laikā, arī tiek 
uzskatīta par nelaimes gadījumu ceļojuma laikā. Turpmāk 
uzskaitītie ceļojuma laikā iestājušies notikumi arī tiek uzskatīti 
par nelaimes gadījumiem ceļojuma laikā: nejauša slīkšana, 
karstuma dūriens, saules dūriens, apsaldējums, gaisa 
spiediena nozīmīgas svārstības rezultātā izraisīta trauma, 
saindēšanās ar gāzi un saindēšanās ar vielu, kuru 
apdrošinātais ir uzņēmis kļūdas rezultātā. Apdrošināšana 
nesedz traumas, kuru cēlonis ir: 
 slimība vai fiziska trauma, kas apdrošinātajam bijusi 

iepriekš; 
 apdrošināšanas gadījums, kuru uzraisījusi iepriekš 

pastāvējusi slimība vai fizisks defekts; 
 kaitējums, kas radies zobiem vai zobu protēzēm, kožot 

vai košļājot, pat ja kaitējumu ir ietekmējuši ārēji faktori; 
 ķirurģiska iejaukšanās, terapija vai cita medicīniska 

procedūra, ja vien tā netiek veikta ar nolūku ārstēt 
traumu, kas tiek segta kā nelaimes gadījums ceļojuma 
laikā; 

 pašnāvība vai pašnāvības mēģinājums; 
 saindēšanās, ko izraisījušas zāles, alkohols vai citas 

vielas, kas lietotas vai uzņemtas apreibināšanās nolūkā; 
 bakteriālā vai vīrusu infekcija. 
 
5.3 Saslimšanas ceļojuma laikā vai nelaimes 
gadījuma ceļojuma laikā rezultātā radušos 
medicīnisko izdevumu segums  
Apdrošināšana sedz medicīniskos izdevumus, kas radušies 
5.1. un 5.2. punktos minētās saslimšanas ceļojuma laikā un 
nelaimes gadījumu ceļojuma laikā rezultātā, tajā daļā, kas 
netiek segta saskaņā ar Ārstniecības likumu vai citiem 
normatīvajiem aktiem. Medicīniskie izdevumi tiek atlīdzināti 
tikai tajā daļā, kas netiek atlīdzināta saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, kas regulē satiksmes negadījumu atlīdzības vai 
atlīdzības ārvalstīs strādājošajiem, ES tiesību aktiem, EEZ 
nolīgumiem vai divpusējiem sociālās apdrošināšanas 
līgumiem. Saslimšanas ceļojuma laikā rezultātā radušies 
medicīniskie izdevumi tiek segti 60 dienas pēc ārstēšanas 
sākuma. Nelaimes gadījumu ceļojuma laikā rezultātā radušies 
medicīniskie izdevumi tiek atlīdzināti vienu (1) gadu pēc 
nelaimes gadījuma iestāšanās. Apdrošināšana sedz vienīgi 
izdevumus, kuri apdrošinātajam būtu jāmaksā par ārstēšanu. 
Ja ir skaidrs, ka izdevumi, kuru atlīdzināšana tiek prasīta, 
pārsniedz vispārpieņemto un ievēroto saprātīgo līmeni, 
apdrošinātājam ir tiesības samazināt atlīdzības summu. 
Apmaksājot medicīniskos izdevumus, kuri apdrošinātajam tiek 
atlīdzināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, apdrošinātājs 
patur tiesības atgūt medicīniskos izdevumus, kurus tas ir 
apmaksājis, tajā apmērā, kādā apdrošinātais ir saņēmis 
atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
 
5.4 Atlīdzināmie medicīniskie izdevumi 
Lai saņemtu medicīnisko izdevumu atlīdzību, nepieciešams, lai 
slimību vai traumu izmeklēšanu vai ārstēšanu veiktu ārsts. 
Ārstam ir jābūt reģistrētam ārstam ar atbilstošu akreditāciju 
konkrētajā valstī, un viņš nedrīkst būt apdrošinātā radinieks vai 
ģimenes loceklis. Turklāt medicīniskajai izmeklēšanai un 
ārstēšanai jānotiek saskaņā ar vispārpieņemto medicīnisko 
praksi un nepieciešamai konkrētajai slimībai vai traumai. 
Ārstēšana ir jāsaņem iestādē, kas uzskatāma par slimnīcu, 
kurā diagnosticē un izmanto medicīniskas procedūras, lai 
ārstētu slimas vai ievainotas personas. Apdrošināšanas segtie 
medicīniskie izdevumi ietver:  
 izdevumi par vispārpieņemtu un nepieciešamu ārsta 

nodrošinātu vai norīkotu izmeklēšanu vai ārstēšanu; 

 medicīniskā aprūpe, 
 ārstēšanās slimnīcā; 
 uzturēšanās slimnīcā; 
 izdevumi par ar nacionālās zāļu pārvaldes atļauju 

pārdotajām un ārsta izrakstītajām zālēm apdrošināšanas 
segtas slimības vai nelaimes gadījuma ārstēšanai; 

 pamatoti un nepieciešami ceļa izdevumi vietējā ārsta vai 
ārstniecības iestādes apmeklējumam ceļojuma galamērķī; 

 medicīniskais transports līdz tuvākajai slimnīcai vai 
ārstniecības iestādei, kur apdrošinātais var saņemt 
nepieciešamo medicīnisko aprūpi; 

 papildu pamatoti ceļa izdevumi atpakaļceļam, ar 
nosacījumu, ka apdrošinātais nespēj atgriezties mītnes 
zemē atbilstoši sākotnējam ceļojuma plānam, un 
atgriešanās tiek aizkavēta atlīdzināmā nelaimes gadījuma 
vai slimības ceļojuma laikā dēļ, un tāpēc sākotnējā un 
apmaksātā biļete palikusi neizmantota; 

 fizioterapija, līdz 10 nodarbībām vienai slimībai vai traumai. 
 
Medicīniskie izdevumi netiek atlīdzināti: 
 ja apdrošinātais pirms ceļojuma ir atteicies no slimības vai 

traumas ārstēšanas vai ja ārstēšana tikusi pārtraukta; 
 par AIDS un HIV ārstēšanu vai seksuāli transmisīvo 

slimību (STS) seku ārstēšanu; 
 ja slimība vai trauma radusies zāļu, alkohola vai jebkuras 

citas apreibināšanās nolūkā lietotas vai uzņemtas vielas 
izraisīta reibuma rezultātā; 

 par nelaimes gadījumā iegūtu psihiatrisku seku ārstēšanu; 
 par uzturēšanos rehabilitācijas centros, kūrortos, dabas 

veselības centros, nedziedināmo slimnieku slimnīcās vai 
alkohola vai narkotiku atkarības ārstniecības centros; 

 par turpmāku ārstēšanos, ja apdrošinātais atsakās no 
repatriācijas gadījumos, kad ar AIG saskaņots ārsts ir 
nolēmis repatriēt apdrošināto; 

 ja apdrošinātais pēc repatriācijas dodas jaunā ceļojumā 
bez rakstiskas saskaņošanas ar AIG; 

 par grūtniecības izmeklējumiem, grūtniecības testiem, 
abortu, sterilizāciju vai saistītiem izmeklējumiem; 

 par dzemdībām pēc grūtniecības 28. nedēļas vai citām 
redzamām grūtniecības sekām; 

 par citām sekām, piemēram, izdevumus par telefona 
zvaniem vai tulka pakalpojumiem, vai līdzīgus izdevumus. 

 
6. Zobārstniecības izdevumi 
Akūtu zobu sāpju nepieciešamās ārstēšanas izdevumi tiek 
segti līdz 4. punktā norādītajam atbildības limitam, ja zobu 
sāpes sākušās un ārstēšana veikta galamērķī ceļojuma laikā. 
Zobu ārstēšanā Latvijā netiek segta. 
 
7. SOS International neatliekamās medicīniskās 
palīdzības pakalpojumi 
SOS International ir neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sabiedrība, kas palīdz apdrošinātajiem, kuriem nepieciešama 
neatliekama palīdzība ceļojuma laikā. SOS International AS, 
kura galvenā mītne atrodas Kopenhāgenā, apkalpo klientus 
visu diennakti, vairākās valodās. Apdrošinātajam tiek ieteikts 
sazināties ar SOS International vienīgi smagos ārkārtas 
gadījumos, kad nepieciešama medicīniskā palīdzība un kad 
apdrošināšanas segums nosaka, ka SOS International ir jādod 
atļauja veikt nepieciešamās procedūras pirms ārstēšanas vai 
cita veida pakalpojuma nozīmēšanas vai uzsākšanas (8.-11. 
punkts). Neatliekamās medicīniskās palīdzības sabiedrība, 
piemēram, var noorganizēt tiešu ārstniecības iestādes rēķinu 
izrakstīšanu. Šādos gadījumos, lūdzu, sazinieties ar SOS 
International iespējami ātrāk pēc ārstēšanās slimnīcā 
uzsākšanas. 
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8. Hospitalizēta apdrošinātā tuvākā radinieka ceļa 
izdevumi 
Apdrošināšana sedz pamatotus izdevumus saistībā ar viena 
apdrošinātā tuvākā radinieka ceļu, naktsmītni un ēdināšanu 
līdz piecām (5) dienām, ko organizē SOS International, lai 
ļautu ģimenes loceklim apmeklēt apdrošināto galamērķī, ja 
apdrošinātajam galamērķī nav tuvākā radinieka un ja 
apdrošināto medicīnisku apsvērumu dēļ nevar repatriēt, un 
viņam apdrošinātas saslimšanas ceļojuma laikā vai nelaimes 
gadījuma ceļojuma laikā dēļ ir jāpaliek slimnīcā vairāk nekā 10 
dienas. 
 
9. Repatriācija uz Latviju pēc saslimšanas 
ceļojuma laikā vai nelaimes gadījuma ceļojuma 
laikā 
Apdrošināšana sedz apdrošinātā repatriāciju uz Latviju pēc 
saslimšanas ceļojuma laikā vai nelaimes gadījuma ceļojuma 
laikā, ja SOS International to ir iepriekš nokārtojis un 
apstiprinājis. SOS International noorganizētā repatriācija 
vienmēr ir jāpamato no medicīniskā viedokļa saskaņā ar AIG 
apstiprināta ārsta norādījumiem. AIG var pieprasīt, lai 
apdrošinātais tiktu pārvests uz Latviju medicīniskajai aprūpei 
par AIG līdzekļiem, ja ārstēšana uz vietas būtu ievērojami 
dārgāka nekā attiecīga ārstēšana Latvijā.  
 
10. Kopā ar apdrošināto ceļojoša bērna 
repatriācijas izdevumi 
Apdrošināšana līdz 4. punktā norādītajam atbildības limitam 
sedz bērnu, kas jaunāki par 16 gadiem un ceļo kopā ar 
apdrošināto, repatriāciju, ko iepriekš nokārtojis un apstiprinājis 
SOS International, ja apdrošināto medicīnisku apsvērumu dēļ 
nevar transportēt uz Latviju un viņam ir jāpaliek slimnīcā. 
Bērnu repatriācijas izdevumus nesedz, ja ceļojumā ir arī otrs 
vecāks. 
 
11. Mirstīgo atlieku repatriācija un izdevumi par 
zārku 
Ja saslimšanas ceļojuma laikā vai nelaimes gadījuma 
ceļojuma laikā rezultātā apdrošinātais mirst, tiek segta mirstīgo 
atlieku repatriācija, ko iepriekš nokārtojis un apstiprinājis SOS 
International, un izdevumi par zārku. Izdevumus par mirstīgo 
atlieku repatriāciju un izdevumus par zārku sedz līdz 4. punktā 
norādītajam atbildības limitam. 
 
12. Nāve nelaimes gadījuma rezultātā 
Apdrošināšana atlīdzina apdrošinātā atlīdzības saņēmējam 
nāvi nelaimes gadījuma rezultātā saskaņā ar 4. punktu. 
Apdrošināšanas atlīdzība par nāves gadījumu tiek maksāta, ja 
nelaimes gadījuma rezultātā nāve ir iestājusies gada laikā pēc 
nelaimes gadījuma. 
 
