
Ceļojumu apdrošināšanas / Travel insurance
POLISE NR.  / POLICY NO. 795759352  

Līguma darbības periods / Insurance period

No / From 14.01.2023 plkst. / time 00:00 līdz / to 21.01.2023 plkst. / time 23:59 (Dienas kopā / Days: 8) 
Noslēgšanas datums / Date of issue: 09.01.2023

Ziemas sporta aktivitāšu apdrošināšanas periods / Insurance period of winter sports activities

No / From 14.01.2023 plkst. / time 00:00 līdz / to 21.01.2023 plkst. / time 23:59

Apdrošinājuma ņēmējs / Policy holder

Vārds, uzvārds / Name, surname: Eduards Rezvijs
Personas kods / Identity No.: 310360-11839

Apdrošinātās personas / Insured persons

Nr. /
No.

Vārds, uzvārds /
Name, surname

Personas kods /
Dzimšanas
datums //

Identity No. /
Date of birth

Paaugstināts risks / Increased risk
Prēmija /

Premium (EUR)
Fizisks darbs /
Physical work

Daivings /
Diving

Amatieru sports /
Amateur sports

Sacensības /
Competitions

1. Eduards Rezvijs 310360-11839 /
31.03.1960

    18.40

2. Jeļena Kaniščeva 020169-10527 /
02.01.1969

    18.40

3. Natālija Ezīte 010972-10201 /
01.09.1972

    18.40

4. Jurijs Gaidukovs 130260-10948 /
13.02.1960

    18.40

Ir iekļauts apdrošināšanas segumā, ja personai ir atzīme  Jā / Included in insurance coverage if person has checkmark  Yes

Apmaksas nosacījumi / Payment conditions

Kopējā prēmija / Total premium: 73.60 EUR (Septiņdesmit trīs euro un 60 centi / Seventy three euros and 60 cents)

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam / In case of insurance accident

Ja, atrodoties ārzemēs, Jums ir nepieciešama palīdzība, sazinieties ar BALTA Palīdzības dienestu pa tālruni +371 67 500 174 (24h diennaktī); e-pasts: 
travel.balta@balta.lv / if you are abroad, in case of insurance accident, call to BALTA Help Desk by phone +371 67 500 174 (24 hours), e-mail: 
travel.balta@balta.lv,
Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies ASV, Bulgārijā, Grieķijā, Ēģiptē, Krievijā, Spānijā, Taizemē vai Turcijā, Jums obligāti jāizmanto BALTA Palīdzības dienesta 
pakalpojumi palīdzības organizēšanai, ņemot vērā Palīdzības dienesta ieteikumus medicīnas iestādes izvēlei, sazinoties ar BALTA Palīdzības dienestu pa tālruni 
+371 67 500 174 (24h diennaktī); e-pasts: travel.balta@balta.lv / If the insured accident has occurred in the USA, Bulgaria, Greece, Egypt, Russia, Spain, Thailand
or Turkey, you must use the BALTA Helpdesk services to organize help, taking into account the Helpdesk's recommendations for choosing a medical institution 
by contacting BALTA Helpdesk by phone +371 67 500 174 (24 hours); e-mail: travel.balta@balta.lv
Ja esat atgriezies no ārzemēm un vēlaties pieteikt apdrošināšanas atlīdzību, sazinieties ar BALTA un piesakiet to www.balta.lv, mobilajā aplikācijā vai zvanot pa tālruni 
+371 67 533 375 / if you have returned from the trip and wishto submit an insurance claim, contact BALTA www.balta.lv, by mobile application or call to +371 67 
533 375

Līguma darbības teritorija / Territory

Eiropa / Europe

Apdrošināšanas segums / Insurance coverage

Brauciena veids / Type of trip: Ceļojumu / Travel
Programma / Program: Ziemas sportu / Winter sports
Segums / Coverage: Bronza / Bronze

Apdrošinātie riski katrai apdrošinātajai personai /
Risks insured per each insured person

Apdrošinājuma summa /
Sum insured (EUR)

Medicīniskie izdevumi / Medical expenses 70 000
Zobārstniecība / Dentistry 150
Medicīniskais transports / Medical transport 70 000
Slimnieka repatriācija / Repatriation of the patient 70 000
Medicīniskais transports Mītnes zemē / Medical transport in the Accommodation country 100
Tuvinieka ierašanās ceļojuma izdevumi / Traveling expenses for the arrival of close relation 10 000
Bērna evakuācija / Children evacuation 10 000
Slimnīcas dienas nauda / Hospitals daily benefit 100
Medicīniskie palīglīdzekļi / Medical aids 300
Repatriācija nāves gadījumā / Repatriation in case of death 70 000
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs / Expenses on burial abroad 3 000
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Apdrošinātie riski katrai apdrošinātajai personai /
Risks insured per each insured person

