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

2. Apdrošināšanas gadījums
Medicīniskie izdevumi šo noteikumu izpratnē ir Nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas noteikumos Nr. 6.3/1 norādītu apdrošināšanas gadījumu dēļ 
sešu mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma dienas radušies izdevumi 
par ambulatoro un /vai stacionāro ārstniecisko palīdzību un ārsta nozīmētu 
izmeklēšanu, protezēšanu, plastiskajām operācijām un rehabilitāciju, ārsta 
nozīmētiem medikamentiem, pārsienamajiem materiāliem un tehniskajiem 
palīglīdzekļiem, medicīnisko transportu, ja ķermeņa bojājums minēts 
“Atlīdzības aprēķināšanas tabulā”.

3. Apdrošināšanas atlīdzība
Apdrošināšanas atlīdzību par medicīniskajiem izdevumiem izmaksā 
kopsummā par vienu vai vairākiem apdrošināšanas līguma darbības perioda 
laikā notikušiem apdrošināšanas gadījumiem, nepārsniedzot 15% no 
apdrošinājuma summas, izņemot gadījumus, kad apdrošināšanas polisē ir 
noteikta cita summa, no kuras aprēķināms apdrošināšanas atlīdzības par 
medicīniskajiem izdevumiem limits.

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

Nr. 6.3/1 minētiem izņēmumiem;
4.1.2. psihoterapeitisko palīdzību;
4.1.3. paaugstināta servisa pakalpojumiem;
4.1.4. ārstu honorāriem;
4.1.5. pastāvīgajiem medicīniskajiem līdzekļiem, kuri lietoti  

jau pirms Apdrošināšanas gadījuma (protēzēm, t.sk. zobu,  
invalīdu ratiņiem u.c.);

4.1.6. izmaksām par aprūpi mājās;
4.1.7. medicīniskajiem izdevumiem ārpus Latvijas, ja līguma darbības 

teritorija ir Latvija;
4.1.8. medicīniskajiem izdevumiem ārpus Eiropas ekonomiskās zonas 

valstīm, ja līguma darbības teritorija ir Visa pasaule.

5. Apdrošinātāja tiesības
Apdrošinātājam ir tiesības atteikt atlīdzību šajā veidā, ja Apdrošinātajai 
personai pienākas medicīnisko izdevumu kompensācija atbilstoši kādam 
citam obligātās vai brīvprātīgās apdrošināšanas veidam.

6. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtība
6.1. Pušu darbība pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās notiek 

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

6.2. atlīdzības pieteicējam papildus jāiesniedz šādi dokumenti:
6.2.2. izdevumus pamatojoši medicīniskie dokumenti (ārsta norīkojums, 

Izziņa);
6.2.3. izdevumus apstiprinoši finansu dokumentu oriģināli, kuros precīzi 

norādīts pircējs un preces (pakalpojuma) nosaukums.

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

Papildus noteikumi Nr. 6.3.1/1 
medicīnisko izdevumu apdrošināšanai
Spēkā tikai tad, ja atbilstošais papildus risks norādīts polisē.
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