Apdrošinātajam izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par 
neatgriezenisku invaliditāti nelaimes gadījuma rezultātā tiek 
atskaitīta no apdrošināšanas atlīdzības par nāves gadījumu, ja 
nāvi ir izraisījis tas pats nelaimes gadījums. Tomēr 
apdrošināšanas atlīdzība par nāvi nelaimes gadījuma rezultātā 
netiek izmaksāta, ja apdrošinātais mirst vēlāk kā vienu (1) 
gadu pēc nelaimes gadījuma iestāšanās. 
 
13. Nelaimes gadījumā gūtas traumas izraisīta 
neatgriezeniska invaliditāte 
Apdrošināšana sedz neatgriezenisku invaliditāti, ko izraisījusi 
apdrošināta trauma nelaimes gadījuma rezultātā, līdz 4. 
punktā norādītajam atbildības limitam. Neatgriezeniska 
invaliditāte nozīmē medicīniski novērtētu vispārēju invaliditāti, 
kas iestājusies pārciestas traumas rezultātā. Nosakot 
invaliditāti, vērā tiek ņemts tikai traumas raksturs; apdrošinātā 

individuālie apstākļi, piemēram, viņa profesija vai brīvā laika 
pavadīšanas ieradumi neietekmē invaliditātes novērtēšanu. 
 
Apdrošināšana sedz augšstilbu/augšdelmu, 
apakšstilbu/apakšdelmu, mugurkaula kakla daļas, muguras 
un/vai galvas, acu un dzirdes neatgriezenisku bojājumu. 
Bojājuma izraisītas invaliditātes pakāpi nosaka saskaņā ar 
Zaudējumu tabulu vai arī, ja nav ierakstīts Zaudējumu tabulā, 
pēc vispārpieņemtās prakses un pēc ārsta-speciālista 
medicīniskiem izmeklējumiem. 

Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, kamēr trauma nav 
atzīta par neatgriezenisku un pastāvīgu zaudējumu. 

 

Zaudējumu tabula    
 
Atlīdzība kā procentuālais īpatsvars no 
apdrošinājuma summas    

Darbnespēja    

 Labās   
Kreisā
s 

Vienas rokas zaudējums 60 %   50% 

Vienas plaukstas vai apakšdelma zaudējums 60 %   50% 

Vienas kājas virs ceļa zaudējums 60 %   60% 

Vienas kājas no vai zem ceļa zaudējums 50 %   50% 

Vienas pēdas zaudējums 40 %   40% 

Redzes zaudējums vienā acī   50%   

Redzes zaudējums abās acīs   100%   

Pilnīgs runas zaudējums   100%   

Pilnīgs dzirdes spēju zudums abās ausīs   100%   

 
Ja apdrošinātais ir kreilis, tad apdrošināšanas atlīdzības 
procentuālā īpatsvara aplēses labā un kreisā locekļa traumas 
gadījumā attiecīgi mainās vietām. 
 
Ja vienā nelaimes gadījumā ir cietušas vairākas ķermeņa 
daļas, maksimālā izmaksājamā atlīdzības summa tiks 
izmaksāta, balstoties uz 100% darbnespējas pakāpes 
aplēsēm.  

Neatgriezeniska invaliditāte tiek noteikta ne agrāk kā vienu (1) 
gadu pēc nelaimes gadījuma. Ja invaliditātes pakāpe tiek 
paaugstināta, kamēr nav pagājuši trīs (3) gadi pēc 
apdrošināšanas atlīdzības par neatgriezenisku invaliditāti 
izmaksas pirmajā reizē, tiks izmaksāta koriģēta atlīdzības 
summa atbilstoši invaliditātes pakāpes paaugstināšanai. 
 
Izmaiņas invaliditātes pakāpē pēc norādītā perioda 
neietekmēs izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības summu. 
Nekāda apdrošināšanas atlīdzība par neatgriezenisku 
invaliditāti nav jāmaksā, ja neatgriezeniskā invaliditāte pirmo 
reizi kļūst acīmredzama vairāk nekā trīs (3) gadus pēc 
nelaimes gadījuma. 
 
Apdrošināšana sedz tikai atlīdzību par vienu personisku 
nelaimes gadījumu vienai apdrošinātai personai 
apdrošināšanas periodā, atbilstoši polisē norādītajam. 
 
14. Ceļojuma atcelšana 
Apdrošināšana sedz ceļojuma atcelšanu; situācijās, kad 
apdrošinātajam ir liegts uzsākt ceļojumu, kuru cēlonis ir: 
• apdrošinātā vai viņa/viņas tuva radinieka akūta un smaga 
slimība, nelaimes gadījums vai nāve. Nepieciešamība tiek 
novērtēta no medicīniskā viedokļa; 
• negaidīti ievērojami finansiāli zaudējumi saistībā ar 
apdrošinātā aktīviem mītnes valstī, kuru dēļ apdrošinātajam 
rodas nepieciešamība palikt; 
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• ceļojuma dokumentu vai personu apliecinošu dokumentu 
zādzība, par kuru ir ziņots policijai, 24 stundu laikā pirms 
ceļojuma sākuma. 
 
Iepriekšminētais apdrošinātā tuvais radinieks ietver viņa vai 
viņas vīru, sievu, dzīvesbiedru ārpus laulības, kurš pastāvīgi 
dzīvo kopā ar apdrošināto un kuram ar apdrošināto ir kopīga 
mājsaimniecība, bērns, adoptēts vai aizbildnībā nodots bērns, 
vīra/sievas vai dzīvesbiedra, kurš pastāvīgi dzīvo kopā ar 
apdrošināto un kuram ar apdrošināto ir kopīga 
mājsaimniecība, bērns, mazbērns, vecāks, audžuvecāks vai 
aizbildnis, sievas-/vīra- tēvs/māte, dzīvesbiedra, kurš pastāvīgi 
dzīvo kopā ar apdrošināto un kuram ar apdrošināto ir kopīga 
mājsaimniecība, vecāks, vecvecāks, brāļi/māsas, 
pusbrāļi/pusmāsas, vecāku dzīvesbiedru bērni, vedekla, znots, 
līgavainis vai līgava vai ceļabiedrs, ar kuru kopā apdrošinātais 
ir rezervējis ceļojumu diviem. 
 
Atcelšanas gadījumā apdrošinātajam tiks atlīdzināti izdevumi 
apdrošināšanas seguma tabulā (4. punktā) norādīto atbildības 
limitu apmērā par ceļu, naktsmītni, neizmantotajiem 
pakalpojumiem, ekskursijām vai ceļojumu galamērķī, par ko 
apdrošinātais jau ir samaksājis, bet kurus nevar atgūt. 
Atmaksa vai atlīdzība, kuru apdrošinātajam ir vai būtu tiesības 
saņemt no transporta uzņēmuma vai ceļojumu aģentūras, 
iestājoties atcelšanas cēlonim, tiks atskaitīta no 
apdrošināšanas atlīdzības. Ceļojuma rezervācijas ir jāpārtrauc, 
un apdrošinātajam ir jāpārtrauc visas ceļojuma rezervācijas 
transporta uzņēmumā vai ceļojumu aģentūrā nekavējoties pēc 
tam, kad apdrošinātais ir uzzinājis par to, ka ceļojums ir 
jāatceļ. 
 
14.1 Ar ceļojuma atcelšanu saistītie ierobežojumi 
Apdrošināšana nesedz ar ceļojuma atcelšanu saistītos 
izdevumus, ja: 
 

 apdrošinātais nevēlas doties ceļojumā;  
 atcelšanas cēlonis ir iestājies pirms apdrošināšanas 

perioda vai pirms ceļojuma rezervācijas un 
apmaksas. Apdrošināšana sedz ar ceļojuma 
atcelšanu saistītos izdevumus vienīgi tad, ja slimība 
vai trauma, vai cits atcelšanas cēlonis ir bijis pēkšņs 
un negaidīts, un nav bijis zināms pirms ceļojuma 
rezervācijas;  

 akūto slimību vai nelaimes gadījumu izraisīja 
alkohola, zāļu vai citu apreibinošu vielu pārmērīga 
lietošana; 

 izdevumi radušies, izmantojot aviokompāniju atlaižu 
sistēmu vai līdzīgu iespēju; 

 apdrošinātais nenodrošina nepieciešamās potes, 
vakcināciju, pasi vai vīzu; 

 ceļojums atcelšanas iemesls ir grūtniecība vai 
dzemdības.  
 

15. Ceļojuma pārtraukšana 
Apdrošināšana sedz ceļojuma pārtraukšanu, ja apdrošinātais ir 
spiests priekšlaicīgi atgriezties mājās apdrošinātā vai tuvākā 
radinieka pēkšņas, akūtas slimības, nelaimes gadījuma vai 
nāves dēļ. Ceļojuma pārtraukšanas gadījumā apdrošināšana 
tāpat sedz aizgādņa priekšlaicīgu atgriešanos Latvijā, ja kopā 
ar aizgādni ceļojošs bērns ir jārepatriē medicīnisku iemeslu 
dēļ. Ceļojuma atcelšanas rezultātā radušos izdevumus sedz 
līdz 4. punktā norādītajam atbildības limitam.   
 
Iepriekšminētais apdrošinātā tuvais radinieks ietver viņa vai 
viņas vīru, sievu, dzīvesbiedru ārpus laulības, kurš pastāvīgi 
dzīvo kopā ar apdrošināto un kuram ar apdrošināto ir kopīga 
mājsaimniecība, bērns, bērns, adoptēts vai aizbildnībā nodots 
bērns, vīra/sievas vai dzīvesbiedra, kurš pastāvīgi dzīvo kopā 
ar apdrošināto un kuram ar apdrošināto ir kopīga 

mājsaimniecība, bērns, mazbērns, vecāks, audžuvecāks vai 
aizbildnis, sievas-/vīra- tēvs/māte, dzīvesbiedra, kurš pastāvīgi 
dzīvo kopā ar apdrošināto un kuram ar apdrošināto ir kopīga 
mājsaimniecība, vecāks, vecvecāks, brāļi/māsas, 
pusbrāļi/pusmāsas, vecāku dzīvesbiedru bērni, vedekla, znots, 
līgavainis vai līgava vai ceļabiedrs, ar kuru kopā apdrošinātais 
ir rezervējis ceļojumu diviem. 
 
Atlīdzība par ceļojuma pārtraukšanu sedz: 
• neizbēgamus papildu ceļa un naktsmītnes izdevumus, kas 
radušies, apdrošinātajam atgriežoties mājās, bet ne 
izdevumus par ēdināšanu; 
• neizmantotos pakalpojumus, ekskursijas un transportu 
galamērķī, par kuriem apdrošinātais ir atsevišķi iepriekš 
samaksājis. 
 
Apdrošināšana nesedz: 

 ceļojuma pārtraukuma gadījumā, apdrošināšana 
nesedz izdevumus par transportlīdzekļu 
transportēšanu uz Latviju; 

 ceļojuma pārtraukšanu, ja pārtraukšanas cēlonis ir 
izpaudies pirms apdrošināšanas perioda vai pirms 
ceļojuma rezervēšanas. Apdrošināšana sedz vienīgi 
izdevumus ceļojuma pārtraukšanas gadījumā, ja 
slimība vai nelaimes gadījums bijis negaidīts un 
pēkšņs, un nav bijis zināms ceļojuma rezervēšanas 
brīdī; 

 atlīdzību par sākotnējo atpakaļceļu;  
 ceļojuma pārtraukšanu, ja apdrošinātais ir spiests 

atcelt ceļojumu, bet neatgriežas Latvijā.  
 

