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INFORMĀCIJA PAR POLISI 
 

1. UNIKĀLĀ 
TIRGUS 
ATSAUCE: 

B0755G600127 
 
 

2. VEIDS: 
 

BRĪVPRĀTĪGĀ, SPORTA, NELAIMES GADĪJUMU, CIVILTIESISKĀS 
ATBILDĪBAS UN NELAIMES GADĪJUMA REZULTĀTĀ IZRAISĪTAS 
NĀVES APDROŠINĀŠANA  
 

GALVENĀS 
POLISES 
ĪPAŠNIEKS: 

Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) 
Adrese: 
Skanstes iela 50C, LV-1013,  
Rīga, Latvija 
 

LAIKA PERIODS: No: 2015. gada 1. jūnija  
Līdz: 2016. gada 31. maijam 
Ieskaitot sākuma un beigu datumu atbilstoši Apdrošinātā vietējam 
standarta laikam. 
 

APDROŠINĀTĀS 
PERSONAS 

Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) atsevišķi norādītās personas 
(mednieki un mednieku apvienību vadītāji), kas ir tiesīgi un kas ir 
iegādājušies apdrošināšanu uz gadu vai īsāku laika periodu.  
 

ATTIECAS UZ: MEDNIEKU / MEDĪBU VADĪTĀJU APDROŠINĀŠANU 
 
CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS SADAĻA: 
Segt apdrošinātās personas atbildību attiecībā uz materiāliem 
zaudējumiem vai savainojumiem, ko apdrošinātā persona medību laikā 
nodarījusi trešajām personām (tostarp zaudējumus, ko cits citam 
nodarījuši biedri vai dalībnieki).  
 
NELAIMES GADĪJUMU SADAĻA: 
Segt apdrošinātās personas nelaimes gadījuma rezultātā iestājošās 
nāves vai paliekošas invaliditātes izdevumus, ko izraisījis nelaimes 
gadījums, kas noticis tikai un vienīgi, apdrošināšanas perioda laikā 
piedaloties medībās un/vai dodoties uz vai atgriežoties no medībām. 
Skatīt izmaksu tabulu.  
 

APDROŠINĀJUMA 
SUMMA: 
 

MEDNIEKU / MEDĪBU VADĪTĀJU APDROŠINĀŠANA 
 
CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS SADAĻA: 
Polises gada kopējais segums ietver 10,000,000 EUR, bet 5,000,000 par 
vienu gadījumu (visām apdrošinātajām personām) par materiālo 
zaudējumu un ievainojumiem, kas nodarīti trešajām personām, tostarp 
zaudējumi, ko cits citam nodarījuši biedri vai dalībnieki. 
 
Apdrošinātāja maksimālās saistības gadā nepārsniedz 10 000 000 EUR 
par visiem pieteiktajiem gadījumiem 
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NELAIMES GADĪJUMU SADAĻA: 
20 000 EUR vienai apdrošinātai personai tikai medību laikā, 
5000 EUR vienai apdrošinātai personai, tikai dodoties uz vai atgriežoties 
no medībām 
 

PAŠRISKI: 0 EUR.  
 

POLISES 
DARBĪBAS 
TERITORIJA: 

Latvijas Republika 
 

 
TIEŠĀ  
GARANTIJA 

 
Par katru iestājošos apdrošināšanas gadījumu, kas var būt par pamatu 
prasībai, apdrošinātājiem ir jāpaziņo 30 dienu laikā. 
 

NOSACĪJUMI: 
 

Attiecas uz visām sadaļām: 
„Sportscover” pievienotais medību formulējums 
Individuālo saistību klauzula LMA 3333 (Several Liability Clause LMA 
3333)	  
Soda ierobežojumu klauzula LMA 3100 (Sanctions Limitation Clause LMA 
3100) 
3 (trīs) gadu pagarināts pārskata periods attiecībā uz vispārīgās 
atbildības prasībām. Retroaktīvais sākuma datums 
 
Šī polise sedz tikai apdrošinātās personas, tām piedaloties medībās. 
Puses vienojas, ka medības ietver Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās 
medību vadītāja darbības.	  
Attiecībā uz nelaimes gadījumiem maksimālais vecums ir 75 gadi.  
Maksimālais negadījuma izraisītas nāves pabalsts apdrošinātajiem 
vecumā līdz 18 gadu vecumam ir 5000 EUR.  
 

ZAUDĒJUMU 
GADĪJUMĀ ZIŅOT: 

Nosaukums UADBB „Colemont draudimo brokeris” 
 Tālr.: + 370 5 210 9660  
 Fakss.: + 370 5 210 9661  
 
Adrese: Paribio iela 8A 
 Viļņa LT-08101 
 Lietuva E-pasts: claims@colemont.lt 	  

 
PIEMĒROJAMO 
TIESĪBU AKTU  
UN JURISDIKCIJAS 
IZVĒLE: 

 
Polisi regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, Latvijas 
tiesām ir izņēmuma jurisdikcija. 

 

APDROŠINĀŠANAS 
PRĒMIJA 

20,00 EUR vienai apdrošinātai personai gadā 
18,00 EUR vienai apdrošinātai personai par 10 mēnešiem no 
apdrošināšanas darbības laika 
16,00 EUR vienai apdrošinātai personai par 8 mēnešiem no 
apdrošināšanas darbības laika 
12,00 EUR vienai apdrošinātai personai par 6 mēnešiem no 
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apdrošināšanas darbības laika 
10,00 EUR vienai apdrošinātai personai par 4 mēnešiem no 
apdrošināšanas darbības laika 
6,00 EUR vienai apdrošinātai personai par 2 mēnešiem no 
apdrošināšanas darbības laika 
 
Visas apdrošināšanas prēmijas vienam dalībniekam / par dalību gadā 
 

APDROŠINĀŠANAS 
PRĒMIJAS 
SAMAKSAS 
NOTEIKUMI:	  

60 dienu apdrošināšanas prēmijas samaksas nosacījums — LSW 3001, 
kam pievienots dalībnieku apliecināts bordero, kurā norādīta 30 dienu 
laikā pēc katra trīs mēnešu cikla izmaksājamā kopējā apdrošināšanas 
prēmijas summa. 
 

