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1. Vispārējie noteikumi
Noteikumi ir neatņemama  Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumu 
Nr. 6.3/1 sastāvdaļa.

2. Apdrošināšanas gadījums
Dienas nauda šo noteikumu izpratnē ir atlīdzība par Apdrošinātās personas 
pārejošu darba nespēju sešu mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma 
dienas Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 6.3/1 norādītu 
apdrošināšanas gadījumu, kuru dēļ Apdrošinātā persona nav varējusi veikt 
darba pienākumus, ja ķermeņa bojājums minēts “Atlīdzības aprēķināšanas 
tabulā” un ārstēšanos apliecina LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai 
atbilstoši dokumenti.

3. Apdrošināšanas atlīdzība
3.1. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību par katru 

darbnespējas dienu 0.20% apmērā no polisē norādītā riska 
Apdrošinājuma summas.

3.2. Apdrošināšanas atlīdzību par pārejošu darba nespēju Apdrošinātājs 
atlīdzina kopsummā par vienu vai vairākiem apdrošināšanas līguma 
darbības periodā notikušiem apdrošināšanas gadījumiem ne vairāk 
par 60 dienām kopsummā.

4. Izņēmumi
4.1. Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā par:
4.1.1. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos  

Nr. 6.3/1 minētiem izņēmumiem;
4.1.2. ja Apdrošinātā persona ārstēšanās laikā atrodas darbā vai veic 

darba pienākumus; ja apdrošināšanas līgumā paredzēta atlīdzība 
gan par ārstēšanos slimnīcā, gan par pārejošu darba nespēju, 
apdrošināšanas atlīdzību par pārejošu darba nespēju neizmaksā par 
tām dienām, par kurām izmaksā atlīdzību par ārstēšanos slimnīcā 
(saskaņā ar papildus noteikumiem Nr. 6.3.2/1).

5. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtība
5.1. Pušu darbība pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās notiek 

atbilstoši p.8. un p.9. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas 
noteikumos Nr. 6.3/1;

5.2. atlīdzības pieteicējam papildus jāiesniedz šādi dokumenti:
5.2.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta 

darbnespējas lapa (kopija),
5.2.2. darba devēja apstiprinājums par to, ka Apdrošinātā persona strādā 

darba vietā un ārstēšanās laikā nav ieradusies darbā;
5.2.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa (lēmums) par 

slimības pabalsta piešķiršanu, ja tāds ir piešķirts.

6. Apdrošināšanas līguma valoda
Pretrunu vai neskaidrību gadījumā starp šo noteikumu tekstu latviešu valodā 
un svešvalodā, noteicošais ir teksts latviešu valodā.

Papildus noteikumi Nr. 6.3.3/1 
pārejošas darba nespējas dienas naudas apdrošināšanai
Spēkā tikai tad, ja atbilstošais papildus risks norādīts polisē.
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