Personīgās apdrošināšanas speciālie noteikumi

Vieglas traumas
Šie noteikumi ir spēkā tikai kopā ar Personīgās apdrošināšanas
noteikumiem. Lūdzu, izlasiet šos noteikumus!
1.
Apdrošināšanas gadījums ir nelaimes gadījuma izraisīta trauma,
kura iestājas Apdrošināšanas termiņa laikā.
2. Nelaimes gadījums ir pēkšņs, neparedzēts, no Apdrošinātā gribas
neatkarīgs notikums:
- audu un orgānu traumatisks bojājums tiešas ārējas (mehāniskas,
termiskas, ķīmiskas, elektriskas) iedarbības dēļ;
- nejauša akūta saindēšanās ar indīgiem augiem, ķīmiskām vielām
(rūpnieciskām vai sadzīves).
3. Apdrošinātajam Apdrošināšanas sākuma datumā jābūt vismaz 1
gadu vecam, bet ne vecākam par 69 gadiem.
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Krūšu kaula lūzums
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4. Atlīdzība tiek aprēķināta, Apdrošinājuma summu reizinot ar turpmāk
redzamajā tabulā norādītajiem procentiem.
5. Maksimālā Atlīdzības summa ir 100 % no Apdrošinājuma summas
vienā Apdrošināšanas gadā. Šis limits tiek atjaunots katra nākamā
Apdrošināšanas gada sākumā, automātiski pagarinot šo Personīgās
apdrošināšanas veidu.
6. Traumu saraksts:

Ribas lūzums
Vienā Apdrošināšanas gadījumā izmaksa var tikt
veikta ne vairāk kā par piecu ribu lūzumu.

2% par katru ribu

Krustu kaula lūzums

10%

Atlīdzības summa
% no
Apdrošinājuma
summas
Galvas un nervu sistēmas traumas
Intrakraniāls traumatisks asinsizplūdums: epidurāla
hematoma, subdurāla hematoma, intracerebrāla
hematoma, subarahnoidāls asinsizplūdums
Galvas smadzeņu kontūzija
Galvas smadzeņu nervu perifērs bojājums
Vienā Apdrošināšanas gadījumā izmaksa var tikt
veikta ne vairāk kā par divu galvas smadzeņu nervu
bojājumu.

15%

5% par katru
nervu

Mugurkaula kakla, krūšu vai jostas daļas skriemeļu
ķermeņa vai loka lūzums, astes kaula lūzums
Vienā Apdrošināšanas gadījumā izmaksa var tikt
veikta ne vairāk kā par divu mugurkaula skriemeļu
lūzumu.
Mugurkaula kakla, krūšu vai jostas daļas skriemeļu
mežģījums vai izaugumu lūzums, astes kaula
skriemeļu mežģījums
Vienā Apdrošināšanas gadījumā izmaksa var tikt
veikta ne vairāk kā par divu mugurkaula skriemeļu
bojājumu.
Augšējo ekstremitāšu traumas
Lāpstiņas un atslēgas kaula savienojuma, krūšu
kaula un atslēgas kaula savienojuma plīsums;
lāpstiņas, atslēgas kaula lūzums vai mežģījums
Pleca locītavas mežģījums

5% par katru
skriemeli

4% par katru
skriemeli

5%
5%

Augšdelma kaula lūzums

10%

Muguras smadzeņu sasitums

10%

Elkoņa locītavas mežģījums

5%

Muguras smadzeņu saspiedums, hematomielija

15%

Augšdelma kaula epikondiļu lūzums
Apakšdelma kaula (elkoņa kaula vai spieķa kaula)
lūzums

5%

Plaukstas locītavas mežģījums

5%

Plaukstas pamata kaulu vai delnas kaulu lūzums vai
mežģījums.
Vienā Apdrošināšanas gadījumā izmaksa var tikt
veikta ne vairāk kā par trīs kaulu lūzumiem vai
locītavu mežģījumiem.

2% par katru
kaulu

5%

Plaukstas I pirksta lūzums vai mežģījums

2%

Galvaskausa velves kaulu lūzums

10%

Galvaskausa pamatnes kaulu lūzums

15%

Plaukstas II, III, IV, V pirksta lūzumsvai mežģījums
Vienā Apdrošināšanas gadījumā izmaksa var tikt
veikta ne vairāk kā par trīs pirkstu lūzumiem vai
mežģījumiem.
Apakšējo ekstremitāšu traumas

Kakla, plecu, jostas un krustu nervu pinumu bojājums 5%
Nervu pārrāvums: plaukstas, pēdas līmenī neatkarīgi
5%
no bojāto nervu skaita
Nervu pārrāvums: apakšdelma, apakšstilba līmenī
10%
neatkarīgi no bojāto nervu skaita
Nervu pārrāvums: pleca locītavas, elkoņa locītavas,
gūžas locītavas; ceļa locītavas līmenī neatkarīgi no
10%
bojāto nervu skaita
Galvaskausa velves kaulu ārējās plātnītes lūzums

Spēkā no 24.02.2017.