NODOKĻI, KAS 
JĀMAKSĀ UN KO 
PIEMĒRO 
APDROŠINĀTAJAM  
 

Nav 
 

INFORMĀCIJAS 
IERAKSTĪŠANA, 
SŪTĪŠANA UN 
GLABĀŠANA: 
 

Ja brokeri uztur datus, informāciju vai dokumentus par risku un prasībām, 
tad brokeri datus, informāciju vai dokumentus glabā elektroniski. 
 
 

APDROŠINĀTĀJA 
LĪGUMA 
DOKUMENTĀCIJA: 

Šajā dokumentā ir sniegta informācija par līguma noteikumiem, par 
kuriem ir vienojušies apdrošinātāji un kas veido līguma dokumentu.	  
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APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJU MAKSĀJUMI 

 
Neatkarīgi no jebkādiem noteikumiem, kas ir pretrunā ar šo līgumu vai tā apstiprinājumiem attiecībā uz prēmiju neizmaksāšanu, ir 
attiecināms tikai turpmāk šajā sadaļā norādītais. 
 
(Pār)apdrošinātais apņemas apdrošināšanas prēmiju pilnībā samaksāt (Pār)apdrošinātājiem 60 dienu laikā no šī līguma darbības 
laika sākuma (vai attiecībā uz apdrošināšanas prēmijām, kas tiek izmaksātas pa daļām, — apmaksas termiņā). 
 
Ja apdrošināšanas prēmija saskaņā ar šo līgumu nav tikusi samaksāta (Pār)apdrošinātājiem līdz 60. dienai (ieskaitot) no līguma 
darbības laika sākuma (un attiecībā uz apdrošināšanas prēmijām, kas tiek izmaksātas pa daļām, — attiecīgajā datumā), tad 
(Pār)apdrošinātājiem ir tiesības atcelt šo līgumu, (Pār)apdrošinātajam par to paziņojot rakstveidā ar brokera starpniecību. 
Anulēšanas gadījumā apdrošināšanas prēmija pienākas (Pār)apdrošinātājiem uz pro rata pamata par laikaposmu, kurā 
(Pār)apdrošinātāji ir pakļauti riskam, savukārt pilno līgumā noteikto apdrošināšanas prēmiju (Pār)apdrošinātājiem izmaksā 
zaudējumu vai attiecīgu apstākļu rašanās gadījumā pirms beigu datuma, kas dod pamatu pamatotai prasībai atbilstoši šim 
līgumam. 
 
Ir panākta vienošanās, ka (Pār)apdrošinātāji par anulēšanu (Pār)apdrošinātajam ar brokera starpniecību paziņo ne vēlāk kā 
60 dienas iepriekš. Ja apdrošināšanas prēmija (Pār)apdrošinātājiem ir jāizmaksā pilnā apmērā pirms paziņošanas termiņa 
beigām, tad paziņojumu par anulēšanu automātiski atsauc. Pretējā gadījumā paziņošanas perioda beigās līgums automātiski tiek 
izbeigts. 
 
Ja tiesa vai kompetentās jurisdikcijas pārvaldes institūcijas konstatē, ka jebkurš šīs sadaļas noteikums ir spēkā neesošs vai 
nepiemērojams, tad šī noteikuma neesamība spēkā vai nepiemērojamība neietekmē citus punkta noteikumus, kas saglabājas 
pilnā spēkā. 
 
LSW3001 
30.09.2008. 
 
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA 
(PĀR)APDROŠINĀTĀJU SAISTĪBAS 

 
(Pār)apdrošinātāja saistības ir individuālas, nevis kopīgas  
 
Saskaņā ar šo līgumu (Pār)apdrošinātāja saistības ir individuālas, nevis kopīgas ar citu (Pār)apdrošinātāju dalību šajā līgumā. 
(Pār)apdrošinātājs ir atbildīgs tikai par saistību daļu, par kuru ir parakstījies. (Pār)apdrošinātājs nav kopīgi atbildīgs par saistību 
daļu, par kuru ir parakstījies cits (pār)apdrošinātājs. Tāpat (pār)apdrošinātājs nav atbildīgs par jebkādām jebkura cita 
(pār)apdrošinātāja, kas var parakstīt šo līgumu, saistībām. 
 
Saskaņā ar līgumu (pār)apdrošinātāja parakstīto saistību daļa (vai, ja tas ir koncerna „Lloyd’s” sindikāts, kopējais visu sindikāta 
locekļu parakstīto daļu īpatsvars) ir norādīta blakus spiedogam un vienmēr tiek pakļauta turpmāk sniegtajiem noteikumiem par 
„parakstīšanu”. 
 
Koncerna „Lloyd’s” sindikāta gadījumā par (pār)apdrošinātāju uzskatāms katrs sindikāta loceklis (nevis pats sindikāts). Katrs 
loceklis ir parakstījies par daļu no kopējām sindikātam piešķirtajām daļām (kopējās sindikātam piešķirtās daļas ir visu sindikāta 
locekļa parakstīto daļu kopums). Katra sindikāta locekļa saistības ir individuālas, nevis kopīgas ar citiem dalībniekiem. Katrs 
loceklis ir atbildīgs tikai par savām daļām. Neviens loceklis nav kopīgi atbildīgs par jebkura cita locekļa daļām. Tāpat neviens 
loceklis nav atbildīgs par jebkura cita (pār)apdrošinātāja, kas var parakstīt šo līgumu, saistībām. Katra dalībnieka juridiskā adrese 
ir Lloyd’s, One Lime Street, Londona EC3M 7HA. Atsevišķa koncerna „Lloyd’s” sindikāta locekļa identitāti un to attiecīgo daļu 
īpatsvaru var uzzināt, rakstot koncerna „Lloyd’s” Tirgus pakalpojumu nodaļai uz iepriekšminēto adresi. 
 