Apdrošinājuma summa /
Sum insured (EUR)

Telefona sarunu apmaksa / Phone calls 30
Atpūtas aktivitātes / Leisure activities 70 000
Ceļojuma dokumenti / Travel documents 100
Nelaimes gadījumi / Accidents 10 000
Ziemas sportu inventāra bojāšana NG rezultātā / Sports equipment damage because of an accident 200

Kopējā apdrošinājuma summa / Total sum insured: 70 000

Apdrošinājuma summu apakšlimiti ir noteikti un tiek piemēroti Ceļojumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 4101.04 noteiktā apmērā. / The sum insured sub-limits are set
and applied in the amounts specified in the Travel insurance coverage conditions No. 4101.04. 

Īpašie noteikumi / Special conditions 

Ja Ceļojuma laikā Jums tiek konstatēta SARS-CoV vīrusa izraisīta COVID-19 infekcija (ieskaitot tā paveidus vai mutācijas), tad apdrošināšana 
(turpmāk tekstā – COVID apdrošināšana) ir spēkā attiecībā uz AAS “BALTA” Ceļojumu apdrošināšanas noteikumu Nr. 4101.04 (turpmāk tekstā – 
Noteikumi) riskiem “Slimnieka repatriācija”, “Bērna evakuācija”, “Medicīniskais transports”, “Repatriācija nāves gadījumā” un “Medicīniskie 
izdevumi” gadījumos, kad to nenodrošina attiecīgā valsts , nesedz EVAK karte vai kāda cita organizācija (aviokompānija, viesnīca utt.). Izmaksājot 
apdrošināšanas atlīdzību par vienu vai vairākiem gadījumiem un par vienu vai vairākiem apdrošinātajiem riskiem “Slimnieka repatriācija”, “Bērna 
evakuācija”, “Medicīniskais transports”, “Repatriācija nāves gadījumā” un “Medicīniskie izdevumi” līguma darbības laikā, atlīdzība nevar pārsniegt 
par gadījumu 5 000 EUR.
COVID apdrošināšana nav spēkā un izdevumi netiek atlīdzināti, ja: nav ievēroti attiecīgajā valstī noteiktie ieceļošanas ierobežojumi, kas publicēti 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā; ceļojuma teritorija ir ASV, Kanāda, Japāna, Austrālija vai Jaunzēlande, izņemot, ja Jūsu Ceļojums
sākas 15. dienā un vēlāk pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, ieskaitot balsta vakcīnu, vai Jūs 3 mēnešu laikā pirms Ceļojuma sākuma 
datuma pārslimojāt COVID-19 infekciju un varat uzrādīt negatīvu PĶR testu pēc atveseļošanās; apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī Jūs 
atrodaties ārpus Latvijas, esat karantīnā/ izolācijā vai Jums ir diagnosticēta COVID-19 infekcija vai Jums ir saslimšanas simptomātika; izdevumi ir 
saistīti ar atrašanos karantīnā, pirms brīvas pārvietošanās pa Ceļojuma valsts teritoriju; izdevumi ir saistīti ar obligāto testu, kas jāveic, lai 
atgrieztos Mītnes zemē vai ieceļotu, vai uzturētos citā valstī.
Jebkuri citi ar COVID-19 infekciju saistīti izdevumi, izņemot COVID apdrošināšanā minētos gadījumus, netiek atlīdzināti. / Insurance of COVID-19 
infection caused by SARS-CoV virus is valid in accordance with the special conditions of the policy written in Latvian.

Apdrošināšanas noteikumi / Insurance terms

Visi apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas produkta informācija ir atrodami arī BALTA mājaslapā www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" 
filiālē visā Latvijā. Saglabājiet tos savā datorā vai citā ierīcē. Sazinieties ar mums, ja informāciju nepieciešams nosūtīt uz e-pastu vai pa pastu. / All
insurance terms and conditions, and insurance product information are available at BALTA's website www.balta.lv or any IC BALTA office in Latvia.
Save them to your computer or other device. Contact us if information needs to be sent by email or by post.