Auss gliemežnīcas bojājums (ievainojums, apdegums,
apsaldējums): othematoma, auss gliemežnīcas
skrimšļa lūzums, daļējs (mazāk kā puses) auss
gliemežnīcas zudums, traumatisks auss bungādiņas
plīsums bez dzirdes pazeminājuma
Auss gliemežnīcas bojājums (ievainojums, apdegums,
apsaldējums): auss gliemežnīcas puses vai vairāk
zudums
Deguna kaula mežģījums vai lūzums, pieres dobuma
priekšējās sieniņas lūzums
Deguna starpsienas nobīde netiek uzskatīta par
Apdrošināšanas gadījumu.
Zemmēles kaula lūzums, mutes dobuma, mēles
bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums), kas
radījis paliekošas rētas
Ķermeņa traumas

Apakšžokļa mežģījums, vaigu kaulu, augšžokļa vai
apakšžokļa lūzums.
Par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts
alveolārā izauguma lūzums.
Traumatisks viena zoba zaudējums
Vienā Apdrošināšanas gadījumā izmaksa var tikt
veikta ne vairāk kā par piecu zobu zaudēšanu.
Ar zobiem saistīti nelaimes gadījumi tiek uzskatīti par
Apdrošināšanas gadījumu tikai tad, ja ir redzamas
svaigas traumas pazīmes.
Orbītas lūzums, hifēma, hemoftalms, acs plakstiņa
gļotādas sašūšana, radzenes bojājums
Acs perforējošs ievainojums, acs II–III pakāpes
apdegums (kas nav izraisījis paliekošu redzes asuma
pazeminājumu), vienas acs asaru kanāla ievainojums
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5%

2% par vienu
zobu

3%
5%

5%

1% par katru
pirkstu

Viena iegurņa kaulu savienojuma plīsums, iegurņa
kaula lūzums, gūžas locītavas iedobuma lūzums

7% par katru
kaulu vai
savienojumu

Gūžas locītavas mežģījums

10%

Augšstilba kaula lūzums

15%

Menisku bojājums, kas apstiprināts ar magnētisko
rezonansi, datortomogrāfiju vai artroskopiju.
Ja vienas traumas rezultātā ir bojāti vairāki meniski,
Atlīdzība tiek izmaksāta kā par viena meniska
bojājumu.
Atlīdzība netiek izmaksāta par deģeneratīviem
menisku bojājumiem.

4%
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Ceļa locītavas pilnīgs vai daļējssaišu pārrāvums

3%

Ceļa locītavas mežģījums

5%

Ceļa kauliņa (ceļa skriemeļa) lūzums vai mežģījums

5%

Apakšstilba lielā lielakaula lūzums, izņemot potītes
lūzumu

10%

Apakšstilba mazā lielakaula lūzums, potītes lūzums

5%

Pēdas locītavas sindesmozes, saišu pilnīgs vai daļējs
pārrāvums, pēdas locītavas mežģījums
Pēdas kaulu lūzums vai mežģījums, izņemot papēža
kaula lūzumu vai mežģījumu.
Vienā apdrošināšanas gadījumā izmaksa var tikt
veikta ne vairāk kā par trīs kaulu lūzumiem vai
locītavu mežģījumiem.
Papēža kaula lūzums vai mežģījums

3%

3% par katru
kaulu

Īpaši Atlīdzības aprēķināšanas nosacījumi
5%

Pēdas I pirksta lūzums vai mežģījums
2%
Pēdas II, III, IV, V pirksta lūzums vai mežģījums.
Vienā Apdrošināšanas gadījumā izmaksa var tikt
1% par katru
veikta ne vairāk kā par trīs pirkstu lūzumiem vai
pirkstu
mežģījumiem.
Citas traumas
Sejas, kakla priekšējās-sānu virsmas, pazodes rajona un ausu
gliemežnīcu mīksto audu bojājums: brūces (sistas, plēstas, grieztas,
durtas), kurām nepieciešamas šuves, vai apdegums, apsaldējums
(vismaz II pakāpes), kas izraisījis rētas vai pigmentācijas laukumus:
garumā no 1 cm līdz 5 cm (ieskaitot) vai
1%
laukumā no 1 cm2 līdz 2 cm2 (ieskaitot)
garumā virs 5 cm vai
5%
laukumā virs 2 cm2
Galvas matainās daļas, ķermeņa un ekstremitāšu mīksto audu bojājums:
brūces (sistas, plēstas, grieztas, durtas), kurām nepieciešamas šuves),
vai apdegums, apsaldējums (vismaz II pakāpes), kas izraisījis rētas :
Ķermeņa virsmas laukuma 1% atbilst plaukstas laukumam.
Garumā no 5 cm vai laukumā no 2 cm2 līdz 0,5 %
1%
(ieskaitot) ķermeņa virsmas laukuma
Vairāk kā 0,5 %, bet līdz 2 % (ieskaitot) ķermeņa
3%
virsmas laukuma
Vairāk nekā 2 % ķermeņa virsmas laukuma
5 % par katriem
Viena Apdrošināšanas gadījuma rezultātā Atlīdzības 2 % ķermeņa
apjoms nevar pārsniegt 10 %
virsmas laukuma
Muskuļu plīsumi un cīpslu bojājumi