Saistību īpatsvars 
Ja nenotiek „parakstīšana" (skatiet turpmāk), tad saistību saskaņā ar šo līgumu, par kurām parakstījies katrs (pār)apdrošinātājs 
(vai attiecībā uz koncerna „Lloyd’s” sindikātu, kopējais visu sindikāta locekļu parakstīto daļu skaits), īpatsvars ir norādīts blakus tā 
spiedogam un tiek dēvēts par „written line” jeb ierakstīto rindu. 
 
Ja līgums to pieļauj, tad ierakstīto rindas vai atsevišķas ierakstītās rindas var koriģēt („parakstīts”). Tādā gadījumā līgumam 
jāpievieno grafiks, kurā atbilstoši līgumam attēlota saistību proporcija, ko ir parakstījuši visi (pār)apdrošinātāji (vai attiecībā uz 
koncerna „Lloyd’s” sindikātu kopējais daļu īpatsvars, ko parakstījuši visi sindikāta locekļi). Galīgo proporciju (vai attiecībā uz 
koncerna „Lloyd’s” sindikātu kopējo daļu īpatsvaru, ko parakstījuši visi sindikāta locekļi) dēvē par „signed line” jeb parakstīto rindu. 
Ja nav pierādīts, ka aprēķinos radusies kļūda, tad grafikā parakstītajām rindām ir priekšroka pār ierakstītajām rindām.  
Lai gan šajā sadaļā vairākās vietās sniegta atsauce uz „līgumu” vienskaitlī, nepieciešamajos gadījumos tā jāuzskata par atsauci 
uz „līgumiem” daudzskaitlī. 
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21.06.2007. 
LMA3333 
 
SEGUMA KOPSAVILKUMS (NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI) 
 
Apdrošināšanas buklets ir spēkā attiecībā apdrošināšanas gadījumiem, kas sākas vai tiek atjaunoti no 2015. gada 1. maija, un 
aizstāj visus Jums iepriekš izsniegtos dokumentus. Šī apdrošināšanas bukleta sadaļa sniedz kopsavilkumu par Apdrošināšanas 
noteikumiem.  

apdrošinātāja nosaukums 

Atsevišķi koncerna „Lloyd’s” apdrošinātāji. 

apdrošināšanas un seguma veids 

Apdrošināšana paredzēta indivituāli Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) biedriem. 
Tiek piemērots šāds segums: 
 
1. sadaļa  Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
 
2. sadaļa Nelaimes gadījumu apdrošināšana 
 
Detalizētu informāciju par Jums piemērojamo segumu, lūdzu, skatiet Apdrošināšanas plānā. 

iezīmes un pabalsti 
1. sadaļa  Atlīdzina trešajām personām nodarītos miesas bojājumus un kaitējumu trešo personu īpašumam 

Apdrošināšanas plānā noteikto ierobežojumu apmērā. 
 
2. sadaļa Sedz negadījuma izraisītu nāvi, ekstremitāšu zaudējumu, pastāvīgu redzes zaudējumu, daļēju redzes 

zaudējumu un kopēju pastāvīgu invaliditāti Apdrošināšanas plānā noteikto ierobežojumu apmērā. 

izņēmumi vai ierobežojumi 
1. Segums ir pieejams tikai atsevišķiem Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) filiāļu biedriem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai 

uzturēšanās vieta ir Latvija. 
 

2. Segums attiecas tikai uz medībām, tostarp ceļu uz to norises vietu un no tās. Tātad darbības laiks detalizētāk aprakstīts 
citās Apdrošināšanas bukleta sadaļās. 

 
3. 1. sadaļa nav attiecināma pret Jums iesniegtām prasībām, uz kurām neattiecas Latvijas jurisdikcija. 
 
4. 1. sadaļa nesedz Jūsu darbinieku vai ģimenes locekļu miesas bojājumus. (neattiecas uz šo polisi) 
 
5. 1. sadaļa nesedz transportlīdzekļu un lidaparātu īpašumtiesības, valdījumu vai izmantošanu. Ūdenstransporta līdzekļu 

garums nedrīkst pārsniegt 8 metrus. Piemēram: Atbildību ar transportlīdzekli paredz OCTA polises segums. 
 

6. Apdrošinājuma summa, kas attiecas uz 1. sadaļu, ietver juridiskās aizsardzības izdevumus. 
 
7. Apdrošināšana var tikt pakļauta pārmaksai. Detalizētu informāciju par pārmaksu, kas attiecināma uz Jūsu apdrošināšanu, 

skatiet Apdrošināšanas plānā. 
 

8. 1. un 2. sadaļa paredz, ka, piedaloties medībās, rodas miesas bojājumi. 
 
9. Saskaņā ar 1. sadaļu Jūs nedrīkstat izteikt piedāvājums un solījumus vai veikt maksājumus, vai izsniegt atlīdzību bez mūsu 

piekrišanas. 
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10. 2. sadaļa nesedz izmaksas par slimībām, to saasiāšanos, vārgumu, kas pastāvējušas pirms nelaimes gadījuma. 

apdrošināšanas periods 

Apdrošināšanas periods ir norādīts Apdrošināšanas polisē. 

Jūsu tiesības atteikties 

Šo apdrošināšanu nodrošina „Sportscover”, sadarbojoties ar UADBB „Colemont draudimo brokeris”. Izlemjot, ka segums nav 
nepieciešams, Apdrošināšanu atcelt nav iespējams, izņemot gadījumus, kuros ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Apdrošināšanas 
sākuma datuma mums iesniedzat rakstveida paziņojumu. Ja izlemjat, ka segums nav nepieciešams, tad pēc šī laika posma 
Apdrošināšanu atcelt nav iespējams. 
 

POLISES FORMULĒJUMS 
 
Parakstījuši atsevišķi koncerna „Lloyd’s” Apdrošinātāji (turpmāk — Apdrošinātāji) „Sportscover Europe Ltd”, PO Box HQ 420, St 
Helen’s, 1 Undershaft, Londonā EC3P 3DQ, vārdā. Šis dokuments nav Apdrošināšanas sertifikāts un nav par tādu uzskatāms.  
 