16. Nokavēta izlidošana/izbraukšana 
Apdrošināšana sedz nokavētu izlidošanu/izbraukšanu, ja 
apdrošinātais nevar nokļūt rezervēta reisa izlidošanas vietā 
saskaņā ar sākotnējo maršrutu autobusa, vilciena vai plānota 
reisa kavēšanās gadījumā, vai gadījumā, ja privāts 
transportlīdzeklis vai taksometrs, ar kuru pārvietojas 
apdrošinātais, ir tieši iesaistīts satiksmes negadījumā. 
Nokavētas izlidošanas/izbraukšanas gadījumā tiek atlīdzināti 
arī saprātīgi papildu un nepieciešamie ceļa un naktsmītnes 
izdevumi. Plānota reisa kavēšanās gadījumā nokavētā 
izlidošana/izbraukšana tiek segta, ja pirmais reiss aizkavējies 
laika apstākļu, tehnisku iemeslu vai valsts iestādes rīcības dēļ. 
Nokavētas izlidošanas/izbraukšanas rezultātā radušies 
izdevumi tiek atlīdzināt līdz 4. punktā norādītajam atbildības 
limitam.  
 
Apdrošinātajam ir jāsaņem rakstiska izziņa par kavēšanos un 
kavēšanās iemesliem no aviokompānijas, transporta 
uzņēmuma vai ceļojumu aģentūras. Sākotnējie čeki un izraksti 
par rezervēšanu ir jāpievieno prasījuma pieteikumam. Ja 
nokavēta izlidošana/izbraukšana radusies satiksmes 
negadījuma dēļ, apdrošinātajam ir jāiesniedz amatpersonas 
izziņa par kaitējumu satiksmes negadījuma rezultātā. 
Apdrošināšana nesedz: 

 nokavētas izlidošanas/izbraukšanas rezultātā 
radušos izdevumus, ja apdrošinātais nav ievērojis 
aviokompānijas norādījumus attiecībā uz ierašanos 
lidostā un tādējādi nav rezervējis pietiekami daudz 
laika, lai ierastos ieteiktajā laikā vai ātrāk; 

 izdevumus, uz kuriem apdrošinātais ir tiesīgs vai 
būtu tiesīgs no ceļojuma organizētāja vai 
aviokompānijas; 

 nokavētu izlidošanu, kura iemesls ir izmaiņas 
aviokompānijas grafikā vai maršruta atcelšanas, kas 
apdrošinātajam liedz savlaicīgi nokļūt saistītā reisa 
izlidošanas vietā; 

 jebkādus prasījumus streiku vai citu darba strīdu 
rezultātā, par kuriem apdrošinātajam bija zināms 
pirms ceļojuma sākuma.  
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17. Atlīdzība par kavēšanos aizkavētu lidojumu 
dēļ un atteikšanos no ceļojuma  
 
17.1 Atlīdzība par kavēšanos 
Apdrošināšanas segums attiecas uz situācijām, kur 
apdrošinātais aizkavēta vai pārpildīta avioreisa dēļ ir spiests 
gaidīt avioreisu savā maršrutā ilgāk nekā sešas (6) stundas. 
Nepieciešamie un saprātīgie izdevumi par ēdināšanu un 
nepieciešamības gadījumā izdevumi par naktsmītnēm tiek 
segti līdz 4. punktā noteiktajam atbildības limitam. Atmaksa vai 
atlīdzinājums, kuru apdrošinātajam ir tiesības saņemt no 
transporta uzņēmuma vai ceļojumu aģentūras, tiks atskaitīts 
no atlīdzības.  
 
Jebkādi pirkumi ir jāveic un naktsmītne ir jāiegādājas 
kavēšanās laikā galamērķī, kur ir notikusi aizkavēšanās. 
 
Apdrošinātajam ir jāsaņem rakstiska izziņa no aviokompānijas 
vai ceļojumu aģentūras par kavēšanos un kavēšanās 
iemesliem. Sākotnēji čeki un izraksti par rezervēšanu un 
rezervācijas apstiprinājumi ir jāpievieno prasījuma 
pieteikumam. 
 
17.2 Atteikšanās no ceļojuma 
Atteikšanās no ceļojuma tiek segta, ja apdrošinātais ir spiests 
atcelt ceļojumu kavēšanās dēļ, kas ilgst vairāk nekā 48 
stundas no apdrošinātā neatkarīgu iemeslu dēļ. 
Apdrošināšana sedz atceltā ceļojuma izmaksas līdz 
apdrošināšanas risku tabulā (4. punktā) noteiktajam atbildības 
limitam. Atmaksa, kuru apdrošinātais saņem no 
aviokompānijas vai ceļojumu aģentūras, tiks atskaitīta no 
atlīdzības.  
 
17.3 Ar atlīdzību par kavēšanos un atteikšanos no 
ceļojuma saistītie ierobežojumi 
Apdrošināšana neietver atlīdzību par kavējumu, ja: 
• lidojums nav reģistrēts līgumreiss vai regulārs lidojums, 
• kavēšanās notikusi tāpēc, ka apdrošinātais nav reģistrējies 
lidojumam saskaņā ar aviokompānijas norādījumiem, 
• kavēšanās notikusi streika vai citu nozares notikumu dēļ, par 
kuriem apdrošinātajam bija zināms pirms ceļojuma sākuma, 
vai ja 
• kavēšanās notikusi apmācību dēļ vai līdzīgas darbības dēļ,  
kuru aviācijas iestāde vai cita iestāde izziņojusi pirms ceļojuma 
sākuma. 
 
18. Atlīdzība par bagāžu 
18.1 Atlīdzība par bagāžu 
Apdrošināšana līdz 4. punktā noteiktajam atbildības limitam 
sedz pēkšņa vai negaidīta notikuma rezultātā bojātu vai 
pazaudētu parasto bagāžu, kas paņemta līdzi ceļojumā vai 
nopirkta ceļojuma laikā. Tā arī sedz tālāk uzskaitīto dokumentu 
nomaiņu. Parastā bagāža nozīmē nepieciešamās preces, ko 
ceļotājs ņem līdzi. Apdrošinātie dokumenti ietver pases, 
personas apliecības, autovadītāja apliecības un 
transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus, kā arī kredītkartes 
un bankomātu kartes. Attiecībā uz šiem dokumentiem 
apdrošināšana sedz atjaunošanas izdevumus.  
 
18.2 Atlīdzības summa 
Atlīdzība par priekšmetiem, kas ir mazāk nekā vienu (1) gadu 
veci un labā stāvoklī, balstās uz līdzvērtīgu priekšmetu 
pirkuma cenu. Vērtīgi priekšmeti, piemēram, fotoaparāti, audio, 
video un elektroniskais aprīkojums, mobilie telefoni, antikvāri 
priekšmeti, rotaslietas, pulksteņi, kažokādas, ādas preces, 
dārgakmeņi vai no zelta, sudraba vai platīna izgatavoti 
priekšmeti tiek segti līdz kopējam atbildības limitam 300 EUR 
(kur atbildības limits par vienu priekšmetu ir 200 EUR). Citādi 

atlīdzība tiks noteikta, balstoties uz priekšmeta vērtību 
notikuma brīdī, un tādā gadījumā no pirkuma cenas tiks 
atskaitīts šāds nolietojums, ņemot vērā priekšmeta vecumu, 
sākot no otrā lietošanas gada: 
 
Nolietojuma atskaitījums procentuāli par gadu: 
 
digitālās kameras     20 
 
citas elektroniskās un optiskās ierīces  10 
 
navigācijas ierīces    20 
 
velosipēdi, motorizēti darbarīki un tehnika  10 
 
IT ierīces (datori), mobilie telefoni 
un to aksesuāri, un citas datu ierīces  40 
 
pārgājienu un makšķerēšanas aprīkojums  20 
 
apģērbs, aksesuāri, apavi, 
sporta apģērbs un sporta aprīkojums  25 
 
čemodāni un rokassomas    25 
 
bērnu ratiņi     25 
 
Nolietojums neattiecas uz remonta izmaksām uz rēķinu 
pamata. Bojātie priekšmeti tiks nomainīti, galvenokārt labojot 
tos. Ja remonta izmaksas pārsniedz vērtību notikuma brīdī, 
kas noteikta saskaņā ar iepriekšminēto, apdrošinātājs 
atlīdzinās notikuma brīdī esošo vērtību. 
 
18.3 Ar bagāžas atlīdzībām saistītie ierobežojumi 
Turpmāk uzskaitītie priekšmeti netiek uzskatīti par bagāžu: 
• skaidra nauda, čeki, transporta biļetes vai kvītis; 
• brilles vai kontaktlēcas, saulesbrilles, zobu protēzes, dzirdes 
aparāti vai citi personīgi palīglīdzekļi; 
• autotransports vai motorizētas iekārtas, autofurgoni un citi 
treileri, ūdenstransporta līdzekļi vai lidaparāti, vai 
iepriekšminēto rezerves daļas vai aprīkojums;  
• darbarīki, datoru programmatūra un datnes vai to daļas, 
faksa aparāti un kopētāji; 
• manuskripti, kolekcijas vai to daļas; 
• preces, instrumentu paraugi, noieta veicināšanas materiāli, 
komerciāli un izglītojoši ieraksti un filmas, fotogrāfijas, 
zīmējumi vai programmu disketes; 
• dzīvnieki vai augi; 
• tranzītā un kravā pārvadājamās mājsaimniecības preces; 
• preces un iekārtas, kas galamērķī glabātas vairāk nekā trīs 
(3) mēnešus;  
• vējdēļi un buras; 
• ceļojuma laikā nomāts vai patapināts īpašums vai priekšmeti 
vai to bojājums. 
 
Apdrošināšana nesedz zaudējumus, kuru cēlonis ir: 
 priekšmetu nozaudēšana vai aizmiršana; 
• bagāžas priekšmetu normālas lietošanas rezultātā radušies 
zaudējumi; 
• maksāšanas līdzekļu, piemēram, kredītkaršu vai bankomātu 
karšu nepareiza lietošana; 
• skaidras naudas vai kredītkaršu, vai citu maksāšanas 
līdzekļu nozaudēšana vai aizmiršana; 
• ar mobilo telefonu nelikumīgu lietošanu saistīti finansiāli 
zaudējumi; 
• normālas lietošanas rezultātā radušies bojājumi, nodilums, 
skrāpējumi vai neatbilstoša priekšmetu aizsardzība;  
• amatpersonu rīcība; 
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• remonts, tīrīšana vai cita priekšmetu apstrāde; 
• pakāpeniski bojājumi, piemēram, laika apstākļu vai mitruma 
ietekmē; 
• virsskaņas lidmašīnu spiediena viļņi; 
• velosipēdu, slēpju vai cita sporta inventāra bojājumi 
neatbilstošas lietošanas rezultātā;  
• ceļojuma laikā nomāts vai patapināts īpašums vai priekšmeti. 
 
Apdrošināšana nesedz zaudējumus, kas tiek atlīdzināti uz 
īpaša akta, garantijas vai citas apdrošināšanas polises 
pamata. Turklāt apdrošināšana nesedz zādzību, par kuru nav 
ziņots vietējām policijas iestādēm 24 stundu laikā vai, ja tas 
nav iespējams, ceļojumu aģentūrai, transporta uzņēmumam 
vai viesnīcai.  
 
18.4 Drošības instrukcijas un to nozīme 
Drošības instrukciju mērķis ir novērst zaudējumus un pēc 
iespējas samazināt zaudējumu apjomu. Apzinātas vai 
nopietnākas drošības instrukciju neievērošanas rezultātā 
atlīdzība var tikt samazināta vai atteikta.  
 
18.4.1 Sabiedriskas vietas 
Apdrošinātais nedrīkst atstāt bagāžu bez uzraudzības 
sabiedriskās vietās, piemēram, stacijās/ostās, tirgos, 
restorānos, veikalos un citos tirdzniecības uzņēmumos, 
naktsmītņu vestibilos, pludmalēs, sporta laukumos, 
sabiedriskajā transportā un sabiedriskos tūrisma objektos un 
vietās. Ja velosipēdi, slēpes, sniega dēļi vai cits sporta 
aprīkojums ir jāatstāj ārpus telpām vai koplietošanas telpās 
bez uzraudzības, tas ir jāieslēdz statīvos, kas izveidoti šim 
nolūkam, vai jāieslēdz citās atbilstošās fiksētās ierīcēs. 
 