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir / Integral part of insurance contract are:

Apdrošināšanas produkta 
informācijas dokuments / 
Insurance product 
information document 

Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi / General insurance conditions Nr. 06 / EN 
Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi / Travel insurance coverage conditions Nr. 4101.04 / EN Noteikumu kopsavilkums / 

Summary of insurance terms 

Personu datu apstrāde / Personal data processing
Apdrošinātājs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (t.sk. īpašu kategoriju personu datus un personu identifikācijas kodus), lai nodrošinātu līguma izpildi un 
apdrošinātāja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Vairāk par personas datu apstrādi: www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, klientu apkalpošanas centros 
vai rakstot uz: manidati@balta.lv. / The Insurer as a data processor processes personal data (incl. special categories of personal data and identification numbers) in 
order to fulfil the contract and to ensure legitimate interests of the Insurer or a third party. To find out more on personal data processing: view www.balta.lv section 
on personal data processing, visit Insurer’s customer service centre or write to: manidati@balta.lv.

Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina / The policy holder approves:
• veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija, t.sk. norādītie personu dati (vārds, uzvārds, personas kods, 

dzimšanas datums), ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un 
noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu / payment of the insurance premium constitutes an acknowledgement on my part that
the information specified in the insurance policy, including personal data (first name, surname, personal code, date of birth) contained, is true and complete, that I 
have familiarized myself with the information and terms and conditions provided in the insurance certificate and discussed these before paying the insurance 
premium and that these have been reconciled with me fully and reflect my own free will,

• esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un apdrošināšanas produkta informāciju un/vai esmu informēts, ka noteikumi un apdrošināšanas produkta informācija
ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā / I have received terms and conditions, and insurance product information mentioned in this 
policy and/or I am informed, that terms and conditions, and insurance product information are available at www.balta.lv or any IC BALTA office in Latvia,

• man ir izskaidrota paša riska būtība, kā arī seguma spēkā esība tikai Ceļojuma laikā, kas sākas, izbraucot no Latvijas Republikas, un beidzas, atpakaļ iebraucot 
Latvijas Republikā vai Mītnes zemē, un ietver visu Ceļojuma periodu / the nature of deductible has been explained to me, as well as the validity of the cover only 
during the Trip, which starts when leaving the Republic of Latvia and ends when returning to the Republic of Latvia or the Home Country and covers the entire 
travel period,

• esmu informēts, ka, pagarinot polisi bez pārtraukuma, maksimālais apdrošināto dienu skaits nepārsniedz 120 dienas un, sākot ar 121.dienu pēc izbraukšanas no 
Latvijas Republikas, polise nav spēkā / I am informed that when extending the policy without interruption, the maximum number of insured days does not exceed 
120 days and starting from the 121st day after leaving the Republic of Latvia, the policy is not valid,

• ar šo pilnvaroju AAS "BALTA" un/vai AAS "BALTA" Palīdzības dienestu pieprasīt un saņemt no citiem tiesību subjektiem (tai skaita arī ārstniecības personām, 
ārstniecības iestādēm, u.c.) informāciju par apdrošinātās personas veselības stāvokli, saņemto medicīnisko palīdzību un citu informāciju, kas nepieciešama iespējamā
apdrošināšanas gadījuma apstākļu noskaidrošanai, vai kas nepieciešama apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā iesniegtās informācijas pārbaudīšanai / I hereby 
authorise IC BALTA and/or IC BALTA Help desk to request and receive from other subjects of law (including medical practitioners, health treatment institutions, 
etc.), information about the state of health of the insured person, received medical assistance and other information that may be required for clarification of the 
circumstances of the eventual insured event or that is required for the verification of information provided by the insurant or the insured.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta / Policy is prepared electronically and valid without signature
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Apdrošinājuma ņēmējs / Policy holder Apdrošinātāja pārstāvis / Insurer representative

Vārds, uzvārds / Name, surname: Eduards Rezvijs
Personas kods / Identity No.: 310360-11839

Vārds, uzvārds / Name, surname: Jeļena Lindermane
Tālrunis / Telephone: 67213478
E-pasts / E-mail: jelena@regor.lv
Struktūrvienība / Department: REGOR BROKERIS, SIA
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Ceļojumu apdrošināšana 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība: apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA” Produkts: Ceļojumu apdrošināšana 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga 

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija ir sniegta apdrošināšanas 
piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un ceļojumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 4101.04. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Ceļojumu apdrošināšana aizsargā pret neparedzētiem medicīniskiem izdevumiem pēkšņu un negaidītu veselības problēmu gadījumos ceļojuma 
laikā, kā arī nodrošina personu repatriāciju uz mītnes zemi pēkšņas saslimšanas vai nāves gadījumā, vai citiem izdevumiem ceļojuma laikā, ja 
izvēlaties apdrošināt papildu riskus. 