Tas ietver detalizētu informāciju par atlīdzības nosacījumiem un izņēmumiem, kas attiecas uz konkrēto apdrošināšanu un tiek 
izsniegts kopā ar apstiprinājumu par cilvēku apdrošināšanu.  
 
Apdrošinātāji (turpmāk — „mūs”, „mēs” vai „mūsu”) vienojas, Jums, Apdrošinātajam vai Jūsu personiskajam pārstāvim izmaksāt 
vai atlīdzināt pieprasītos apdrošināšanas prēmijas maksājumus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. 
 
„Sportscover” apdrošināšanas starpniecības darbības ir pilnvarojusi un regulē Lielbritānijas Finanšu darbības iestāde (Financial 
Conduct Authority jeb FCA). Jāpievērš uzmanība pāris svarīgām Apdrošināšanas sastāvdaļām: 

terminu skaidrojums 

1. Apdrošināšanas buklets 
Rūpīgi izlasiet šo dokumentu un apdrošināšanas grafiku. Tajā sniegta informācija par to, ko sedz un ko nesedz Galvenā 
apdrošināšanas polise, kā arī seguma nosacījumiem un izņēmumiem. 

 
2. Nosacījumi, izņēmumi un garantijas 

Uz Apdrošināšanu attiecas nosacījumi, izņēmumi, vispārīgie izņēmumi un garantijas. 
 
3. Datuma maiņa 

Datuma maiņa, īpaši gadsimtu maiņa, var radīt ievērojamus traucējumus datoru un citu sistēmu, kas darbojas ar 
datorčipiem, darbībā, jo šo ierīču darbība ir atkarīga no informācijas, kas ir saistīta ar datumu. Tiek izslēgts jebkas, ko 
izraisījusi tieši vai netieši radusies datoru aparatūras, programmatūras vai citu elektrisko iekārtu darbības kļūme atpazīt vai 
apstrādāt jebkuru datumu kā īstu kalendāra datumu. 
 

4. Ierobežojumi 
Ierobežo apmēru (tostarp nosaka iekšējos ierobežojumus, piemēram, attiecībā uz vienu vienību), ko mēs izmaksājam, ja tiek 
piemērotas prasības.  
 

5. Pārmaksa 
Uz prasībām var attiekties pārmaksa, proti, Jums būs jānomaksā prasības pirmā daļa. 
 

6. Pienācīga rūpība 
Jums pienācīgi jārūpējas par to, lai pasargātu sevi un savu īpašumu, un jārīkojas tā, it kā Jūs nebūtu apdrošināts/-a. 
 

7. Sūdzības 
Apdrošināšana ietver sūdzību izskatīšanas procedūru, kurā norādīts, kādas darbības varat veikt, ja vēlaties iesniegt 
sūdzību. 
 

8. Pārdomu periods 
Apdrošināšanas buklets ietver „pārdomu periodu”, kas ļauj to atgriezt, ja Jums ir pamatots iemesls būt neapmierinātam/-ai ar 
sniegto segumu. 
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9. Uzturēšanās vieta 

Garāžas, šķūņi u. c. uzglabāšanas ēkas. 
 
Ja neesam vienojušies par citiem noteikumiem, tad Apdrošināšanu regulē Anglijas un Velsas tiesību akti. Ja vēlaties iegūt vairāk 
informācijas, vaicājiet personai, kas sniedz apdrošināšanu, īpaši gadījumos, kuros Jums šķiet, ka apdrošināšana var neatbilst 
jūsu vajadzībām. 
 
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šīs sadaļas, apdrošināšanas grafiku un visu dokumentu. Ja Apdrošināšana neatbilst jūsu prasībām, lūdzu, 
atdodiet to izsniedzējam. 
 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Apdrošināšana ir pieejama tikai personām, kas ir Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) filiāļu biedri.  

darbības laiks 

Apdrošināšanas segums attiecas uz jebkuru laiku, dodoties uz un atgriežoties no medībām, kā arī atrodoties tajās, līdz pēc 
medību beigām nokļūstat savā dzīvesvietā, darba vietā vai izglītības iestādē.  

apdrošināšanas periods 

Apdrošināšana ir spēkā uz laiku, kas noteikts apdrošināšanas grafikā. 

teritoriālie ierobežojumi 
Apdrošināšanas segums tiek piemērots tikai Apdrošināšanas grafikā noteiktās teritorijas robežās. 

lietotie termini  

Uz turpmāk norādītajiem vārdiem visā Apdrošināšanas bukletā attiecināma viena nozīme (ja vien atsevišķi nav norādīts citādi): 
 

1. Nelaimes gadījums 
 ārēju apstākļu izraisīts, pēkšņs, negaidīts, neparasts konkrēts notikums, kas notiek noteiktā laikā un vietā. 
 

2. Pārmaksa 
apmērs, kas noteikts Apdrošināšanas plānā un kas attiecas uz katru prasību, netiek ietverts. 

 
3. Apdrošināšanas plāns 

tajā izklāstīti konkrēti noteikumi un vērtības, kas ir saistītas ar apdrošināšanas segumu, un tas jālasa kopā ar Apdrošināšanas 
bukletu. Apdrošināšanas plāns tiks izsniegts kopā ar Apdrošināšanas bukletu. 
 

4. Apdrošināšanas periods  
 periods, kura laikā, kā norādīts Apdrošināšanas plānā, apdrošināšana ir spēkā. 
 
5. Medības 
 fiziski iesaistīšanās medībās atzītās medību vietās atpūtas nolūkā. 
 
6. Iesniegtās prasības 

Apdrošināšanas Polises darbības laikā iesniegtās prasības, ja iepriekš nav notikusi vienošanās par tās atjaunošanu. 
 

7. Kvalificēts  
persona, kas saņēmusi atbilstošu kvalifikāciju, reģistrāciju, akreditāciju vai atļauju no apdrošinātā kluba vai biedrības. 
 

