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Rīga, 2019.gada 03.jūlijā                    

 

 
EKSKLUZĪVS PIEDĀVĀJUMS  

Paraplanierisma asociācijas pilotiem un instruktoriem 
Nelaimes gadījumu (NG) apdrošināšanai  

 
 

Mērķa auditorija:  

Jebkura fiziska persona, kurai ir spēkā esošā Latvijas Paraplanierisma Federācijas izsniegta pilota licence, tajā 
skaitā studenti, kuri ir kvalifikācijas apliecinājuma saņemšanas procesā un kura apliecina pilota kvalifikācijas 

atbilstību veicamajām lidojuma veidam.  

Lidaparāts – šī piedāvājuma ietvaros ar lidaparātu tiek saprasts paraplāns, motoparaplāns (šasijas, bezšasijas).    

Piedāvājuma detalizēts apraksts un apdrošināšanas prēmijas: 

1. Apdrošināšana tiks veikta saskaņā ar BTA Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumiem Nr.8-2 (tālāk 
tekstā – Noteikumi), to Pielikumu Nr.3 “Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar Darbspējas zaudējumu” 

un Pielikumu Nr.2 “Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar Traumu”. 

2. Tiek piedāvāts šāds segums: 

Apdrošināšanas aizsardzības veidi 

 

Apdrošinājuma summa, EUR  

Nāve 30 000 

Darbspējas zaudējums 30 000 

Traumas (Pielikums Nr.2) 5 000 

Medicīniskie izdevumi I 1000/1000 

Zobārstniecības pakalpojumu apmaksa 500 

Slimnīcas nauda 8000 

Gada prēmija, EUR 190.00 

3. Apdrošināšana aizsardzība darbojas visā pasaulē ar sekojošu darbības laiku: 

3.1. Veicot nekomerciālus lidojumus, mācību, izklaides, pārbaužu lidojumus, kā arī lidojumus pasākumu 

laikā un sacensību laikā, kas organizēti vai apstiprināti no atbildīgas iestādes puses; 

3.2. Kāpjot, izkāpjot no Lidaparāta; 

3.3. Sauszemē, telpās, kurās tiek ekspluatēts Lidaparāts.    

4. Apdrošināšanas periods – viens gads. 

5. Tandēmpilotu apdrošināšana: Pilotam ir iespēja apdrošināt arī pasažiera vietu, samaksājot dubultprēmiju. 

6. Ierobežojumi. Apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā attiecībā uz: 

 Nelaimes gadījumiem, kas notikuši pilotam esot bez atbilstošas kategorijas, atbilstoši veicamajam 

lidojumam, lidojot bez nepieciešamajām atļaujām, pārkāpjot ekspluatācijas un lidojumu veikšanas 

instrukcijas (piemēram, veicot lidojumus bīstamos vai nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos);  

 Mēģinājumiem uzstādīt jaunu rekordu vai veicot izmēģinājuma lidojumus. 

 

Apdrošināšanas risku apraksts: 

Ir paredzētas sekojošas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas: 

-    Nāves gadījums – 100%; 

-    Darbspējas zaudējums – no 3% līdz 100% no apdrošinājuma summas, atkarībā no   
     sakropļojuma smaguma vai Invaliditātes grupas, saskaņā ar Noteikumu Pielikumu Nr.3 „Apdrošināšanas 

atlīdzības apmērs saistībā ar  Darbspējas zaudējumu”; 
- Traumas: : BTA izmaksā procentuālu daļu (no 0.5% līdz 100% ) no apakšlimita traumām, ja nelaimes 

gadījuma rezultātā ir gūtas traumas, kas minētas Pielikumā Nr.2 - piemēram, kaulu lūzumi, mežģījumi, 
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apsaldējumi, apdegumi, zobu zudumi, dzīvnieku kodumi, saindēšanās ar ķīmiskām, toksiskām vielām, 

saslimšana ar ērču encefalītu vai poliomielītu, esot vakcinētam pret attiecīgo slimību. 