Kas tiek apdrošināts? 

 

Pamata riski:  

 medicīniskie riski: medicīniskie izdevumi; zobārstniecība; 
medicīniskais transports; 

 repatriācijas riski: slimnieka repatriācija; tuvinieka 
ierašanās izdevumi; repatriācija nāves gadījumā; 
apbedīšanas izdevumi ārzemēs. 
 

Papildu riski, ja izvēlēti un iekļauti piedāvājumā: 

 nelaimes gadījumu apdrošināšana; 
 civiltiesiskā atbildība; 
 juridiskie un tulkošanas izdevumi; 
 bagāžas un ziemas sporta inventāra apdrošināšana 

(sabojāšana, nozaudēšana, aizkavēšanās, zādzība 
ceļojuma laikā); 

 ceļojuma izmaiņas (ceļojuma atcelšana, pārtraukšana; 
ceļojuma atcelšana bezdarba gadījumā; ceļojuma 
nokavēšana CSNg dēļ; aizkavēta avioreisa aizvietošana; 
lidojuma aizkavēšanās; nokavēts savienotais reiss; 
nokavētās dienas viesnīcā; izdevumi vīzas neizsniegšanas 
gadījumā; reisa atcelšana dabas stihijas dēļ; vietas 
atteikums lidmašīnā); 

 ceļojuma dokumenti un nauda; 
 citi riski (slēpošanas pases apdrošināšana; slēgto 

slēpošanas trašu apdrošināšana; drēbju ķīmiskā tīrīšana; 
bērna evakuācija; slimnīcas dienas nauda; medicīniskie 
palīglīdzekļi; telefona sarunu apmaksa; atpūtas aktivitātes, 
izdevumi mītnes zemē (medicīniskais transports, 
medicīniskie izdevumi); apdrošinātā aizstāšana; nomas 
auto risku apdrošināšana). 

 
Apdrošinājuma summa: 

apdrošinājuma summa ir atkarīga no izvēlētās apdrošināšanas 
programmas; atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem var būt 
noteikti limiti. 

 

 Kas netiek apdrošināts? 

 Zaudējumi, kas ir radušies jūsu noziedzīgas 
darbības, ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ, 
kā arī pašnāvības vai pašnāvības mēģinājuma dēļ. 

 Zaudējumi, kas ir radušies nepārvaramas varas, 
karadarbības, nemieru, dabas stihiju un citu līdzīgu 
apstākļu dēļ. 

 Zaudējumi, kas ir radušies, jums esot alkohola, 
narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. 

 Zaudējumi, kas ir radušies sakarā ar psihiskā 
stāvokļa traucējumiem, psihisku saslimšanu, akūtām 
stresa reakcijām, histēriju, epilepsiju un citiem 
apziņas traucējumiem.  

 Zaudējumi par medicīnisko palīdzību, kas nav 
neatliekama, piemēram, plānveida ārstēšana, 
operācijas, kas nav neatliekamas, komplementārā 
(netradicionālā) ārstēšana, ārstēšana pēc akūtā 
stāvokļa novēršanas pēkšņas saslimšanas dēļ u. tml. 

 Zaudējumi saistībā ar pandēmiju vai epidēmiju, 
nezināma izsaucēja izraisītu infekcijas slimību un 
infekcijas slimību, ja nav ņemtas vērā Pasaules 
Veselības organizācijas noteiktās rekomendācijas 
ceļotājiem attiecībā uz vakcināciju un profilaksi. 

 Zaudējumi par medicīnisko palīdzību, kas jums ir 
radušies saistībā ar saslimšanu, kura sākās pirms 
apdrošināšanas līguma darbības sākuma, kā arī, ja 
jūs devāties uz ārvalstīm, neievērojot ārsta 
rekomendācijas nedoties ceļojumā. 

 Zaudējumi par medicīnisko palīdzību saistībā ar HIV 
vīrusu, iegūto imūndeficīta sindromu (AIDS), 
onkoloģiskām saslimšanām, dialīzi, cirozi, multiplo 
sklerozi, tuberkulozi neatkarīgi no slimības stadijas 
un veselības stāvokļa, par sirds un asinsvadu 
operācijām, koronarogrāfiju, audu un orgānu 
transplantāciju, redzes korekciju, protezēšanu un 
protēzēm. 

Pilnīga informācija par izņēmumiem ir ietverta apdrošināšanas 
noteikumos un apdrošināšanas polisē. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  

 Apdrošināšanas līgums nav spēkā apdrošinātā 
mītnes zemē (izņemot, ja apdrošinātais risks 
darbojas mītnes zemē) un valstīs, kurās ir 
izsludināts karš, kā arī Antarktīdā un Ziemeļu Ledus 
okeānā vai tam pieguļošajās jūrās.  