8. Atpakaļejošs datums  
 Apdrošināšanas plānā norādītais datums 
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1. sadaļa — Civiltiesiskā atbildība  

Mēs atlīdzināsim summu, kas norādīta Apdrošināšanas grafikā (kur ietvertas visas izmaksas) par juridiskajām saistībām, kas 
attiecas uz: 

1. Miesas bojājumiem, kas nodarīti trešajām personām, izņemot Jūsu darbiniekus vai tuvākos ģimenes locekļus. 

2. Kaitējumu īpašumam, kas pieder citiem, taču ne tādam īpašumam, kas pieder Jums vai Jūsu tuvākajiem ģimenes locekļiem 
vai atrodas Jūsu vai Jūsu tuvāko ģimenes locekļu pārvaldījumā, ko izraisījis Darbības laikā noticis nelaimes gadījums. 

1. sadaļa — nosacījumi un izņēmumi  

Netiek apmaksātas prasības, ko tieši vai netieši izraisījuši/-as: 

a) Darba devēja saistības, līgumsaistības vai saistības pret Jūsu tuvākajiem ģimenes locekļiem (laulāto, bērniem, vecākiem, 
vecvecākiem un viņu ģimeni); 

b) Jums piederoši vai Jūsu aprūpē, aizbildnībā vai uzraudzībā esoši dzīvnieki, kas ir radījuši zaudējumus vai kaitējumu, izņemot 
gadījumus, kuros tie atrodas Jūsu aprūpē, aizbildnībā vai uzraudzībā mednieku kluba uzturēšanas un pārvaldīšanas pienākumu 
dēļ; 

c) jebkāda tīša ļaunprātīga vai nelikumīga darbība; 
d) īpašumtiesības uz zemi vai tās izmantošanu, izņemot gadījumus, kuros tajā atrodas Apdrošinātā dzīvnieki;  
e) darbības tirdzniecības, uzņēmējdarbības vai profesionālos nolūkos; 
f) īpašumtiesības, kas attiecas uz transportlīdzekļiem, lidaparātiem vai motorizētiem ūdenstransporta līdzekļiem, kuru garums 

pārsniedz 8 metrus, kā arī to uzglabāšana un izmantošana; 
g) apreibinošu alkoholisku dzērienu vai narkotiku ietekme, kas pārsniedz Latvijas tiesību aktos pieļauto daudzumu; 
h) tieša vai netieša saistība ar azbestu; 
i) jebkādas pret Jums vērstas prasības, kas nav attiecināmas uz Latvijas jurisdikciju; 
j) juridiska atbildība, kas tieši vai netieši radusies saistībā ar Ceļu satiksmes noteikumiem; 
k) Policijas teritoriālās pārvaldes struktūrvienībā nelicencēta vai nereģistrēta ieroča vai šaujamieroča izmantošana. 

 
Ja rodas prasības par šo sadaļu, Jums nekavējoties mums jānosūta mums paziņojumi, rakstveida pavēstes vai tiesas procesi, 
sniedzot nepieciešamo informāciju un palīdzību, lai varētu vienoties par prasību vai ierosināt tiesvedību.  

Jūs nedrīkstat piedalīties sarunās, maksāt, vienoties, piekrist vai noraidīt jebkuru prasību bez mūsu rakstveida piekrišanas. 

Mēs neatbildam par kaitējumu vai slimībām, ko tieši vai netieši izraisījušas infekcijas slimības. 

Apdrošināšanas plānā norādītā apdrošināšanas summa ietver visas ar prasību aizstāvību saistītās izmaksas. 

Jums mūs nekavējoties jāinformē par visiem apstākļiem, kas var izraisīt prasības saskaņā ar šo sadaļu un jāturpina sniegt 
informāciju, līdz prasība ir izbeigta. 
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2. sadaļa — nelaimes gadījumi  

Atbilstoši šīs sadaļas Nosacījumiem un Izņēmumiem, kā arī Vispārīgajiem noteikumiem, Prasījumu nosacījumiem un Izslēgšanai, 
ja Darbības laikā gūstat ievainojumus, ko izraisījis nelaimes gadījums, kas neatkarīgi no jebkādiem citiem iemesliem 180 dienu 
laikā kopš nelaimes gadījuma izraisa: 
 
1. Jūsu nāvi  20 000 €. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, apbedīšanas pabalsta limits ir 

5000 €. 
 
2. Vienas vai vairāku ekstremitāšu zaudējumu — fizisku atdalījumu no ķermeņa plaukstas vai potītes līmenī vai virs tā. 

 
3. Pilnīgu paliekošu redzes zaudējumu vienā vai abās acīs.  
 
4. Kopēju pastāvīgu invaliditāti, kas liedz strādāt jebkurā profesijā. Neattiecas uz personām, kas vecākas par 80 gadiem. 

 
Šajos gadījumos Apdrošināšanas grafikā norādīto summu saņemsiet Jūs vai Jūsu mantinieki un testamenta izpildītāji. 

2. sadaļa — nosacījumi un izņēmumi 
Mēs neapmaksājam prasības, ja Apdrošināšanas noformēšanas laikā esat bijis/-usi informēts/-a par veselības stāvokli vai 
apstākļiem, kas varētu būt par pamatu prasībām. 
 
1. Mēs neesam atbildīgi par prasījumiem, ko tieši vai netieši izraisījušas: 

 
a) jebkādas darbības, izņemot medības atpūtas nolūkā, tīšu sevis pakļaušanu riskam (izņemot mēģinājumus glābt cilvēku 

dzīvību), roku darbu, kas saistīts ar darbu, uzņēmējdarbību vai tirdzniecību, vai lidošanu (izņemot lidošanu kā pasažierim 
pilnībā licencētos vairāku dzinēju lidaparātos, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai); 

b) pašnāvība vai pašnāvības mēģinājums, apzināta sevis traumēšana; 
c) apreibinošu alkoholisku dzērienu vai narkotiku lietošanas sekas; 
d) motocikla vadīšana vai atrašanās tajā kā pasažierim, izņemot gadījumus, kuros motocikla vadītājam ir spēkā esoša 

atļauja motocikla vadīšanai; 
e) jebkādi apstākļi, kas izpaužas pirms Apdrošināšanas izsniegšanas datuma. 