- Medicīniskie izdevumi I: 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apdrošināšanas periodā, bet ne 
vairāk kā 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) vienā apdrošināšanas gadījumā. 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 (piemēram, ārsta konsultācijas, ģipša uzlikšana, pārsiešana, blokādes); 

- rentgena diagnostiku un operācijām; 

- ārsta nozīmēto medikamentu un pārsiešanas materiālu iegādi; 
- rehabilitācijas pasākumiem (piemēram, ārstnieciskā vingrošana, ārstnieciskā masāža, teipošana); 

- medicīnisko transportu no negadījuma vietas līdz tuvākajai ārstniecības iestādei, kurā Apdrošinātajam tiek 
sniegta pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

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. 

- Slimnīcas nauda: augstāk minētajā tabulā uzrādītā slimnīcas nauda tiek maksāta par katru ārstniecības 
iestādē pavadīto diennakti. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai gadījumā, ja Apdrošinātais 

nokļūst ārstniecības iestādē uz laiku, kas ir ilgāks par 24 stundām pēc kārtas. Maksimālais termiņš, par 

kuru BTA maksā apdrošināšanas atlīdzību ir 100 dienas katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā. 
- Zobārstniecības pakalpojumu apmaksa: BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ja Traumas rezultātā 

tika bojāts anatomiski vesels zobs un Apdrošinātajam radušies izdevumi par ārsta konsultāciju, zoba 
labošanu, protezēšanu, zoba ķirurģiju un zoba implantāciju. 
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EKSKLUZĪVS PIEDĀVĀJUMS  
Paraplanierisma asociācijas pilotiem un instruktoriem 

Ceļojumu (CA) apdrošināšanai  
 

 

Darbības teritorija Izvelētā teritorija, izņemot biedru mītnes zemi 

Apdrošināšanas periods Nepieciešamais vienreizēja brauciena periods 

Apdrošināšana ir spēkā 24 stundas diennaktī 
 

Brauciena mērķis Lidojumu veikšana ar paraplānu vai motoparaplānu, tajā skaitā 
piedalīšanās sacensībās 

Papildus izņēmumi Apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā attiecībā uz: 
- Apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pilotam esot bez atbilstošas 
kategorijas, atbilstoši veicamajam lidojumam, lidojot bez nepieciešamajām 
atļaujām, pārkāpjot ekspluatācijas un lidojumu veikšanas instrukcijas 
(piemēram, veicot lidojumus bīstamos vai nelabvēlīgos meteoroloģiskos 
apstākļos);  
- Mēģinājumiem uzstādīt jaunu rekordu vai veicot izmēģinājuma lidojumus. 

 
Apdrošinātie riski: 
 

 Veido pats 
1.variants 

Veido pats 
2.variants 

Veido pats 
3.variants 

Riski Limiti, EUR Limiti, EUR Limiti, EUR 

Medicīniskie izdevumi, t.sk., transportēšanas 
izdevumi 

75 000 75 000 75 000 

Repatriācija 25 000 25 000 25 000 

Medicīniskā evakuācija 50 000 50 000 50 000 

Izdevumi cietušā pavadītājam 3 000 3 000 3 000 

Neatliekamā stomatoloģiskā palīdzība 150 150 150 

Pases nolaupīšana, nozaudēšana 150 150 150 

Izdevumi par tuvinieka ierašanos ārkārtējos 
gadījumos 

500 500 500 

Nelaimes gadījums ar sakropļojuma vai nāves 
iestāšanos 

10 000 10 000 10 000 

Paraplanierisma inventāra salaušana, bojājums, 
iestājoties nelaimes gadījumam 

---- 6 000 2 000 

Apdrošināšanas prēmija vienai personai par 
vienu diennakti Eiropas teritorijā, EUR: 

3.00 15.00 10.00 

Apdrošināšanas prēmija vienai personai par 
vienu diennakti Visā pasaulē, EUR: 

5.50 27.50 15.00 

 
 

Šis piedāvājums ir izstrādāts saskaņā ar AAS "BTA Baltic Insurance Company" (turpmāk tekstā - 
BTA) Ceļojumu risku apdrošināšanas noteikumiem Nr.15-1., kas apstiprināti 12.04.2016. un 

Vispārējiem apdrošināšanas noteikumiem Nr.4., kas apstiprināti 26.02.2019. 
 


