
apdrošinies
un ceļo droši!

67112222, gjensidige.lvPiedāvājums spēkā līdz 13.03.2017.

-20%

Tikai Lattelecom Lojalitātes programmas 
dalībniekiem - ceļojumu apdrošināšana ar 
20% atlaidi!



Gjensidige ceļojumu
apdrošināšanas priekšrocības

•  plašs un visaptverošs risku segums visu veidu ceļojumiem;

•  aktīvā atpūta iekļauta polisē bez papildus piemaksas;

•  atlīdzinām gan akūtu, gan hronisku slimību ārstēšanas  
izdevumus;

•  atlīdzinām ne tikai medicīniskos izdevumus par nelaimes 
gadījuma laikā gūtu traumu, bet izmaksājam arī 
kompensāciju saistībā ar negadījumu;

•  apdrošinām Tavu īpašumu, kamēr atrodies ceļojumā;

•  atlīdzinām medicīnas izdevumus saistībā ar grūtniecības 
sarežģījumiem līdz 32. grūtniecības nedēļai; 

•  apdrošinām Tavu bagāžu ceļojuma laikā;

•  ja notiks negadījums, mūsu sadarbības partneri sniegs Tev 
palīdzību 6 valodās visā pasaulē jebkurā diennakts laikā.

Plānojot ceļojumu, 
neaizmirsti iegādāties

ceļojumu apdrošināšanu
mierīgam un netraucētam 

ceļojumam



Izvēlies vēlamo risku kombināciju
un iegādājies sev atbilstošāko
ceļojumu apdrošināšanu!

Ārstēšanās izdevumi
Atlīdzināsim ārstēšanās izdevumus ārvalstīs, ja ceļojuma 
laikā notiks nelaimes gadījums, trauma, akūta saslimšana, 
hroniskas slimības saasinājums, grūtniecības sarežģījumi 
vai zobu sāpes.

Repatriācijas izdevumi
Atlīdzināsim izdevumus, ja būs nepieciešama ārkārtas 
transportēšana uz Latviju, kā arī izdevumus par pavadošo 
medicīnisko personālu.

Nelaimes gadījumi
Izmaksāsim kompensāciju par ceļojuma laikā nelaimes 
gadījumā gūtu traumu, sakropļojumu vai nāvi. Atlīdzināsim 
izdevumus par nelaimes gadījuma rezultātā sabojātā 
apģērba atjaunošanu un optikas preču labošanu / iegādi.

Bagāžas apdrošināšana
Atlīdzināsim izdevumus par bagāžas aizkavēšanos, 
bojājumiem, nozaudēšanu un zādzību. Aizkavēšanās 
gadījumā tiek segti izdevumi par pirmās nepieciešamības 
preču iegādi.

Ceļojuma atcelšana vai pārtraukšana
Atlīdzināsim izdevumus, ja neparedzētu apstākļu dēļ būs 
jāatceļ iepriekš plānotais un apmaksātais ceļojums, vai tas 
pēkšņi būs jāpārtrauc pēkšņas slimības, nelaimes gadījuma 
vai citu svarīgu iemeslu dēļ. 



Ceļojuma dokumenti
Atlīdzināsim telefona sarunas, transporta un uzturēšanās 
izdevumus ceļojuma dokumentu (pases, ID kartes, 
sauszemes transportlīdzekļa vadītāja apliecības) 
atjaunošanai to zādzības gadījumā. 

Juridiskie izdevumi
Atlīdzināsim  izdevumus par pirmstiesas izmeklēšanas un 
tiesvedības procesa ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem. 

Sporta aprīkojuma apdrošināšana
Atlīdzināsim neparadzētus izdevumus sporta aprīkojuma 
nozaudēšanas, bojāšanas un zādzības gadījumā. 

Tulkošanas pakalpojumi
Atlīdzināsim profesionāla tulka pakalpojumus ceļojumu 
dokumentu zādzības vai juridisko izdevumu gadījumā. 

Lidojuma aizkavēšanās, nokavēts tranzīts
Atlīdzināsim izdevumus par ēdienreizēm, viesnīcas pakalpo-
jumiem lidojuma aizkavēšanās gadījumā, kā arī viesnīcas 
un transporta izdevumus, ja savienotu braucienu gadījumā, 
tiek atcelts reiss un tiek nokavēts nākamais brauciens. 

Īpašuma apdrošināšana ceļojuma laikā
Atlīdzināsim zaudējumus, kas Tavā prombūtnes laikā būs 
radušies mājoklim un tajā esošajai mantai ugunsgrēka, 
dabas stihiju, šķidruma vai tvaika noplūdes, kā arī trešo 
personu prettiesiskas rīcības gadījumā. 

Civiltiesiskā atbildība
Ja netīši nodarīsi zaudējumus citas personas mantai vai 
veselībai, mēs tos atlīdzināsim Tavā vietā.