 
2. Prasības gadījumā Jums jāļauj sevi pārbaudīt mūsu norīkotiem medicīnas un citiem speciālistiem un konsultantiem tik bieži, 

kā mēs uzskatām par nepieciešamu.  
 

3. Mēs neesam atbildīgi par prasībām, kas radušās medicīnas vai ķirurģiskas ārstēšanas dēļ (izņemot gadījumus, kuros tā ir 
nepieciešama nejaušu miesas bojājumu, ko sedz šī apdrošināšana, dēļ). 

 
4. Pastāvīgas invaliditātes pabalsta izmaksu veic atbilstoši medicīnas speciālista apstiprinājumam, ka 12 mēnešus nespējat 

veikt jebkādu algotu darbu un ka pēc šī laika beigām nebūs cerību uz stāvokļa uzlabošanas. 
 

5. Vienam medniekam tiek izmaksāts ne vairāk kā viens vienreizējs pabalsts, kas saistīts ar šo sadaļu. 
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kā iesniegt prasību? 

Iesniedzot prasību saskaņā ar šo Apdrošināšanu, Jums jānorāda informācija par prasību un jāsaņem prasības veidlapa no 
 
Nosaukums: UADBB „Colemont draudimo brokeris” 
 Tālr.: + 370 5 210 9660  
 Fakss:+ 370 5 210 9661  
 
Adrese Paribio iela 8A 
 Viļņa LT-08101 
 Lietuva 
 E-pasts: claims@colemont.lt  
 
Turpmāk, lūdzu, rīkojieties šādi: 
 
1.  Nodrošiniet, ka aizpildīta prasības veidlapa tiek iesniegta 30 dienu laikā pēc nelaimes gadījuma. 

 
2.  Sniedziet visus pierādījumus un informāciju saistībā ar prasību, kas mums pamatoti varētu būt nepieciešama, kā arī (ja 

nepieciešams) apliecinātus paziņojumus par prasības patiesumu un visiem ar to saistītajiem jautājumiem. 
 
3.  Nekavējoties dariet visu nepieciešamo, lai mazinātu zaudējumus vai bojājumus. 
 
4.  Nekavējoties pēc saņemšanas iesniedziet mums vēstules, prasības, tiesas pavēstes un procesus par prasību. 
 
Ja netiek ievēroti šie noteikumi, prasība netiek apmaksāta. 
 

prasību uzraudzība 

1. Mēs vienpersoniski uzraugām visus ar prasījumiem saistītos procesus un vienošanās. 
 
2. Bez mūsu rakstveida piekrišanas nedrīkstat, tostarp savā vārdā, sniegt jebkādas atļaujas, veikt solījumus, maksājumus vai 

atlīdzību. 
 
3. Nelaimes gadījuma, kas izraisa prasību, gadījumā mēs vai jebkura mūsu pilnvarota persona, neuzņemoties atbildību vai 

nemazinot tiesības, kas ir saistītas ar Apdrošināšanu, var pārņemt vai saglabāt valdījumā telpas, kur notika negadījums, kā 
arī pārņemt valdījumā vai pieprasīt tikt nogādātiem uz jebkuru apdrošināto īpašumu un īstenot tajā pamatotas darbības pēc 
saviem ieskatiem. 

 
4. Ja Jūs vai persona, kas rīkojas Jūsu vārdā, neatbilst mūsu prasībām vai traucē mums veikt jebkuru no iepriekšminētajām 

darbībām, tad atlīdzība par Apdrošināšanu netiek piemērota. 
 
5. Neatkarīgi no tā, vai īpašumi ir nodoti apdrošinātāju pārvaldībā, tos nedrīkst nodot Apdrošinātājiem. 
 
6. Mēs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem varam Jums izmaksāt turpmāk norādīto maksimālo summu vai mazāku summu, ar 

kuru var apmierināt prasību vai prasības. Mums nav papildu saistības, izņemot apmaksāt izdevumus, kas var būt radušies 
pirms šāda maksājuma, ja prasības vai vairāku prasību gadījumā Jums jāmaksā summa, kas pārsniedz apdrošinājuma 
summu. Mūsu saistības (proti, maksājums Jums) par šādām izmaksām nepārsniedz summu, kas ir proporcionāla Jūsu vai 
Jūsu vārdā veikto maksājumu kopsummai prasību apmierināšanai. 
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prasību nosacījumi 
1. Ja, rodoties turpmāk norādītajiem zaudējumiem, kaitējumam vai atbildībai, šos zaudējumus, kaitējumu vai atbildību sedz cita 

apdrošināšana, tad mēs Jums izmaksāsim tikai mums piemērojamo daļu. 
 
2. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, atbildību vai izdevumiem, kas rodas vai ir saistīti ar turpmākiem zaudējumiem, ko 

tieši vai netieši izraisījusi, veicinājusi vai kas izriet no: 
 

a) jonizējošās radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma no jebkuras kodoldegvielas vai radioaktīvu toksisko sprāgstvielu vai 
citu sprāgstvielu kodolobjektu vai to sastāvdaļu bīstamajām īpašībām; 

b) kara, iebrukuma, ārvalstu pretinieku darbības, karadarbības (neatkarīgi no tā, vai ir pasludināts karš), pilsoņu kara, 
nemieru, sacelšanās, revolūcijas, sacelšanās vai militāra apvērsuma, varas uzurpēšanas, īpašuma konfiskācijas vai 
aizturēšanas, vai nacionalizācijas, rekvizēšanas, iznīcināšanas vai kaitējuma nodarīšanas īpašumam saskaņā valdības 
vai citu iestāžu rīkojumu; 