3%

Kaula fragmentu atrāvums
Vispārīgi
Citi nelaimes gadījuma rezultātā radušies
traumatiski bojājumi, kas nav uzskaitīti tabulā,
tiek uzskatīti par Apdrošināšanas gadījumu, ja to
ārstēšana ilgst vismaz desmit dienas. Saskaņā ar
šo punktu Atlīdzība var tikt izmaksāta vienu reizi
Apdrošināšanas gadā.
Atvērta ķirurģiska operācija (ieskaitot artroskopiju),
kas tiek veikta tabulā uzskaitīto bojājumu ārstēšanai
ne vēlāk kā 180 dienu laikā pēc nelaimes gadījuma
dienas. Atlīdzība tiek izmaksāta papildus Atlīdzībai
par šajā tabulā uzskaitītajiem punktiem, vienreiz par
vienu Apdrošināšanas gadījumu.
Par Apdrošināšanas gadījumu nav uzskatāma slēgta
kaulu lūzuma repozīcija un operācija, kas veikta, lai
izņemtu svešķermeni (piemēram, osteosintēzes
konstrukciju).
Atvērta ķirurģiska operācija (ieskaitot artroskopiju),
kas tiek veikta tabulā neuzskaitīto traumatisku
bojājumu ārstēšanai ne vēlāk kā 180 dienu laikā pēc
nelaimes gadījuma dienas. Atlīdzība tiek izmaksāta
vienreiz par vienu Apdrošināšanas gadījumu.
Operācijas laikā ir jābūt konstatētiem orgānu
bojājumiem.
Par Apdrošināšanas gadījumu nav uzskatāma slēgta
kaulu lūzuma repozīcija un operācija, kas veikta, lai
izņemtu svešķermeni (piemēram, osteosintēzes
konstrukciju).

3%
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Diagnostiska ķirurģiska operācija (ieskaitot
artroskopiju), kas tiek veikta tabulā neuzskaitīto
traumatisku bojājumu diagnosticēšanai ne vēlāk kā
180 dienu laikā pēc nelaimes gadījuma dienas.
2%
Atlīdzība tiek izmaksāta vienreiz par vienu
Apdrošināšanas gadījumu. Diagnostiskās ķirurģiskās
operācijas laikā orgānu bojājumi netiek konstatēti.
Ārstēšanās slimnīcā traumatiska bojājuma rezultātā (izņemot par
ārstēšanos rehabilitācijas iestādē):
2 - 5 dienas;
1%
6 - 20 dienas;
3%
21 vai vairāk dienas.
5%

30 EUR

Atlīdzības summa
tiek palielināta
par 25%

5%

7. Ja nelaimes gadījuma dēļ ir radušies vairāki vienas ķermeņa daļas
vai vienas orgānu sistēmas daļas vairāki bojājumi, Atlīdzību izmaksā pēc
tā Atlīdzību tabulas punkta, par kuru paredzēta lielākā Atlīdzība.
8. Apdrošinātājs var atteikt Atlīdzības izmaksu vai samazināt tās
summu, ja traumatiskam bojājumam nav objektīva pamatojuma rentgena uzņēmumi, magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija vai
līdzvērtīgu izmeklējumu rezultāti.
9. Apdrošināšanas līguma darbības laikā Atlīdzība tiek izmaksāta par
ne vairāk kā divām ķirurģiskām operācijām. Politraumas gadījumā veiktās
operācijas, tiek uzskatītas par vienu operāciju. Atlīdzību izmaksā pēc tā
Atlīdzību tabulas punkta, par kuru paredzēta lielākā Atlīdzība.
10. Atlīdzība par vienas un tās pašas locītavas tās pašas saites,
muskuļa, nerva, meniska bojājumu tiek izmaksāta vienu reizi
Apdrošināšanas gadā.
11. Par tā paša kaula atkārtotu lūzumu Atlīdzība tiek samazināta uz
pusi.
12. Ieraduma mežģījumi netiek uzskatīti par Apdrošināšanas gadījumu.

