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LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA 

LPF licencēto sportistu apdrošināšanas polise 

Visi LPF sportistu licenču turētāji ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem, kas 
paredz apdrošināšanas aizsardzību arī peldēšanas, ūdenspolo, daiļlēkšanas 
treniņos un sacensībā visā pasaulē. 

LPF, sadarbībā ar SIA „Apdrošināšanas un Finansu Brokers” un apdrošināšanas kompāniju 
BTA, nodrošina licencēto sportistu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem visā pasaulē, 24 
stundas diennaktī.  

Apdrošināšanas polises līgums ir noslēgts ar "BTA Insurance Company" (BTA) un 
apdrošināšanas polises Nr.LV17-09-10000279-2. 

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir BTA apstiprinātie noteikumi nr.8.1. 
"Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi", kuri ir atrodami BTA mājaslapā - 
www.bta.lv./noteikumi/ng/. 

Apdrošināšanas polises segumā iekļautie riski ietver gan ārstēšanos / medicīniskos 
izdevumus Latvijas Republikas teritorijā un traumas, kaulu lūzumus, apdegumus, 
apsaldējumus, gan arī smagus un letālus negadījumus. Apdrošināšanas aizsardzības veids 
"Medicīniskie izdevumi" ir paplašināts ar šādu saņemot pakalpojumu izdevumu 
kompensāciju: protezēšana, plastiskās operācijas nelaimes gadījuma rezultātā, palīglīdzekļu 
īre un iegāde.  

Apdrošināšanas segumā ir iekļautas arī nodarbošanās ar tādām fiziskām aktivitātēm, kā 
nodarbības trenažieru zālē, aerobika un tās paveidi, peldēšana (ārpus treniņiem un 
sacensībām), piedalīšanās sporta svētkos, riteņbraukšana, golfs, boulings, kerlings, 
orientēšanās, slidošana un lidošana ar gaisa balonu (kā pasažierim), u.c. 

Detalizētāka informācija par licencēto sportistu apdrošināšanas polisi, tās 
segumiem, kā arī palīdzība, iestājoties nelaimes gadījumam, pieejama 
sazinoties ar SIA „Apdrošināšanas un Finansu brokers” speciālisti Annu 
Širjājevu (mob. Tālr.: +371 28665577, e-pasts: anna@financebroker.lv) vai 
sazinoties ar BTA klientu atbalsta dienestu (diennakts tālrunis - +371 26121212) 

  

http://www.bta.lv./noteikumi/ng/
http://www.bta.lv./noteikumi/ng/
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APLIECINĀJUMS 

Par „Latvijas Peldēšanas federācija” biedru 
nelaimes gadījumu apdrošināšanu 

 

 Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise Nr.  LV17-09-10000279-2 

 

Apdrošināšanas sabiedrība – BTA Baltic Insurance company, AAS   

Polises darbības vieta – visa pasaule 

Polises operatīvais darbības laiks – 24 stundas diennaktī 

Apdrošināšanas periods – no 22.02.2017 līdz 21.02.2018 

Apdrošināšanas segumā iekļautie riski un apdrošinājuma summas: 

Segumā iekļautie riski: 
Apdrošinājuma 

summa, EUR 

Apdrošinājuma summa Nāves riskam 
(atlīdzības izmaksa 100% apmērā) 

1 500 

Apdrošinājuma summa Invaliditātei/ 

neatgriezeniskam sakropļojumam 
(atlīdzības izmaksa saskaņā ar tabulu Nr. 3) 

1 500 

Traumas, kaulu lūzumi, apdegumi, 
apsaldējumi 

(atlīdzības izmaksa saskaņā ar tabulu Nr. 
1a) 

1 500 

Ārstēšanās / medicīniskie izdevumi LR 

teritorijā ** 

350 

 

 

*Apdrošināšanas atlīdzība iestājoties kādam no apdrošināšanas segumā 
iekļautajiem riskiem tiek izmaksāta saskaņā ar „BTA Insurance company SE” 

nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumiem Nr. 8.1.  
(pieejami BTA mājas lapā internetā: https://www.bta.lv/lv/business/nelaimes-

gadijumu-apdrosinasana#-apdrosinasanas-noteikumi ) 

 
** Medicīniskie izdevumi, kas saistīti ar notikušo nelaimes gadījumu – EUR 

350 apdrošināšanas periodā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, BTA 
izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, kompensējot izdevumus par šādiem 

ārstniecības pakalpojumiem: ārstējošā ārsta sniegtajām un nozīmētajām 
ārstniecības manipulācijām, kas saistītas ar ambulatoro vai stacionāro ārstēšanu; 

rentgena diagnostiku un operācijām; ārsta nozīmēto medikamentu un 
pārsiešanas materiālu iegādi; rehabilitācijas pasākumiem; medicīnisko transportu 

no negadījuma vietas līdz tuvākajai ārstniecības iestādei, kurā Apdrošinātajam 

mailto:office@financebroker.lv
../../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/09YVK5M7/www.financebroker.lv
https://www.bta.lv/lv/business/nelaimes-gadijumu-apdrosinasana#-apdrosinasanas-noteikumi
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tiek sniegta pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība; protezēšanu; plastiskās 
operācijas nelaimes gadījuma rezultātā; palīglīdzekļu īri un iegādi. 

BTA atlīdzina Apdrošinātajam tikai tādus izdevumus, kas radušies Latvijas 

Republikas ārstniecības iestādēs, arī tajā gadījumā, ja saskaņā ar noslēgto 
apdrošināšanas līgumu nodrošinātā apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā arī ārpus 

Latvijas Republikas teritorijas. 
 

*** Apdrošināšanas segums ir spēkā piedaloties peldēšanas, 
daiļlēkšanas un ūdens polo treniņos un sacensībās. 

Apdrošināšanas segumā ir iekļautas arī nodarbošanās ar Noteikumos „Hobijs” 
atrunātajām fiziskajām aktivitātēm: nodarbības trenažieru zālē, aerobika un tās 

paveidi, peldēšana (ārpus treniņiem un sacensībām), piedalīšanās sporta svētkos, 
riteņbraukšana, golfs, boulings, kerlings, orientēšanās, slidošana, lidošana ar 

gaisa balonu (kā pasažierim). 
 
Ar cieņu, 
Anna Širjājeva  
Apdrošināšanas brokeris 
Mob: +371 26134567 

E-pasts: anna@financebroker.lv 
SIA “Apdrošināšanas un Finansu brokers” 

 