18.4.2 Iekštelpas un glabātavas 
Priekšmeti un aprīkojums, kas tiek glabāti viesnīcas numurā, 
kuģa kajītē vai citā līdzvērtīgā naktsmītnē un kuru vērtība 
pārsniedz 350 EUR, ir jāglabā atsevišķi, slēdzamā vietā, ja tas 
ir iespējams, ņemot vērā priekšmeta mērķi, izmēru un stāvokli. 
Nav atļauts glabāt priekšmetus un aprīkojumus, kuru vērtība 
pārsniedz 200 EUR, teltī vai kopmītnēs, ja vien nav 
nodrošināta to drošība. 
 
18.4.3 Transportlīdzekļi un līdzvērtīgs īpašums 
Autotransportā, autofurgonos, uz kuģiem vai līdzīgiem 
transportlīdzekļiem īpašums jāglabā slēgtā nodalījumā. Slēpju 
kaste, sānu soma vai bagāžas tvertne nav atbilstošs slēgts 
nodalījums. Ja bagāža tiek glabāta vieglās kravas-pasažieru  
automašīnas  vai līdzīga transportlīdzekļa bagāžas 
nodalījumā,, bagāža ir jāapklāj.  
 
18.4.4 Citi norādījumi 
Apdrošinātajam ir jāievēro ražotāja, mazumtirgotāja vai 
importētāja izdotas lietošanas instrukcijas. Apdrošinātajam 
tāpat ir jāievēro transporta uzņēmuma norādījumi un 
iesaiņojuma noteikumi. Šķidrumi un traipi, un korodējošas 
vielas ir jātransportē atsevišķi un iesaiņotas, lai tās nevarētu 
sabojāt citus bagāžas priekšmetus. Trausli un viegli nozogami 
priekšmeti, piemēram, portatīvie datori, planšetes, mobilie 
telefoni un rotaslietas sabiedriskajā transportā ir jāpārvadā 
rokas bagāžā. 
 
18.5 Atlīdzība par aizkavējušos bagāžu 
Bagāžas kavēšanās gadījumā, apdrošināšana atlīdzinās 
izdevumus, pērkot vai nomājot pirmās nepieciešamības 
preces, līdz 4. punktā noteiktajam atbildības limitam, ja 
reģistrētā/nodotā bagāža aizkavējusies ilgāk par sešām (6) 
stundām. Pirmās nepieciešamības preces ietver, piemēram, 
higiēnas preces un apģērbu. Novērtējot iegādāto priekšmetu 
nepieciešamību, vērā tiks ņemts ceļojuma mērķis. Lai saņemtu 
atlīdzību, obligāti nepieciešams transporta uzņēmuma 
apliecinājums attiecībā uz bagāžas aizkavēšanos un 

personīgo preču pirkšanas vai nomas kvīšu oriģināli. Primārā 
atbildība vienmēr gulstas uz transporta uzņēmumu, kuram 
apdrošinātajam ir vispirms jāiesniedz prasījums. Atlīdzības 
izmaksas nosacījumi ir šādi:  
• bagāžai ir jābūt nodotai aviokompānijai, kas to pārvadā kā 
nododamo bagāžu; 
• apdrošinātais ir veicis saprātīgus pasākumus, lai atgūtu 
bagāžu; 
• par aizkavējušos bagāžu ir nekavējoties ziņots atbilstošajam 
transporta uzņēmumam, un kopā ar prasījumu iesniegta 
transporta uzņēmuma izziņa par aizkavēto bagāžu un izziņa 
par tās atdošanu;  
• pirmās nepieciešamības preces tika nopirktas vai iznomātas 
pirms bagāžas atgūšanas;  
• apdrošinātais ir iesniedzis pirkto vai nomāto pirmās 
nepieciešamības priekšmetu kvīšu oriģinālus.  
 
18.5.1 Ar atlīdzību par aizkavēto bagāžu saistītie 
ierobežojumi  
Par aizkavējušies bagāžu nepienākas nekāda atlīdzība, ja 
• lidojums nav reģistrēts globālajā datorizētajā rezervāciju 
sistēmā; 
• bagāžu ir konfiscējusi Muita vai cita iestāde; 
• aizkavēšanās notikusi streika vai cita notikuma nozarē dēļ, 
par kuru apdrošinātais ir zinājis pirms ceļojuma sākuma;  
• kavēšanās notikusi apmācību dēļ vai līdzīgas darbības dēļ, 
par kuru aviācijas iestāde vai cita iestāde paziņojusi pirms 
ceļojuma sākuma;  
• bagāža aizkavējas atpakaļceļā. 
 
19. Juridiskā palīdzība 
Apdrošināšana atlīdzinās SOS International juridiskās 
konsultācijas un palīdzību līdz 4. punktā noteiktajam atbildības 
limitam, ja apdrošinātais bijis iesaistīts satiksmes negadījumā 
un tā rezultātā ticis arestēts. Lai saņemtu atlīdzību par 
augstākminētajiem pakalpojumiem, AIG ir jāapstiprina šie 
pasākumi pirms pakalpojuma noorganizēšanas un 
uzsākšanas. SOS International ir jākonsultē apdrošinātais par 
piemērotāko rīcību katrā apdrošināšanas gadījumā un 
jāinformē apdrošinātais par viņa/viņas tiesībām izvēlēties 
advokātu apdrošinātā pārstāvībai.  
 
20. Civiltiesiskās atbildības atlīdzība 
Personīgās atbildības atlīdzība nozīmē, ka apdrošināšana līdz 
4. punktā noteiktajam atbildības limitam atlīdzinās kaitējumu 
īpašumam vai fiziskām personām, par kuru saskaņā ar 
piemērojamajiem tiesību aktiem ir atbildīgs apdrošinātais, ja 
kaitējumu izraisījušas apdrošinātā darbības apdrošināšanas 
periodā. Turklāt AIG izpētīs iesniegto prasījumu pamatojumu 
un summu un kārtos tiesvedību, ja uz prasījuma pamata tiks 
ierosināts tiesas process. 
 
20.1 Ierobežojumi attiecībā uz civiltiesiskās 
atbildības atlīdzību 
Apdrošināšana nesedz zaudējumus, kas nodarīti: 
• apdrošinātajam vai viņa/viņas ģimenes loceklim, radiniekam 
vai ceļabiedram; 
• uzbrukuma, kautiņa vai cita nozieguma vai tā mēģinājuma 
rezultātā; 
• īpašumam, ka bija apdrošinātā valdījumā, tai skaitā 
patapinātam vai nomātam īpašumam, zaudējumus izraisījušās 
darbības vai bezdarbības brīdī;  
• turot vai lietojot autotransportu, motorizētas iekārtas vai kuģi, 
vai jahtu, vai lidaparātu, kam nepieciešama reģistrācija; 
• izplatot infekcijas slimības; 
• ar naudassodu vai līdzīgu seku rezultātā.  
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Apdrošināšana nesedz: 
 apdrošinātā apzināti nodarītus zaudējumus; 
• profesionālas darbības, komercdarbības ietvaros un saistībā 
ar nozari vai algotu darbu apdrošinātā izraisītus zaudējumus; 
• zaudējumus, kuru prasījums radies uz līguma, saistības, 
apsolījuma vai garantijas pamata; 
• zaudējumus, par kuriem apdrošinātais ir atbildīgs kā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs; 
• zaudējumus daļā, kas tiek atlīdzināta saskaņā ar citu spēkā 
esošu apdrošinātā civiltiesisko apdrošināšanu. 
 
20.2 Zaudējumu atlīdzināšana 
Apdrošināšana līdz 4. punktā noteiktajam atbildības limitam 
sedz zaudējumus. Viena un tā paša notikuma vai situācijas 
izraisīti zaudējumi tiek uzskatīti par vienu apdrošināšanas 
gadījumu. Ja par zaudējumiem kopīgi ir atbildīga vairāk nekā 
viena persona, apdrošināšana sedz apdrošinātā daļu kopējos 
zaudējumos, ko nosaka atbilstoši par zaudējumiem atbildīgo 
personu skaitam.  
 
20.3 Prasījuma izmeklēšana un tiesas process 
AIG izmeklēs, vai apdrošinātais ir atbildīgs par zaudējumiem, 
uzsāks sarunas ar prasītāju un izmaksās nepieciešamo 
atlīdzību par zaudējumiem. Apdrošinātajam ir jādod AIG 
iespēja novērtēt zaudējumu summu un panākt izlīgumu. Ja 
apdrošināšanas gadījuma rezultātā tiek ierosināts tiesas 
process, apdrošinātajam ir nekavējoties jāinformē AIG. Ja 
apdrošinātais nav informējis AIG par tiesas procesu, un 
paziņošanas pienākuma pārkāpuma rezultātā AIG ir radušies 
zaudējumi, AIG ir tiesīgs samazināt atlīdzību par tiesas 
procesa rezultātā radītajiem izdevumiem šo zaudējumu 
apmērā. Ja apdrošinātais atlīdzina zaudējumus, noslēdz 
izlīgumu vai atzīst prasījumu bez iepriekšējas saskaņošanas 
ar AIG, AIG tas nebūs saistoši, ja vien atlīdzības summa un 
pamatojums nav nepārprotami pareizi. Ja AIG ir gatavs 
noslēgt izlīgumu ar cietušo pusi, bet apdrošinātais atsakās, 
AIG nav atbildīgs par jebkādām pēc tam radītajām izmaksām 
un neveiks nekādu turpmāku izmeklēšanu šajā lietā.    
 
21 – 24. Papildu apdrošināšanas atlīdzības  
Lūdzam ņemt vērā, ka turpmākais 21.-24. punkts ir piemērojami 
vienīgi gadījumā, ja apdrošinātais ir samaksājis atbilstošu papildu 
apdrošināšanas prēmiju, un tas ir norādīts Jūsu polises 
dokumentā. 
 
21. Ziemas sporta veidu papildu apdrošināšana  
 
21.1 Medicīniskie izdevumi par nelaimes gadījumu 
ceļojuma laikā 
Medicīniskie izdevumi tiek segti (līdz 4. punktā norādītajam 
maksimālajam limitam) saskaņā ar šo punktu par nelaimes 
gadījumiem, kuru cēlonis ir nodarbošanās ar ziemas sporta 
veidiem. Segums ir spēkā vienīgi tad, ja apdrošinātais ir 
samaksājis atbilstošu papildu prēmiju. Pirmie 50 EUR par 
katras apdrošinātās personas katru prasījumu netiek segta. 
 
Ziemas sporta veidi tiek definēti kā visa veida kalnu slēpošana, 
distanču slēpšana un nobraucieni ar sniega dēli iezīmētās 
trasēs, kā arī ārpus trasēm (neiezīmētās zonās) (tikai oficiāla 
gida pavadībā) un slidošana. 
 
21.2 Ziemas sporta aprīkojums 
Apdrošināšana segs līdz 4. punktā norādītajam maksimālajam 
atbildības limitam (limits attiecas uz jebkuru vienu priekšmetu, 
komplektu vai pāri), ja apdrošinātā ziemas sporta aprīkojums 
ceļojuma laikā tiek bojāts, nozagts vai iznīcināts. Atkarībā no 
aprīkojuma vecuma, nolietojuma un vērtības zuduma dēļ tiks 
veikts atskaitījums. 
 

Ziemas sporta aprīkojums ir slēpes, nūjas, zābaki un saites vai 
sniega dēļi. 
 
