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Kas tiek apdrošināts? 

Pievienojot biļetei apdrošināšanu, pasākuma apmeklētājs 
(biļetes turētājs) kļūst par Apdrošināto. Nodod biļeti citai 
personai, šai personai (jaunais Apdrošinātais) tiek automā-
tiski nodota arī biļetes apdrošināšana. 

Apdrošināšanas gadījums ir Apdrošinātā nespēja apmeklēt 
biļetē norādīto pasākumu kāda no turpmāk norādīto ie-
meslu dēļ: 

 ar Apdrošināto vai ar tā bērnu līdz 10 gadu vecumam 
noticis nelaimes gadījums vai pēkšņa saslimšana; 

 Apdrošinātā vai tā ģimenes locekļa nāve; 

 ar automašīnu, taksometru, autobusu vai citu trans-
portlīdzekli, ar kuru Apdrošinātais devies uz Pasā-
kumu, noticis ceļu satiksmes negadījums; 

 Apdrošinātā mājoklim Latvijā (mājai, dzīvoklim, iedzī-
vei) nodarīti bojājumi, kas radušies ne agrāk kā 24 
stundas pirms Pasākuma, ja bojājumu izraisītie zaudē-
jumi pārsniedz 2000 EUR, un ja bojājumi radušies 
ugunsgrēka, sprādziena, vētras, krusas, plūdu, ūdens 
noplūdes no caurulēm, zādzības, laupīšanas vai trešo 
personu prettiesiskas rīcības rezultātā, un ja bojājumu 
novēršanai neizbēgami nepieciešama Apdrošinātā 
klātbūtne. Apdrošinātā ģimenes locekļi nav uzskatāmi 
par trešajām personām. 

 

 
Kas netiek apdrošināts? 

Biļetes iegādes vērtība netiek atlīdzināta, ja: 

 nav iestājies apdrošināšanas gadījums; 

 biļete nav izmantota, jo Apdrošinātais to nav izman-
tojis ar nolūku; 

 notikuma laikā, kā rezultātā biļete nav izmantota, Ap-
drošinātais bijis alkohola, narkotisko vai citu apreibi-
nošo vielu iespaidā; 

 Apdrošinātais nokavējis pasākumu ceļu satiksmes sa-
strēguma dēļ; 

 Apdrošinātais sniedzis nepatiesu informāciju, tostarp 
iesniedzis viltotu biļeti; 

 zaudējumus ir atlīdzinājusi cita persona, piemēram, 
pasākuma organizētājs ir atmaksājis biļetes maksu; 

 biļete ir izmantota pasākuma apmeklēšanai; 

 Apdrošinātajam pirms biļetes iegādes bija zināmi ie-
mesli vai apstākļi, kuru dēļ tas nevarēs apmeklēt pa-
sākumu; 

 pasākums ir atcelts, pārcelts uz vēlāku laiku, vai biļete 
nav derīga valsts vai pašvaldības vai citu kompetentu in-
stitūciju piemērotu ierobežojumu dēļ. 

   
 

 
Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi? 

 Apdrošināšanas segumu var pievienot tikai tām biļetēm, 
kas tiek iegādātas SIA “Biļešu serviss” tīmekļvietnē. 

     

 
Kur apdrošināšana ir spēkā? 

 Biļešu apdrošināšana ir spēkā tikai attiecībā uz pasākumiem, kas notiek Baltijas valstīs. 

     

 
Kādas ir manas saistības? 

Iepazīties un ievērot Apdrošināšanas noteikumus, kas pieejami SIA “Biļešu serviss” tīmekļvietnē. 

Biļešu apdrošināšana 
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS 

 

Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Produkts: Biļešu apdrošināšana 
 

 

 

 

Šis ir informatīvs dokuments, kas sniedz vispāŗīgu pārskatu par apdrošināšanas produktu. Pilnīga informācija sniegta apdrošināšanas po-
lisē un apdrošināšanas noteikumos.  

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Šī ir biļešu apdrošināšana. Biļešu apdrošināšana ir finansiālu zaudējumu apdrošināšana, un, iestājoties kādam no apdrošinātajiem riskiem, 
tiek atlīdzināta iegādātās, bet neizmantotās biļetes iegādes vērtība, tostarp tās vērtībā iekļautā maksa par papildu pakalpojumiem, izņemot 
šīs biļetes apdrošināšanas izmaksas.   
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Atkarībā no negadījuma rakstura nekavējoties paziņot par to policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai citai kom-
petentai iestādei. 

Par Apdrošināšanas gadījuma iestāšanos jāpaziņo SIA “Biļešu serviss” tīmekļvietnē 30 dienu laikā no Apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās brīža, t.i., tā pasākuma norises brīža, kuru Apdrošinātajam nebija iespējams apmeklēt. 

Jāiesniedz Apdrošināšanas sabiedrībai dokumenti, kas apliecina Apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, piemēram, policijas izziņa, 
saskaņotais paziņojums, ārsta izziņa, ēkas apsaimniekotajā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas vai citas kompe-
tentas iestādes izziņa. 

     

 
Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic biļetes iegādes brīdī SIA “Biļešu serviss” tīmekļvietnē. 

Apdrošināšanas prēmijas maksājumu var veikt ar bankas pārskatījumu vai bankas maksājuma karti. 

     

 
Kad sākas un beidzas apdrošināšana? 

Apdrošināšanas segums sāk darboties biļetes iegādes brīdī, ja biļetei ir pievienota apdrošināšana, un ir veikta apdrošināšanas prē-
mijas samaksa. 

Apdrošināšanas segums ir spēkā līdz biļetē norādītā pasākuma sākuma brīdim. 

     

 
Kā es varu atcelt līgumu? 

Apdrošināšanas līgumu var izbeigt Apdrošināšanas līguma puses - Apdrošināšanas sabiedrība un SIA “Biļešu serviss” kā apdrošinā-
juma ņēmējs. 
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