c)  terorisma aktiem. Tāpat tiek izslēgta nāve, ievainojumi, slimības, pazušanas, bojājumi, jebkādas izmaksas, ko tieši vai 
netieši izraisījusi vai kas izriet no, vai ir saistītas ar terorisma aktu kontroli, novēršanu, mazināšanu vai citu terorisma aktu 
aspektu; 

d) spiediena viļņiem, ko rada lidaparāti, kas lido ar skaņas vai virsskaņas ātrumu; 
e) prasības maksāt līgumsodu, zaudējumu vai kaitējuma atlīdzību vai palielinātu atmaksājamo zaudējumu summu; 
g)  prasības samaksāt soda naudu un/vai ar normatīvajos aktos noteiktos sodus; 
h)  prasības atlīdzināt visus tirdzniecības parādus; 
i)  tikai un vienīgi no jebkura uzņēmuma direktora vai juridiskas amatpersonas pienākumiem; 
j)  piesārņojošo vielu izvades, dispersijas vai noplūdes. Attiecīgajā gadījumā ar jēdzienu „piesārņojošās vielas” saprotams 

jebkurš ciets, šķidrs, gāzveida vai termisks kairinātājs vai piesārņotājs, tostarp, bet ne tikai, dūmi, tvaiks, kvēpi, 
izgarojumi, skābes, sārmi, ķimikālijas un atkritumi (atkritumi ietver materiālus, kas tiks pārstrādāti, atjaunoti vai 
reģenerēti); 

k) kas tieši vai netieši attiecas vai izriet no, vai jebkādā veidā ietver noteikumu neapdomīgu ignorēšanu un/vai jebkādu tīšu 
pienākumu nepildīšanu. 

 
3. Jums pienācīgi jārūpējas par negadījumu, miesas bojājumu, zaudējumu vai kaitējumu novēršanu un vienmēr jārīkojas tā, it 

kā Jūs nebūtu apdrošināts/-a. 
 
4. Jūsu vai Jūsu vārdā rīkojošās personas, ciktāl tā ir saistīta ar jebko, kas jādara vai kam jāpakļaujas Jums vai personai, kas 

rīkojas Jūsu vārdā, pienācīga visu Apdrošināšanas noteikumu un nosacījumu ievērošana un izpilde ir mūsu saistību veikt 
maksājumus saskaņā ar Apdrošināšanu priekšnoteikums. 

 
5. 30 dienu laikā pēc apdrošināšanas perioda beigām Jūs atmaksājat mums visus izdevumus, ko nesedz šī apdrošināšana, 

kas mums ir radušies Jūsu dēļ. 
 
6. Ja Jūs vai jebkura persona, kas rīkojas Jūsu vārdā, iesniedz prasību vai paziņojumu par apmēru u. c., zinot, ka tas ir 

nepatiess vai krāpniecisks, tad Apdrošināšana zaudē spēku un visas prasības tās ietvaros tiek izbeigtas. 
 
7. Visas prasības, kas rodas saskaņā ar Apdrošināšanu, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti, un kompetentas iztiesāt visus 

strīdus, kas rodas saskaņā ar Apdrošināšanu, ir tikai Lietuvas Republikas tiesas. 
 
8. Ja Jūsu klubu un atsevišķu dalībnieku Apdrošināšana netiek atcelta 14 dienu laikā pēc tās iegādes, tad pēc Apdrošināšanas 

izsniegšanas datuma saskaņā ar noteikumu atmaksāt naudu 14 dienu laikā, kā arī ja nav radušās prasības, apdrošināšanas 
prēmijas daļu atmaksa nav atļauta. 

 

Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, miesas bojājumiem, kaitējumu, slimībām, nāvi vai juridisko atbildību, kas tieši vai netieši 
rodas no vai ietver jebkuras iekārtas vai datorprogrammas kļūmi, bailes no kļūmes vai nespējas atpazīt, pareizi interpretēt vai 
apstrādāt jebkuru datumu kā patiesu kalendāro datumu, vai turpināt pareizi darboties pēc šī datuma, neatkarīgi no tā, vai iekārta 
vai datorprogramma pieder vai nepieder Jums.  
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atlīdzība 

 
Apdrošinātājam nav tiesību maksāt vai atteikties maksāt apdrošināšanas pabalstu, nenoskaidrojot par apdrošinātā pasākuma 
esamību un nepārbaudot visu tam pieejamo informāciju. 
 
Apdrošināšanas pabalstu izmaksā ne vēlāk nekā 30 dienu laikā no dienas, kad apdrošinātājs ir saņēmis visu informāciju, kas ir 
nepieciešama un būtiska, lai noskaidrotu faktus par apdrošinātā pasākuma norisi, apstākļiem un sekām, kā arī apdrošināšanas 
pabalsta apmēru, ko apstiprina dokumentāri pierādījumi.  
 
Ja apdrošināšanas pabalsts apdrošinājuma ņēmējam, apdrošinātajam, saņēmējam vai trešajai personai netiek samaksāts 30 
dienu laikā no paziņojuma par apdrošināto notikumu saņemšanas, apdrošinātājs rakstveidā pilnībā informē apdrošinājuma 
ņēmēju (saņēmēju) par apdrošinātā notikumu izmeklēšanas norisi. 

sūdzību procedūra 

Ja jums ir sūdzības, lūdzu, tās iesniegt:  
 
Sportscover Europe Ltd.  
Tālr.:  + 44 (0) 207 398 4080 
PO Box HQ 420, St Helen's, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ United Kingdom 
E-pasts: complaintuk@sportscover.com 
 
Ja neesat apmierināti par prasību, iesniedziet to mums „Sportscover”. Ja Jūsu sūdzība netiks atrisināta vai nebūsit apmierināts/-a 
ar mūsu atbildi un ierosināto turpmāko rīcību, varat iesniegt jautājumu:  
 
Apdrošinājuma ņēmēju un tirgus atbalsta nodaļā (Policyholders and Market Assistance)  
Tālr.: + 44 (0) 20 7327 5693 
Lloyd’s, One Lime Street, London EC3M 7HA, United Kingdom 
E-pasts: complaints@lloyds.com 
 
Ja Jūs joprojām neapmierina korporācijas „LLoyd’s” atbilde uz Jūsu iesniegto sūdzību, iespējams, Jums ir pieeja Finanšu ombuda 
dienestam (angļu valodā — Financial Ombudsman Service). Lai uzzinātu vairāk par tiesībām uz pieeju, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa 
vietni www.financial-ombudsman.org.uk vai sazinieties ar mums. Visi iesniegumi Finanšu ombudam jāveic sešu mēnešu laikā 
kopš pēdējās ar sūdzību saistītās sarakstes ar „Sportscover” datuma. 
 