Kas netiek atlīdzināts: 
 pirmie 100 EUR no apdrošināšanas pašriska par katra 

apdrošinātā katru prasījumu; 
 jebkuri zaudējumi zādzības rezultātā, par kuriem nav 

ziņots policijai 24 stundu laikā pēc atklāšanas un par kuru 
apdrošinātais nesaņem oficiālu rakstisku ziņojumu; 

 jebkurš zaudējums tāpēc, ka ziemas sporta aprīkojums ir 
atstāts bez uzraudzības sabiedriskā vietā. 

 Jebkuri zaudējumi zādzības rezultātā vai, pārvadājot 
ziemas sporta aprīkojumu uz transportlīdzekļa jumta 
bagāžnieka; 

 ziemas sporta aprīkojuma zādzība vai bojājums ceļojuma 
laikā, ja vien par to nekavējoties netiek ziņots 
pārvadātājam un nav saņemts jebkāds ziņojums par 
īpašuma neatbilstību; 

 ziemas sporta aprīkojuma zādzība vai bojājums, kamēr 
tas neatrodas apdrošinātā kontrolē vai kamēr atrodas 
jebkuras personas kontrolē, izņemot aviokompāniju vai 
transporta uzņēmumu. 

 
21.3 Trases slēgšana 
(Šis apdrošināšanas risks ir spēkā vienīgi laikposmā no 15. 
decembra līdz 15. aprīlim). 
 
Apdrošināšana sedz transporta izdevumus vai atlīdzību līdz 4. 
punktā noteiktajam atbildības limitam, ja sniega trūkuma 
rezultātā iepriekš rezervētajā kūrortā visi pacēlāji ir slēgti 
vairāk nekā 24 stundas. Mēs apmaksāsim vai nu:  

1. Transporta izdevumus līdz tuvākajam kūrortam līdz 
20 EUR apmērā par katru pilnu diennakti; vai 

2. Līdz 30 EUR par katru pilnu diennakti, ja 
apdrošinātais nevar slēpot un nav pieejams neviens 
slēpošanas kūrorts. 

 
Saskaņā ar šo punktu nodrošinātā seguma nosacījumi ir šādi: 
 apdrošinātais saņem rakstisku izziņu no slēpošanas 

kūrorta vadības ar slēgšanas iemesla un tā ilguma 
apstiprinājumu; 

 iepriekš rezervētā viesnīca, kur apdrošinātais apmeties, ir 
vismaz 1000 metrus virs jūras līmeņa; un  

 ja apdrošinātais šo apdrošināšanu nopērk 14 dienu laikā 
pēc dienas, kad apdrošinātais plāno aizbraukt,, ir jābūt 
apstiprinājumam, ka nekādi pacēlāji vai slēpošanas 
skolas iepriekš rezervētajā kūrortā nebija slēgti polises 
izsniegšanas brīdī. 

 
21.4 Lavīnu riski 
Apdrošināšana līdz 4. punktā norādītajam atbildības limitam 
segs pamatotus papildu ceļa un naktsmītnes izdevumus, kas 
apdrošinātajam ir jāmaksā, ja iepriekš rezervētais turp vai 
atpakaļceļš lavīnas dēļ aizkavējas par vairāk nekā 12 stundām 
no plānotā ierašanās laika. 
 
Saskaņā ar šo punktu nodrošinātā apdrošināšanas seguma 
nosacījums ir tas, ka apdrošinātajam ir jāsaņem rakstiska 
izziņa no attiecīgās iestādes, kas apstiprina kavējuma iemeslu 
un ilgumu.  
 
21.5 Slēpju noma 
Apdrošināšana segs 20 EUR par katru pilnu diennakts periodu 
par cita slēpošanas aprīkojuma nomu līdz 4. punktā 
norādītajam maksimālajam atbildības limitam, ja:  
 apdrošinātajam piederošās slēpes tiek pazaudētas 

lidojuma laikā vai aizkavējas ceļojuma laikā par vairāk 
nekā 12 stundām no lidmašīnas faktiskā nolaišanās laika; 

 apdrošinātajam piederošās slēpes ir pazaudētas vai 
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bojātas ceļojuma laikā. 
 
Kas netiek atlīdzināts: 
 jebkāds zaudējums zādzības rezultātā, par kuru policijai 

netiek ziņots 24 stundu lakā pēc tās atklāšanas un par 
kuru policija nav rakstveidā paziņojusi; 

 jebkāds zaudējums transportēšanas laikā notikušas 
slēpošanas aprīkojuma zādzības, aizkavēšanās vai 
bojājuma rezultātā, izņemot ja apdrošinātais par to 
nekavējoties paziņo pārvadātājam un saņem ziņojumu 
par īpašuma aizskārumu. 

 
22. Golfa apdrošināšanas segums 
 
22.1 Golfa aprīkojums 
Apdrošināšana segs līdz 4. punktā norādītajam maksimālajam 
atbildības limitam (limits attiecas uz jebkuru vienu priekšmetu, 
komplektu vai pāri), ja apdrošinātajam piederošais (ne 
patapinātais vai nomātais) golfa aprīkojums tiek bojāts, 
nozagts vai iznīcināts ceļojuma laikā. Atkarībā no aprīkojuma 
vecuma tiks veikts atskaitījums par nolietojumu un vērtības 
zudumu. 
 
Golfa aprīkojums ir golfa nūjas, golfa somas, mehāniski ratiņi 
un golfa kurpes. 
 
Kas netiek atlīdzināts: 
 pirmie 100 EUR apdrošināšanas pašriska par katra 

apdrošinātā katru prasījumu; 
 jebkādi zaudējumi zādzības rezultātā, par kuru 24 stundu 

laikā pēc atklāšanas nav ziņots policijai un par kuru 
apdrošinātais nesaņem rakstisku ziņojumu; 

 jebkāds zaudējums, kura cēlonis ir golfa aprīkojuma 
atstāšana sabiedriskā vietā bez uzraudzības; 

 golfa aprīkojuma zādzība vai bojājums ceļojuma laikā, ja 
vien apdrošinātais neziņo par to pārvadātājam un 
nesaņem īpašuma neatbilstības ziņojumu zaudējuma 
brīdī;  

 zaudējumi golfa aprīkojuma zādzības vai bojājuma 
rezultātā, kamēr tas neatrodas apdrošinātā kontrolē vai 
jebkuras citas personas kontrolē, kas nav aviokompānija 
vai transporta uzņēmums; 

 viss koka vai dzelzs daļu komplekts, ja bojāts vai nozagts 
ir tikai viens priekšmets. Apdrošinātāja atbildība attiecas 
vienīgi uz nozagtu vai bojātu golfa aprīkojumu un 
neattiecas uz visu koka vai dzelzs daļu nomaiņu. 

 
22.2 Golfa aprīkojuma noma 
Apdrošināšana segs 50 EUR no golfa aprīkojuma nomas 
izmaksām katrā pilnā diennakts periodā līdz 4. punktā 
norādītajam maksimālajam atbildības limitam, ja: 
 apdrošinātajam piederošais golfa aprīkojums tiek 

pazaudēts reisa laikā vai Jūsu golfa aprīkojums tiek 
aizkavēts ceļojuma laikā par vairāk nekā 12 stundām no 
faktiskā lidmašīnas nolaišanās laikā; vai 

 apdrošinātajam piederošais golfa aprīkojums tiek nozagts 
vai bojāts Jūsu ceļojuma laikā. 

 
Kas netiek atlīdzināts: 
 jebkāds zaudējums zādzības rezultātā, par kuru policijai 

netiek ziņots 24 stundu lakā pēc tās atklāšanas un par 
kuru policija nav rakstveidā paziņojusi; 

 jebkāds zaudējums transportēšanas laikā notikušas golfa 
aprīkojuma zādzības, aizkavēšanās vai bojājuma 
rezultātā, ja vien apdrošinātais par to nekavējoties neziņo 
pārvadātājam un nesaņem īpašuma neatbilstības 
ziņojumu. 

 

22.3 Maksa par golfa laukumu 
Apdrošināšana segs līdz 4. punktā norādītajam maksimālajam 
atbildības limitam par neizmantoto golfa laukuma īres maksu, 
golfa apmācības maksu vai golfa aprīkojuma nomas 
izdevumus, kurus apdrošinātais jau ir apmaksājis un nevar 
atgūt, ja:  
 ceļojuma laikā apdrošinātais saslimst un nevar piedalīties 

golfa aktivitātēs atbilstoši plānotajam; vai 
 dokumentu zādzība liedz apdrošinātajam piedalīties 

iepriekš apmaksātās golfa aktivitātēs. 
Prasījums būs balstīts uz neizmantoto pilno dienu skaitu. 
Apdrošinātajam ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums par 
slimības vai traumas raksturu no ārstējošā ārsta līdz ar 
apstiprinājumu dienu skaitam, kad apdrošinātais nav varējis 
piedalīties golfa aktivitātēs, un neizmatoto pakalpojumu kvīšu 
oriģināliem. Apdrošinātajam ir 24 stundu laikā pēc atklāšanas 
jāziņo vietējai policijai par dokumentu zādzību un jāsaņem 
rakstisks policijas ziņojums. 
 
23. Privātās uzņēmējdarbības apdrošināšanas 
segums  
 
23.1 Uzņēmējdarbības aprīkojums 
Apdrošināšana segs būtiska apdrošinātajam piederoša 
uzņēmējdarbības aprīkojuma nomaiņu vai remontu līdz 4. 
punktā norādītajai summai, ja:  
 uzņēmējdarbības aprīkojums ceļojuma laikā ir nozagts vai 

bojāts; vai 
 uzņēmējdarbības aprīkojums ir aizkavēts turpceļā 

starptautiskā ceļojumā vairāk nekā 12 stundas. 
 
Uzņēmējdarbības aprīkojums ir datoru iekārtas, sakaru līdzekļi 
un cits ar uzņēmējdarbību saistīts aprīkojums, kas 
apdrošinātajam ir vajadzīgs uzņēmējdarbības ietvaros un kas 
nav apdrošināts citur. Aprīkojumam ir jābūt apdrošinātā darba 
devēja īpašumam vai, ja apdrošinātais ir pašnodarbināta 
persona, tam ir jābūt apdrošinātā īpašumam. 
 
Apdrošinātajam ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums no 
attiecīgās aviokompānijas vai transporta uzņēmuma par 
kavēšanās ilgumu un jāsaglabā visi kvīšu oriģināli par 
nopirktajiem būtiskajiem uzņēmējdarbībai nepieciešamajiem 
priekšmetiem. Atskaitījums tiks veikts par nolietojumu un 
vērtības zudumu. 
 
18. punktā norādītie ierobežojumi un drošības instrukcijas 
attiecas arī uz uzņēmējdarbības aprīkojuma apdrošināšanas 
segumu.  
 
23.2 Uzņēmējdarbības naudas līdzekļi 
Apdrošināšana segs 4. punktā norādīto summu par 
uzņēmējdarbības naudas līdzekļu (kas nozīmē skaidru naudu 
vai ceļojuma čekus) zādzību, kas ir apdrošinātā (ja 
pašnodarbināta persona) īpašums, kamēr apdrošinātais tos 
pārvadā vai glabā slēgtā seifā.  
 
18. punktā noteiktie ierobežojumi un drošības instrukcijas 
attiecas arī uz uzņēmējdarbības naudas līdzekļu 
apdrošināšanas segumu.  
 
23.3 Personāla nomaiņa 
Apdrošināšana segs nepieciešamos un pamatotos papildu 
ceļa un naktsmītnes izdevumus par sadarbības partnera 
nomaiņu ceļojumam no Latvijas uz tikšanos, līdz 4. punktā 
norādītajai summai, ja akūta un smaga slimība, nelaimes 
gadījums vai nāve apdrošinātajam ceļojuma laikā liedz 
ierasties uz plānoto darījumu tikšanos.  
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Apdrošinātajam ir jāuzrāda šādi dokumenti: 
 apdrošinātā ceļojuma pierādījumi (apstiprinājuma rēķins, 

transporta biļetes); 
 rēķini, biļetes un kvītis par darījumu partnera izdevumiem; 

un 
 oficiāls dokuments no ārstējošā ārsta, kas apstiprina 

apdrošinātā slimību vai nespēju piedalīties plānotajā 
darījumu sanāksmē. 