 Apdrošināšanas aizsardzība nevienā gadījumā nav 
spēkā no 121. dienas pēc izbraukšanas no mītnes 
zemes (izņemot Studentu programmas polises). 

 Nodarbojoties ar paaugstināta riska aktivitātēm 
(t. sk., pārvietojoties ar kvadriciklu, triciklu, 
motorolleru, motociklu vai mopēdu), sportu vai 
veicot fizisku darbu ceļojumu laikā, apdrošinātie riski 
ir spēkā tikai tad, ja apdrošināšanas polisē ir iekļauts 
attiecīgais risks. 



 Neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi, kas 
ir saistīti ar grūtniecības sarežģījumiem, tiek 
samaksāti, nepārsniedzot 1500 EUR apdrošināšanas 
periodā, ar nosacījumu, ka grūtniecības ilgums 
nepārsniedz pilnas 32 nedēļas. 

Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem ir ietverta 
apdrošināšanas noteikumos un apdrošināšanas polisē. 

Kur es esmu apdrošināts? 

Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā teritorijā. Teritoriālajā dalījumā tiek izmantoti šādi jēdzieni: 
 Eiropa — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprastas šīs valstis: Albānija, Andora, Apvienotā Karaliste (Lielbritānija), Austrija, 

Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, 
Kipra, Kosova, Krievijas Eiropas daļa (līdz Urālu kalnu grēdai), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Melnkalne, 
Moldova, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, 
Šveice, Ukraina, Ungārija, Vācija, Vatikāns, Zviedrija, kā arī papildus Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Tunisija, Turcija un visu iepriekšminēto 
valstu salas un teritorijas ar politisku piederību tām;  

 visa pasaule, izņemot ASV un Kanādu, — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprastas visas pasaules valstis, izņemot ASV un Kanādu, 
kā arī salas un teritorijas ar politisku piederību tām;  

 visa pasaule — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprasta visa pasaule;  
 Baltkrievija — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprasta Baltkrievijas Republika; 
 Krievija — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprasta Krievijas Federācija; 
 Ukraina — ar šo apdrošināto teritoriju tiek saprasta Ukrainas Republika. 

Kādas ir manas saistības? 

 Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai. 
 Ja jūs esat apdrošinājuma ņēmējs, jums ir pienākums informēt apdrošināto par to, ka viņš ir apdrošināts, un informēt viņu par 

apdrošināšanas līguma noteikumiem. 
 Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, t. sk. pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās. Iestājoties 

apdrošināšanas gadījumam ārzemēs, paziņot AAS „BALTA” vai Palīdzības dienestam, kurš ir norādīts apdrošināšanas polisē, par 
apdrošinātā riska iestāšanos un veikt visus iespējamos saprātīgos pasākumus, lai iespēju robežās samazinātu zaudējumu apjomu; 
ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies ASV, Bulgārijā, Grieķijā, Ēģiptē, Krievijā, Spānijā, Taizemē vai Turcijā, jums ir jāizmanto 
Palīdzības dienesta pakalpojumi palīdzības organizēšanai, ņemot vērā Palīdzības dienesta ieteikumus medicīnas iestādes izvēlei.  

 Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, iesniegt apdrošinātājam atlīdzības pieteikumu un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā 
riska iestāšanos, tā apstākļus un zaudējumu apjomu. 

 Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, jūs pilnvarojat AAS „BALTA” iepazīties ar medicīnisko un citu dokumentāciju, lai nodrošinātu 
apdrošināšanas gadījuma izvērtēšanu. 

Kad un kā man jāveic samaksa? 

Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā. 

Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā un laikā (pēc Latvijas laika), ja apdrošināšanas 
prēmija ir samaksāta līdz polisē norādītajam datumam. 
Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts, jums atrodoties ārpus Latvijas Republikas, tad apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā pēc 48 stundām 
no apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīža ar nosacījumu, ka apdrošināšanas līgums ir noslēgts ne vēlāk kā 48 stundas, kopš jūs 
izbraucāt no Latvijas Republikas. 
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā vai agrāk citos Apdrošināšanas līguma likumā paredzētos 
gadījumos. 

Kā es varu atcelt līgumu? 

 Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un vienojoties par to ar AAS „BALTA”. 
 Apdrošināšanas līgums var zaudēt spēku vai var tikt izbeigts arī citos Apdrošināšanas līguma likumā paredzētos gadījumos. 

 

 