Lai iesniegtu sūdzību Finanšu ombuda dienestā, vai nu zvaniet pa tālruni +44 (0)845 080 1800 vai apmeklējiet tīmekļa vietni 
www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm, lai lejupielādētu sūdzību veidlapu. 

apdrošināšanai piemērojamie tiesību akti 
Jums un mums ir tiesības brīvi izvēlēties šai Apdrošināšanai piemērojamos tiesību aktus. Ja neesat ar Apdrošinātājiem 
vienojušies par citiem nosacījumiem, tad Jūs regulē Latvijas Republikas tiesību akti. 

statuss 

Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) biedri ir apdrošināti korporācijas „Lloyd’s” Apdrošinātāju vārdā. Lielbritānijas Finanšu 
darbības iestāde (Financial Conduct Authority jeb FCA) ir pilnvarojusi un regulē „Sportscover” tikai attiecībā uz apdrošināšanas 
starpniecību. „Sportscover” FCA reģistrācijas numurs ir 308372. To ir iespējams pārbaudīt FCA Reģistrā, apmeklējot FCA tīmekļa 
vietni www.fsa.gov.uk/register vai sazinoties ar FCA pa tālruni +44 (0)845 080 1800.  
 
Mūsu pakalpojumi neietver padomu vai ieteikumu sniegšanu. Lēmumi par turpmāko rīcību būs jāpieņem Jums. 

prasību un vajadzību pārskats 

Šī polise nodrošina atbildības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu un ir piemērota personām, kam ir nepieciešama detalizēta 
apdrošināšana, kā izklāstīts šajā bukletā un Apdrošināšanas plānā. 
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Ierasts, ka Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) biedru apdrošināšanu atjauno katru gadu. „Sportscover” ir pilnvarojusi un 
regulē Lielbritānijas Finanšu darbības iestāde (Financial Conduct Authority jeb FCA). 

 
Jūsu pienākums izpaust informāciju 

Ir svarīgi, lai visa informācija saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības atjaunošanu vai izmaiņām, ko mums iesniedzat gan mutiski, 
gan rakstveidā, būtu pilnīga un pareiza, kā arī Jums mums jāpaziņo par izmaiņām, piemēram, adreses maiņu. Ja tas netiek 
darīts, Apdrošināšanu vai atlīdzības prasījumus var atzīt par spēkā neesošiem. 
 
Saskaņā ar Apdrošināšanas nosacījumiem Jums mūs jāinformē par visiem ar apdrošināšanu saistītajiem negadījumiem 
(piemēram, slimībām) neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav pamats prasībai.  
 
Pēc informācijas par negadījumu saņemšanas tā tiks ievietota datubāzē. 
 

individuālā atbildība 
Apdrošināšanas parakstītāju saistības atbilstoši apdrošināšanas līgumiem ir individuālas, nevis kopīgas, un tās ir attiecināmas 
tikai uz viņu individuālo paraksti. Apdrošināšanas parakstītāji nav atbildīgi par citu apdrošināšanas parakstītāju, kas jebkāda 
iemesla dēļ neatbilst daļai no saistībām vai visām saistībām, paraksti. 
 
krāpšanas novēršana un konstatēšana 

Lai novērstu un konstatētu krāpšanu, mēs jebkurā laikā varam: koplietot informāciju par Jums ar citām organizācijām un valsts 
iestādēm, tostarp policiju; pārbaudīt un/vai iesniegt informāciju par Jums krāpšanas novēršanas aģentūrās un datubāzēs, kā arī, 
ja sniegsit mums nepatiesu vai neprecīzu informāciju un mums radīsies aizdomas par krāpšanu, mēs to reģistrēsim. 
 
Tāpat mēs un citas organizācijas varam veikt meklēšanu šajās aģentūrās un datubāzēs, lai: atvieglotu lēmumu pieņemšanu par 
apdrošināšanas, kredīta un citu saistīto pakalpojumu sniegšanu un administrēšanu Jums un Jūsu ģimenes locekļiem; izsekotu 
parādniekus vai atlīdzības saņēmējus, atgūtu parādus, novērstu krāpšanu un pārvaldītu Jūsu kontus vai apdrošināšanas polises: 
pārbaudītu Jūsu identitāti, lai nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ja vien Jūs mums nesniedzat pietiekamus personu 
apliecinošus dokumentus; veikt pārbaudes kredītu reģistrā un papildu pārbaudes saistībā ar krāpšanu.  

datu aizsardzība 

Datu aizsardzības likuma ietvaros datus apstrādā „Sportscover”. Mēs uzturēsim un apstrādāsim jūsu personas datus 
apdrošināšanas pārvaldības un mārketinga vajadzībām. Līdz ar to informācija var tikt nodota atsevišķām trešajām pusēm, 
parakstītājiem, apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem, un tā var tikt apstrādāta ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ). 
 
Jums jāsaprot, ka visai sniegtajai personiskajai informācijai jābūt korektai. Turklāt Jums jābūt apdrošināto personu piekrišanai 
izpaust savus personas datus. Jūs varat mums lūgt papildu informāciju. 

soda ierobežošana un izslēgšana 

Apdrošinātāji nesedz un nav atbildīgi par prasījumu apmaksu vai pabalstiem, ja summa vai tās apmaksa pakļauj Apdrošinātājus 
Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijās vai Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes vai Amerikas Savienoto Valstu 
tirdzniecības un ekonomiskajām sankcijām, tiesību aktos un regulās minētajām sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem. 
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