 
23.4 Ierobežojumi attiecībā uz privātās 
uzņēmējdarbības apdrošināšanas segumu 
Kas netiek atlīdzināts saskaņā ar 23.1. – 23.3. punktu: 
 pirmie 100 EUR apdrošināšanas pašriska par katra 

apdrošinātā katru prasījumu; 
 uzņēmējdarbības aprīkojums, kas atstāts sabiedriskā 

vietā bez uzraudzības; 
 jebkāds zādzības rezultātā radušos zaudējumu prasījums, 

par kuru nekavējoties nav ziņots policijai un par kuru 
apdrošinātais nesaņem rakstisku policijas ziņojumu; 

 golfa aprīkojuma zādzība vai bojājums ceļojuma laikā, ja 
vien apdrošinātais neziņo par to pārvadātājam un 
nesaņem īpašuma neatbilstības ziņojumu zaudējuma 
brīdī;  

 jebkāds uzņēmējdarbības aprīkojuma zādzības, bojājumu 
vai aizkavēšanās rezultātā radušos zaudējumu prasījums, 
par kuru 24 stundu laikā pēc atklāšanas nav ziņots 
attiecīgajai aviokompānijai vai transporta uzņēmumam un 
par kuru apdrošinātais nesaņem rakstisku ziņojumu. 
Aviokompānijas gadījumā būs nepieciešams īpašuma 
neatbilstības ziņojums;  

 jebkādi ceļojuma laikā notikušas fotoaparāta, audio, 
video, elektrisko un datoru iekārtu, kas netiek pārvadāti 
rokas bagāžā, zādzības vai bojājuma rezultātā radušies 
zaudējumi; un 

 prasījumi, kuros apdrošinātais nespēj uzrādīt kvītis vai 
citus saprātīgus īpašumtiesību pierādījumus, kad tas ir 
iespējams, attiecībā uz prasījumā norādītajiem 
priekšmetiem. 

 
24. Ceļojuma atcelšana dabas stihiju, bankrota, 
streika vai darba pārtraukuma rezultātā 
 
Apdrošināšana segs 4. punktā norādīto summu par ceļojuma 
atcelšanu, ja ceļojuma atcelšana ir nepieciešama un pamatota 
gadījumā, ja pēdējā starptautiskā izbraukšana no Latvijas ar 
lidmašīnu, jūras transportu, autobusu vai vilcienu tiek 
aizkavēta par vairāk nekā 24 stundām streika, darba 
pārtraukuma, bankrota vai dabas katastrofas rezultātā. 
 
Dabas katastrofas var būt vulkāna izvirdums, plūdi, cunami, 
zemestrīce, zemes nogruvums, viesuļvētra, orkāns vai meža 
ugunsgrēks.  
 
Apdrošināšana segs šādas izmaksas, kas jau ir apmaksātas 
un nevar tikt atgūtas: 
 ceļa izdevumi;  
 naktsmītnes izdevumi; un 
 vīzu izmaksas.  
 
Apdrošināšana nesedz ceļojuma atcelšanas rezultātā radušās 
izmaksas, ja apmaksa tikusi veikta, izmantojot pastāvīgā 
lidotāja uzkrātos lidojuma punktus, lidojumu jūdzes, lojalitātes 
kartes punktus vai tamlīdzīgi. 
 
24.1 Papildu izdevumi: izlidošanas/izbraukšanas 
kavēšanās 
Apdrošināšana segs papildu izdevumus, ja apdrošinātais ir 
reģistrējies izlidošanai/izbraukšanai turpceļā un 

izlidošana/izbraukšana no Latvijas dabas katastrofas dēļ ir 
aizkavējusies par vairāk nekā 24 stundām. 
 
Pamatoti un negaidīti izdevumi, kuru cēlonis ir aizkavēšanās, 
tiek apmaksāti līdz 4. punktā norādītajai summai par: 
 naktsmītni; 
 alternatīvu organizatorisku pasākumu veikšanu, lai 

atgrieztos mājās vai sasniegtu starptautiskā 
lidojuma/brauciena pēdējo punktu, ja apdrošinātajam ir 
savienotais reiss Latvijā;  

 ēdienu un dzērieniem, un 
 nepieciešamajiem neparedzētiem ārkārtas pirkumiem. 
 
24.2 Papildu izdevumi par izlidošanas/izbraukšanas 
maiņu  
Apdrošināšana segs papildu izmaksas galamērķa 
sasniegšanai, ja apdrošinātais nolemj doties ceļojumā pēc 
kavēšanās vairāk nekā 24 stundu garumā Latvijā dabas 
katastrofas rezultātā. Apdrošināšana segs papildu un 
negaidītas izmaksas  līdz 4. punktā norādītajai summai 
saistībā ar turpceļa brauciena pārkārtošanu, lai sasniegtu 
sākotnējo galamērķi. 
 
24.3 Papildu izdevumi: iestrēgšana starptautiskā 
reisu savienojumā 
Apdrošināšana segs papildu un pamatotas izmaksas līdz 4. 
punktā norādītajai summai, ja starptautiskais savienojums 
kavējas ilgāk nekā 24 stundas dabas katastrofas dēļ, un 
apdrošinātais ir iestrēdzis starp starptautiskiem savienotajiem 
reisiem, gaidot pēdējo starptautisko savienojumu. Ceļojuma 
laikā apdrošināšana sedz augstākais 5 dienas. Atlīdzība tiek 
maksāta par: 
 naktsmītni; 
 sauszemes ceļojumu (ar taksometru, autobusu vai 

vilcienu) uz alternatīvu izlidošanas/izbraukšanas vietu; 
 sauszemes ceļojumu (ar taksometru, autobusu vai 

vilcienu) no naktsmītnes uz plānoto 
izlidošanas/izbraukšanas vietu;  

 pārtiku un dzērieniem, un 
 nepieciešamajiem neatliekamajiem pirkumiem.  
 
24.4 Papildu izdevumi: iestrēgšana atpakaļceļā 
Apdrošināšana segs papildu un pamatotas izmaksas līdz 4. 
punktā norādītajai summai, ja atpakaļceļš uz mājām 
aizkavējas par vairāk nekā 24 stundām dabas katastrofas dēļ. 
Pamatotas un negaidītas izmaksas tiek apmaksātas par līdz 5 
dienām par:  
 naktsmītni; 
 sauszemes ceļojumu (ar taksometru, autobusu vai 

vilcienu) uz alternatīvu izlidošanas/izbraukšanas vietu; 
 sauszemes ceļojumu (ar taksometru, autobusu vai 

vilcienu) no naktsmītnes uz plānoto 
izlidošanas/izbraukšanas vietu;  

 pārtiku un dzērieniem, un 
 nepieciešamajiem neparedzētiem ārkārtas pirkumiem. 
 
Ceļa izdevumi uz mājām, ja klients ir aizkavēts par vairāk nekā 
72 stundām, tiek apmaksāti saskaņā 24.5. punktu. 
 
24.5 Papildu izdevumi: ceļš uz mājām 
Apdrošināšana segs papildu un pamatotas izmaksas par 
alternatīviem ceļojuma risinājumiem, lai apdrošinātais nokļūtu 
mājās. Papildu izdevumi tiek apmaksāti līdz 4. punktā 
norādītajai summai, ja atpakaļceļš uz mājām dabas katastrofas 
dēļ tiek aizkavēts par vairāk nekā 24 stundām, un pārvadātājs, 
pie kura apdrošinātais ir sākotnēji rezervējis ceļu uz mājām, 
nespēj nodrošināt atpakaļceļu 72 stundu laikā no sākotnējā 
datuma. 
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Apdrošinātajam ir jāsazinās ar SOS International pirms 
alternatīviem ceļojuma risinājumiem, jo SOS International visu 
noorganizēs apdrošinātā vietā, ja tas būs atbilstoši situācijai.  
 
24.6 Papildu izdevumi par autostāvvietu 
Apdrošināšana segs papildu un pamatotas izmaksas līdz 4. 
punktā norādītajai summai par papildu autostāvvietas 
izmaksām, kas rodas, ja atgriešanās Latvijā dabas katastrofas 
dēļ aizkavējas par vairāk nekā 24 stundām.  
 
Apdrošinātajam ir jāuzrāda autostāvvietas čeki un 
aviokompānijas kavēšanās pierādījums.  
 
24.7 Papildu izmaksas par suņu vai kaķu 
izmitināšanu 
Apdrošināšana segs papildu un pamatotas izmaksas līdz 4. 
punktā norādītajai summai par suņu vai kaķu izmitināšanas 
izmaksām, kas rodas, ja atpakaļceļš uz Latviju dabas 
katastrofas dēļ aizkavējas vairāk nekā 24 stundas. 
 
24.8 Ierobežojumi attiecībā uz 24. punktu 
Kādi riski netiek segti saskaņā ar 24.– 24.7. punktu: 
 izmaksas, ko sedz jebkurš cits, piemēram, aviokompānija 

vai ceļojumu aģentūra; 
 jebkādas izmaksas, par kurām saskaņā ar likumu ir 

atbildīga aviokompānija; 
 papildu izdevumi, kas nav pamatoti un nepieciešami, un 

nav radušies dabas katastrofas tiešā ietekmē;  
 jebkādi izdevumi, par kuriem apdrošinātais nevar uzrādīt 

oficiālu vēstuli no pārvadātāja, kas apstiprinātu 
aizkavēšanās vai atcelšanas iemeslu un ilgumu; vai 

 izdevumi par reisu atpakaļ, ja apdrošinātais nav sazinājies 
ar SOS International pirms organizēt atgriešanos mājās 
saskaņā ar 24.5. punktu.  

 
25. Vispārīgie ierobežojumi attiecībā uz visu 
veidu apdrošināšanas segumu 
 
25.1 Karš 
AIG nav atbildīgs par kara vai bruņota konflikta, revolūcijas, 
pilsoņu nemieru vai militāra spēka izmantošanas radītiem 
zaudējumiem. 
 
25.2 Kodolenerģijas nodarīts kaitējums un 
radioaktīvie, bioloģiskie un ķīmiskie ieroči 
Apdrošināšana nesedz zaudējumus, kuru cēlonis ir: 
• kodolenerģijas nodarīts kaitējums, kā norādīts 1960.gada 
29.jūlija Konvencijā par trešo pušu atbildību kodolenerģijas 
jomā, neatkarīgi no tā, kur rodas kodolenerģijas izraisīts 
kaitējums; 
• radioaktīvu vielu izmantošana vai emisijas, kas tieši vai 
netieši izraisa kodolreakciju, radioaktīvu radiāciju vai 
piesārņojumu; 
• toksisku bioloģisku vai ķīmisku vielu izplatīšana, izmantošana 
vai emisija, kad tās tiek lietotas apzināti terora akta ietvaros. 
 
25.3 Nodoms un rupja neuzmanība 
Ja apdrošinātais ir izraisījis apdrošināšanas gadījumu apzināti 

vai rupja neuzmanības rezultātā, AIG atbildība var tikt 
samazināta, vai atlīdzība var tikt pilnībā atteikta atbilstoši tam, 
kas konkrētajā situācijā ir saprātīgi.  
 