Apdrošināšanas izņēmumi
13. Atlīdzība netiek izmaksāta, ja Apdrošinātais risks iestājies šādos
norādītajos gadījumos:
13.1. Kodolkatastrofa, karadarbība un noziedzīgs nodarījums
13.1.1. kodolsprādziens, radioaktīvs piesārņojums, jonizējošs
starojums;
13.1.2. jebkāda veida karadarbība, bruņots vai militārs konflikts,
sacelšanās, revolūcija vai līdzdalība masu nekārtībās;
13.1.3. noziedzīgs nodarījums, kas veikts vai kuru paredzēts veikt ar
Apdrošinātā līdzdalību.
13.2. Alkohola un narkotiku lietošana, nelikumīga transportlīdzekļu
izmantošana
13.2.1. Apdrošinātajam esot alkohola reibumā (par alkohola reibumu
tiek uzskatīta reibuma pakāpe, kas lielāka par LR normatīvajos aktos
vai tās valsts, kurā notiek nelaimes gadījums, noteikto maksimālo
reibuma pakāpi ar kādu atļauts vadīt transportlīdzekli), narkotisko,
psihotoksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;
13.2.2. Apdrošinātajam vadot transportlīdzekli bez spēkā esošas
attiecīgas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības.
13.3. Sports, ekstrēmas brīvā laika aktivitātes un lidojumi
13.3.1. profesionālais sports, jebkāda veida ātrumsacīkstes,
niršana ar elpošanas aparātiem vai jebkāda veida ekstrēmās brīvā
laika aktivitātes vai sports, tai skaitā klinšu kāpšana, alpīnisms,
izpletņlēkšana, izpletņlēkšana brīvajā kritienā, planēšana,
speleoloģija, gumijlēkšana, lidošana ar gaisa balonu;
13.3.2. lidošana ar lidmašīnu, izņemot pārlidojumus ar komerciāli
licenzētām pasažieru lidsabiedrībām.
13.4. Citi iemesli
13.4.1. Apdrošinātā sev apzināti nodarīts kaitējums veselībai, ar
mērķi radīt traumu vai izraisīt saslimšanu;
13.4.2. nelaimes gadījums, kuru tieši vai netieši izraisījusi garīga
saslimšana, ja nelaimes gadījums notiek Apdrošinātajam, kurš
ir garīgi slims un kuru nelaimes gadījuma brīdī var uzskatīt par
nepieskaitāmu;
13.4.3. veselības traucējumi, kas radušies medicīnisko manipulāciju,
tostarp staru diagnostikas un staru terapijas, rezultātā vai
apdrošinātajam veikto ķirurģisko operāciju rezultātā;
13.4.4. ārstēšanās, ko nav nozīmējis sertificēts un reģistrēts ārsts;
13.4.5. infekcija, ko izraisa patogēna aģenta nokļūšana organismā
caur ādas vai gļotādas mikroievainojumu, izņemot trakumsērgu,
stingumkrampjus un infekcijas, kas organismā nokļuvušas nelaimes
gadījuma rezultātā;
13.4.6. svešķermeņu, tādu kā, locītavu protēžu, osteosintēzes
konstrukciju, zobu protēžu, lūzums vai mežģījums;
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13.4.7. brūces, rētas, pigmentācijas laukumi, kas radušies ķirurģisku operāciju, vaļēju lūzumu, amputācijas vai izgulējumu rezultātā;
13.4.8. šīs diagnozes un stāvokļi, kas radušies jebkāda gadījuma rezultātā:
13.4.8.1. diafragmas, vēdera sienas (nabas, baltās līnijas, cirkšņa un ciskas) trūce;
13.4.8.2. tromboflebīts, asins recēšanas traucējumu sekas;
13.4.8.3. abscess;
13.4.8.4. starpskriemeļu diska trūce;
13.4.8.5. artrīts, spondilīts,
13.4.8.6. artroze, spondiloze;
13.4.8.7. osteohondropātija, artropātija;
13.4.8.8. radikulopātija, radikulīts, neiropātija;
13.4.8.9. periostīts;
13.4.8.10. miozīts;
13.4.8.11. tenosinovīts, tendinīts;
13.4.8.12. epikondilīts;
13.4.8.13. bursīts;
13.4.8.14. atdures sindroms.

Apdrošināšanas izbeigšana
14. Šis Personīgās apdrošināšanas veids zaudē spēku:
14.1. ja tiek izbeigts Apdrošināšanas līgums;
14.2. Apdrošinātā 71. dzimšanas dienā;
14.3. Izslēdzot to no Apdrošināšanas līguma.
Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Mums:
SEB Life and Pension Baltic SE
Tālrunis: +371 67079800, e-pasts: dziviba@seb.lv
Adrese: Antonijas iela 9, Rīga, LV 1010
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