25.4 Citi ar visu veidu apdrošināšanas segumu 
saistīti ierobežojumi 
Nekāda atlīdzība netiek izmaksāta, ja: 
• jebkādu zaudējumu, traumu, kaitējumu vai juridisku atbildību 
tieši vai netieši ir radījusi vai atbalstījusi fiziska persona vai 
juridiska persona, kura jebkurā piemērojamajā valdības 
melnajā sarakstā norādīta kā terorisma, narkotiku vai cilvēku 
kontrabandas, pirātisma, masu iznīcināšanas ieroču 
izplatīšanas, organizētās noziedzības, kibernoziedzības vai 
cilvēktiesību pārkāpumu atbalstītājs; 
• apdrošināšanas gadījumu ir izraisījusi piedalīšanās 
vardarbīgās protesta akcijās, sacelšanās vai citos vardarbīgos 
nemieros publiskā telpā; 
• apdrošinātais piedalās aktīvās armijas, policijas, 
zemessardzes vai miera uzturētāju operācijās vai darbībā; 
• apdrošinātais veic pienākumus, kas uzticēti lidojuma apkalpei 
vai saistīti ar lidojumu, kas iesaistīts aviācijas nelaimes 
gadījumā; 
• apdrošināšanas gadījumu ir izraisījusi zemestrīce, vulkāna 
izvirdums, plūdi, cunami, viesuļvētra, orkāns vai meža 
ugunsgrēks, zemes nogruvums, lavīna vai jebkura cita dabas 
katastrofa, ja vien attiecībā nav iegādāts papildu 
apdrošināšanas segums; 
• apdrošinātais ir iesaistījies noziedzīgā darbībā; 
• pēkšņā slimība bija alkohola vai zāļu pārmērīgas lietošanas 
vai apreibinošu vielu lietošanas rezultāts; 
• apdrošinātais ir iesaistīts kautiņā, izņemot pašaizsardzību; 
• apdrošinātā iesniegtā prasījuma pamatā ir jauni normatīvie 
akti vai Muitas vai citu iestāžu noteiktas instrukcijas; 
• prasījuma pamatā ir vai prasījums ir pilsoņu nemieru, streika, 
darbības pārtraukšanas, blokādes, jebkāda veida sacelšanās, 
jebkuras valsts valdības dekrētu vai šādu notikumu draudu 
rezultāts;   
• jebkurš prasījums, kura iemesls ir ceļojumu aģentūras, 
aviokompānijas vai jebkura cita uzņēmuma, sabiedrības vai 
personas maksātnespēja vai nespēja vai nevēlēšanās pildīt 
jebkuru savu saistību daļu pret apdrošināto, ja vien nav 
nopirkta streiku izraisītas ceļojuma atcelšanas apdrošināšana; 
 juridiski zaudējumus sedz autotransporta apdrošināšana vai 

darba devēja nodrošināta apdrošināšanas polise.  
 
Nav uzskatāms, ka apdrošinātājs nodrošina apdrošināšanas 
segumu, un apdrošinātājs nav atbildīgs par jebkāda prasījuma 
apmaksu vai apdrošināšanas segumu saskaņā ar šo 
apdrošināšanu, ciktāl šāda apdrošināšanas seguma, šāda 
prasījuma apmaksa un šāda apdrošināšanas labuma 
nodrošināšanas rezultātā apdrošinātājam, tā 
mātesuzņēmumam vai tā patiesajam labuma guvējam var tikt 
piemērota jebkāda sankcija, aizliegums vai ierobežojums 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijām vai 
tirdzniecības vai ekonomiskajām sankcijām Eiropas 
Savienības vai Amerikas Savienoto Valstu normatīvajiem 
aktiem.  
 
. 
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Atlīdzības izmaksas kārtība 
26. Atlīdzības izmaksas kārtība 
 
26.1 Apdrošināšanas gadījuma pieteikuma kārtība 
Prasītājam ir jāiesniedz AIG visi dokumenti un informācija, kas 
nepieciešami, lai noteiktu apdrošinātāja atbildību. Ceļojuma 
apdrošināšanas prasījumi ir jāiesniedz pēc iespējas ātrāk, 
parakstītas apdrošinātāja veidlapas formā. AIG var nodot 
informāciju savai centralizētajai sistēmai un uzglabāt personas 
datus saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu un privātuma aizsardzības regulējumu. 
 
Ja iestājas apdrošināšanas gadījums, sazinieties ar 
apdrošinātāju vai Neatliekamās palīdzības dienestu SOS 
International. 

 
Neatliekamās palīdzības dienests: 
SOS International AS 
Kopenhāgena, Dānija 
Tālr.: +45 38 48 93 38 
Fakss: +45 70 10 50 56 
E-pasts: sos@sos.dk  
(diennakts apkalpošana angļu valodā) 
 
Apdrošinātājs: 
AIG Europe S.A. (Somija filiāle) 
SIA Transcom Wordwide Latvia 
Vienības gatve 109 
LV-1058, Rīga, LATVIJA 
 
Tālr.: +371 67 060 545 
Fakss: +371 67 060 546 
E-pasts: aiglv@transcom.com  
(no pirmdienas līdz piektdienai 09.00–20.00, Sestdien 09.00–
16.00) 
 
Gadījumos, kad izdevumi ir nenozīmīgi, apdrošinātajam ir 
jāatrisina situācija un jāiesniedz atlīdzības prasījums kopā ar 
kvīšu oriģināliem pēc atgriešanās no ceļojuma. Prasījumi ir 
jāiesniedz AIG viena (1) gada laikā no dienas, kad prasītājs ir 
uzzinājis par tiesībām saņemt atlīdzību un desmit (10) gadu 
laikā pēc apdrošināšanas gadījuma dienas. Ja prasījums 
netiek iesniegts šajā termiņš, prasītājs zaudē visas tiesības uz 
atlīdzību.  
 
Apdrošinātājam ir tiesības apstrādāt apdrošinātā personas 
datus, ieskaitot personas identifikācijas kodus un sensitīvos 
datus, tādā apjomā, kādu paredz līgums. Apdrošinātājam ir 
tiesības nodot apdrošinātā personas datus, ieskaitot sensitīvos 
datus, savai centralizētajai sistēmai un klientu servisa 
nodrošinātājam. 
 
26.2 Medicīnisko izdevumu atlīdzināšanas kārtība 
Apdrošinātajam ir jāapmaksā medicīniskie izdevumi un, ar 
nosacījumu, ka šāda atlīdzība viņai/viņam pienākas saskaņā 
ar Latvijas Republikas Ārstniecības likumu vai citiem 
piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, vispirms jāiesniedz 
minētās atlīdzības pieteikums saskaņā ar attiecīgajos 
normatīvajos aktos noteikto kārtību. Šādos gadījumos 
apdrošinātajam tiek ieteikts nekavējoties pieprasīt atlīdzību 
Latvijas Republikas Nacionālajam veselības dienestam. AIG  
izskata apdrošinātā prasījumu pēc tam, kad apdrošinātais ir 
iesniedzis AIG Nacionālā veselības dienesta vai citas 
atbilstošas iestādes izsniegtas izziņas oriģinālu par izmaksāto 
atlīdzību, kā arī kvīšu un Nacionālajam veselības dienestam 
iesniegto dokumentu kopijas. Kvīšu oriģināli, par kuriem 

apdrošinātais nav saņēmis atlīdzību saskaņā ar 
piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, ir jānodod AIG. Ja 
apdrošinātais ir zaudējis tiesības uz atlīdzību saskaņā ar 
piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, AIG no atlīdzības 
atskaita daļu, kas tiktu izmaksāta saskaņā ar piemērojamajiem 
normatīvajiem aktiem. 
 
26.3 Prasījuma pieteikums 
Prasījuma pieteikumā ir jāiekļauj šāda informācija un 
dokumenti:  
• polises numurs; 
• īss apdrošināšanas gadījuma apraksts; 
• biļete vai cita veida transporta kvīts; 
• kvīšu oriģināli par neizmantotajiem un neatmaksātajiem 
pakalpojumiem; 
Medicīniskie izdevumi: 
• pienācīgi datēta un parakstīta ārsta izziņa, kurā norādīts 
precīzs slimības vai traumas apraksts; 
• kvīšu oriģināli attiecībā uz izmaksām par ārstēšanu un zālēm, 
pakalpojumu maksām un receptēm; 
Repatriācija uz Latviju ceļojuma laikā radušās saslimšanas vai 
ceļojuma laikā notikuša nelaimes gadījuma rezultātā:  
• sazinieties ar SOS International. 
Kopā ar apdrošināto ceļojoša bērna repatriācijas izdevumi: 
• sazinieties ar SOS International. 
Mirstīgo atlieku repatriācija: 
• sazinieties ar SOS International. 
Nāve nelaimes gadījuma rezultātā: 
• miršanas apliecība un jebkāds pēcnāves slēdziens un 
dokumenti, kuros norādīti apdrošināšanas atlīdzības saņēmēji 
(piemēram, mantas inventarizācijas lieta, radniecību 
apliecinoši dokumenti);  
• policijas izmeklēšanas akts. 
Nelaimes gadījuma rezultātā radušās traumas izraisīta 
neatgriezeniska invaliditāte:  
• apdrošināšanas gadījuma apraksts un liecinieki un viņu 
kontaktinformācija;  
• pienācīgi datēta un parakstīta ārsta izziņa, kurā norādīts 
precīzs traumas apraksts;  
• ārsta izmeklējuma datums un ārsta kontaktinformācija; 
Ceļojuma atcelšana vai pārtraukšana: 
• pienācīgi datēta un parakstīta ārsta izziņa, kurā ietverts 
precīzs slimības vai traumas apraksts, vai jebkāda veida 
izziņa; 
• izziņa par atmaksu vai atlīdzību, kas saņemta no transporta 
uzņēmuma vai ceļojumu aģentūras;  
• papildu izdevumu kvīšu oriģināli; 
• nāves gadījumā miršanas apliecība. 
Nokavēta izlidošana/izbraukšana: 
• transporta uzņēmuma izziņa par nokavēto 
izlidošanu/izbraukšanu; 
• transporta un naktsmītnes izdevumu kvīšu oriģināli; 
Atlīdzība par kavēšanos –lidojums vai cits sabiedriskais 
transports: 
• transporta uzņēmuma izziņa par nokavēto 
izlidošanu/izbraukšanu; 
• kvīšu oriģināli saistībā ar izdevumiem par ēdināšanu un 
naktsmītni; 
Bagāžas zaudējums: 
• zaudētās bagāžas priekšmetu apraksts; 
• sūdzība transporta uzņēmumam, ceļojumu aģentūrai vai 
viesnīcai un/vai ziņojums policijai par nodarījumu;  
• bagāžas kavēšanās gadījumā transporta uzņēmuma izziņa 
par kavēšanos un izziņa par bagāžas atdošanu; 
• kvīšu oriģināli par pirktajām vai nomātajām pirmās 
nepieciešamības precēm. 
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Juridiskā palīdzība: 
• sazinieties ar AIG vai SOS International. 
Civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem: 
• sazinieties ar AIG vai SOS International. 
 
Nepieciešamības gadījumā AIG var pieprasīt citu informāciju 
un dokumentus. Ja apdrošinātajam pēc apdrošinātāja 
pieprasījuma tiks veikti medicīniski izmeklējumi, apdrošinātājs 
atlīdzinās apdrošinātajam radušos izdevumus. Attiecībā uz 
nāves gadījumā pienākošos atlīdzību AIG ir tiesīgs pieprasīt 
līķa sekciju, kuras izdevumus apmaksās AIG.   
 
26.4 Krāpnieciska informācija 
Ja apdrošinātais sniedz krāpnieciskus paziņojumus vai slēpj 
informāciju, kas var būt saistīta ar zaudējumu atlīdzību, 
atlīdzība var tikt samazināta vai pilnībā atteikta.  
 
26.5 Nepārvarama vara 
Apdrošināšana nesedz zaudējumus, kas radušies kara, karam 
līdzīgu apstākļu, sacelšanās, iedzīvotāju nemieru vai citu 
līdzīgu notikumu rezultātā.  
 
26.6 Kārtība gadījumā, ja apdrošinātais nav 
apmierināts ar prasījumu izskatīšanu 
Ja apdrošinātais nav apmierināts ar apdrošinātāja lēmumu 
attiecībā uz prasījumu, apdrošinātajam vienmēr vispirms 
jāsazinās ar prasījuma izskatītāju.  
Visi un jebkādi strīdi attiecībā uz šiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tai skaitā AIG lēmumu par atlīdzību, ir jārisina 
savstarpējās sarunās. Apdrošinātais tiek mudināts vērsties pie 
AIG un lūgt pārvērtēšanu. 
 
Gadījumā, ja sarunas izrādās neveiksmīgas, visi un jebkādi no 
šiem noteikumiem un nosacījumiem izrietošie un ar tiem 
saistītie strīdi, iekaitot nesaskaņas par lēmumu attiecībā uz 
atlīdzību, ir jārisina Latvijas vispārējās jurisdikcijas tiesās. 
Prasības pret AIG var tikt ierosinātas tiesā pēc piekritības 
atbilstoši apdrošinātā dzīvesvietai/juridiskajai adresei Latvijas 
Republikā, un strīds ir izskatāms saskaņā ar Latvijas tiesību 
aktiem. 
 
Jebkāds process saistībā ar lēmumu par atlīdzību ir jāierosina 
tiesā trīs gadu laikā no brīža, kad apdrošinātais ir ticis 
informēts par AIG lēmumu.  
 
27. Personas datu apstrāde 
Noslēdzot līgumu ar AIG, apdrošinātais dod AIG savu 
piekrišanu apdrošinātā personas datu apstrādei saskaņā ar 
šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Apstrādājot 
personas datus AIG ir pienākums ievērot Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
likuma un citu piemērojamo normatīvo aktu prasības.  
 
Iegūtie personas dati var iekļaut identitātes informāciju un 
kontaktinformāciju, informāciju par maksājumu karti un bankas 
kontu, kredītspējas atsauksmes un novērtējumu, sensitīvu 
informāciju par veselību vai medicīnisko stāvokli vai 
ārstēšanas procedūrām, un citus personas datus.  
 
Personas datus var izmantot šādiem mērķiem: 
apdrošināšanas izsniegšana un pārvaldīšana, citas 
apdrošināšanas administrēšanas vajadzības, piemēram, 
saziņa, prasījumu apstrāde un maksājumi, lēmumu 
pieņemšana par apdrošināšanas noteikumiem un 
nosacījumiem, un maksāšanas noteikumiem; palīdzības un 
padomu nodrošināšana par ārstēšanos un ceļošanu; 
noziedzīgu nodarījumu, ieskaitot krāpšanu un naudas 
atmazgāšanu, atklāšana un izmeklēšana; tiesību aizsardzība 
un aizstāvēšana; gādāšana par atbilstību likumiem un 

noteikumiem, ieskaitot atbilstību likumiem un  noteikumiem, 
kas ir spēkā ārpus reģistrētās puses pastāvīgās uzturēšanās 
vietas valsts; telefona sarunu uzraudzība un ierakstīšana 
kvalitātes, mācību un drošības vajadzībām; mārketings, tirgus 
izpēte un analīze. 
 
Pēc attiecību izbeigšanas ar klientu AIG nodod sava klientu 
reģistra datus savam mārketinga reģistram, un tos var 
izmantot AIG produktu mārketingam. Klients var atteikties no 
mārketinga komunikācijas, sazinoties ar AIG pa e-pastu 
aigfinland@aig.com  vai rakstot uz adresi: AIG Europe S.A. 
(Somija filiāle), Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Somija. Mēs 
lūdzam ņemt vērā, ka, neskatoties uz atteikšanos no 
mārketinga komunikācijas, AIG joprojām var sūtīt citus 
paziņojumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polises 
administrēšanu un attiecas uz apdrošināšanu vai prasījumiem.   
 
Iepriekš minētajiem mērķiem AIG var nodot personas datus 
tās grupas uzņēmumiem, brokeriem un citiem izplatītājiem, 
apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem, kredītinformācijas 
aģentūrām, veselības aprūpes speciālistiem, AIG norīkotiem 
ārstiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem. Lai uzzinātu mūsu 
grupas uzņēmumus, kuriem var tikt nodoti personas dati, 
apmeklējiet vietni 
http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf . Personas 
dati tiks nodoti citām trešajām personām (ieskaitot valdības vai 
citas publiskās iestādes), ja to pieprasa likums. Personas dati 
(tai skaitā sensitīvi dati par veselību) var tikt nosūtīti citiem 
apdrošinātājiem likumā noteiktajos gadījumos. AIG uzņēmuma 
pārdošanas gadījumā vai tam gatavojoties, personas dati var 
tikt nodoti pircējiem vai iespējamiem pircējiem.   
 
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, bez apdrošinātās 
personas piekrišanas trešās personas var iesniegt AIG 
personas datus vai nodrošināt piekļuvi personas datiem, kas ir 
nepieciešami, lai AIG pārliecinātos par pienākumu izpildīt 
līgumu vai noteiktu tā neizpildīšanas apjomu. Tas attiecas arī 
uz informāciju par apdrošinātās personas veselības stāvokli, ja 
tas ir nepieciešams AIG, lai izpildītu līgumu, vai tas ir 
nepieciešams, lai noteiktu līguma izpildes pienākumu un šāda 
pienākuma apjomu.  
 
AIG izmanto atbilstošus drošības un citus pasākumus, lai 
aizsargātu personas datus. AIG pakalpojumu sniedzēji ir 
izvēlēti uzmanīgi, un arī viņiem ir uzlikts pienākums izmantot 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus. Personas dati tiks 
saglabāti tik ilgi, ciktāl tas būs attaisnojams attiecībā uz 
iepriekš aprakstītajiem nolūkiem, vai tik ilgi, cik to nosaka vai 
pieprasa normatīvie akti.   
 
Ikvienam ir tiesības piekļūt personas datiem, tiesības pieprasīt 
labot personas datus un tiesības aizliegt personas datu 
apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām. Attiecībā uz lūgumiem 
par piekļuvi personas datiem vai neprecīzu personas datu 
labošanu, vai aizliegumu apstrādāt personas datus, lūdzu 
sazinieties ar mums pa e-pastu aigfinland@aig.com  vai 
rakstiet uz adresi: AIG Europe S.A. (Somija filiāle), 
Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Somija. Vairāk informācijas 
par personas datu izmantošanu var atrast mūsu pilnajā 
Privātuma noteikumu tekstā vietnē 
https://www.aig.fi/en/privacy  vai pieprasot to kopiju, izmantojot 
iepriekš norādīto kontaktinformāciju. 
 
28. Apdrošināšanas līguma izbeigšana 
Apdrošināšanas līgumu nevar izbeigt, ja apdrošināšanas 
periods ir mazāks par 30 dienām. Ja apdrošināšanas periods ir 
ilgāks par 30 dienām, AIG atmaksās apdrošinātajam 
apdrošināšanas prēmiju, ja apdrošināšanas līgums tiks 
izbeigts rakstveidā pirms ceļojuma sākuma. Ja apdrošinātais 
izbeidz apdrošināšanas līgumu pēc tam, kad ceļojums ir 
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sācies, AIG ir tiesīgs uz apdrošināšanas prēmiju par laiku, kad 
apdrošināšana ir bijusi spēkā, un AIG apdrošinātajam 
atmaksās apdrošināšanas prēmijas neizmantoto daļu.    
 
Papildus iepriekš norādītajam AIG un apdrošinātajam ir 
tiesības vienpusēji izbeigt apdrošināšanas līgumu likumā 
noteiktajos gadījumos.  

29. Piemērojamie tiesību akti 
Apdrošināšanas līgumam ir piemērojami šie noteikumi un 
nosacījumi, kā arī Latvijas tiesību akti. 
 
. 
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Informācija par apdrošināšanas sabiedrību
1. Apdrošināšanas sabiedrība 

Šo apdrošināšanas polisi ir izsniegusi  AIG Europe S.A. Somijas filiāle (reģistrācijas numurs 2922692-7) (“AIG”).  
AIG Europe S.A. ir apdrošināšanas sabiedrība ar reģistrācijas numuru (R.C.S.) Luksemburgā: B 218806. AIG 
Europe S.A. juridiskā adrese ir 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luksemburgā, http://www.aig.lu.  
 

2.  Kas mūs regulē? 
AIG Europe S.A. Somijas filiāle ir pilnvarota un to regulē Finanšu uzraudzības iestāde. Ja Jūs vēlaties, Jūs varat to 
pārbaudīt Finanšu uzraudzības iestādes interneta vietnē www.finanssivalvonta.fi vai sazinoties ar Finanšu 
uzraudzības iestādi pa tālruni +358 10 83151 vai pastu: Somijas Finanšu uzraudzības iestāde: P.O. Box 103, Fi-
00101 Helsinki, Somija. Finanšu uzraudzības iestāde ir iestāde, kas uzrauga Somijas finanšu un apdrošināšanas 
sektorus, darbojoties patstāvīgi sadarbībā ar Somijas banku. Finanšu uzraudzības iestādes pienākumi ietver 
uzraudzību, lai Somijā darbojošās apdrošināšanas sabiedrības ievērotu normatīvos aktus un labu praksi. 
 
AIG Europe S.A. ir saņēmusi darbības atļauju no Luksemburgas Finanšu ministrijas (Luxembourg Ministère des 
Finances), un tās darbības uzrauga Apdrošināšanas komisariāts (Commissariat aux Assurances), 7, boulevard 
Joseph II, L-1840 Luksemburga, Luksemburgas Lielhercogiste, tālr.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, 
http://www.caa.lu/. 
 

3. AIG Klientu apkalpošanas nodaļa un apdrošināšanas prasības: 
• Pa pastu: AIG Europe S.A. Klientu apkalpošanas dienests- SIA Transcom Wordwide Latvia, Vienības gatve 109, 
LV-1058, Rīga, Latvija 
• Pa tālruni: +371 67 060 545 (darba dienās 09.00-20.00, sestdienās 09.00-16.00) 
• By fax: +371 67 060 546 
• By e-mail: aiglv@transcom.com  
 
Prasījumu izskatīšana, ja atlīdzības pieteikums jau ir aizpildīts: 
• Pa pastu: AIG Prasījumu nodaļa/ SIA Transcom Wordwide, Vienības gatve 109, LV-1058, Rīga, Latvija 
• Pa tālruni: +371 67 060 545(darba dienās 09.00-20.00, sestdienās 09.00-16.00) 
• Pa faksu: +371 67 060 546  
• Pa e-pastu: aiglv@transcom.com  
 
Ja Jūs neesat apmierināts ar mūsu apkalpošanu, lūdzam vispirms sazināties a AIG Klientu apkalpošanas dienestu. 
Visi un jebkādi strīdi par šiem noteikumiem un nosacījumiem, tai skaitā AIG lēmumu attiecībā uz atlīdzību, ir 
jārisina savstarpēju sarunu ceļā. Apdrošinātais tiek aicināts vērsties pie AIG un lūgt pārvērtēšanu. 
 
AIG Europe S.A., Somijas filiāle 
reģistrācijas numurs 2922692-7 
Kasarmikatu 44 
FI-00130 Helsinki 
Somija 
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www.aig.com/fi 

AIG Europe  S.A. (Finland branch) 
Kasarmikatu 44 
FI-00130 Helsinki 
Tel.: +358 20 7010100 
Fax: +358 20 7010180 
 
 

 

 American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organisation serving customers in more 
than 130 countries and jurisdictions. AIG companies serve commercial, institutional, and individual customers through 
one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading 
providers of life insurance and retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York 
Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange. 

AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of 
American International Group, Inc. For additional information, please visit our website at www.aig.com. Products and 
services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. In Europe, the 
principal insurance provider is AIG Europe S.A.. This material is for information purposes. Not all products and services 
are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by the actual terms & conditions of insurance 
set out in the policy or in the insurance contract. Certain products and services may be provided by independent third 
parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. [Certain property-casualty 
coverage may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state 
guaranty funds and insured are therefore not protected by such funds.] 

AIG Europe S.A. is an insurance undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A. has its 
head office at 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. is authorized by 
the Luxembourg Ministère des Finances and supervised by the Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, 
L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/ 
 

 
 

 
 


