
CEĻOJUMU 
APDROŠINĀŠANA

segums



Medicīniskie, Transporta 
un Repatriācijas izdevumi 
BEZ apakšlimitiem*

*Izņēmums ir Basic programma, kur limits Covid–19 riskam ir EUR 6 000



Ceļojuma atcelšana

Sakarā ar pozitīvu Covid-19 testu;

Ja ir noteikta izolācija kā kontaktpersonai;

Ja Covid-19 simptomu dēļ tiek liegta 
iekāpšana transportlīdzeklī vai 
iebraukšana valstī (Gold un Platinum programmās)



Ceļojuma pārtraukšana

Uzturēšanos karantīnā viesnīcā līdz 
pat 120 EUR par dienu

Transporta izdevumus, lai atgrieztos 
Latvijā pēc karantīnas beigām



300
EUR

Pašizolācija, viesnīcā 
atgriežoties Latvijā



Jūsu ieguvumi,
izvēloties BAN



Apmaksājam arī to, ko citi 
neapmaksā:

Ceļojuma atcelšanu arī Covid-19 kontaktpersonām

Limiti ceļojuma atcelšanai no 700 līdz 2000 EUR

Uzturēšanās viesnīcā karantīnā līdz pat 120 EUR par dienu

Biļetes, lai atgrieztos mītnes zemē pēc karantīnas viesnīcā

Nav ierobežojumu attiecībā uz Covid-19 kumulatīvo rādītāju 



Plašāks polisē iekļauto risku klāsts:
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs

Sagaidīšanas organizēšana mītnes zemē

Medicīniskie izdevumi mītnes zemē (Platinum)

Pašizolācija viesnīcā Latvijā līdz 300 EUR (Platinum)

Apdrošinātā aizstāšana (Platinum)



Mazāk ierobežojošu 
nosacījumu 
Polisi var izdot uz neierobežotu dienu skaitu

Netiek piemēroti apakšlimiti jau sākot no Standart
programmas

Segums ir spēkā visā pasaulē

Ceļojumu atcelšanu maksājam arī, ja Covid-19 
simptomu dēļ tiek liegta iekāpšana transportlīdzeklī 
vai iebraukšana valstī (Gold un Platinum programmās)



Palīdzības dienests 
visā pasaulē 24/7



*Pie līdzvērtīga seguma polisēm BAN mērķa klientu grupā

Labākā cena 
BAN

Lielā daļā gadījumu 
mums ir labākā cena*
no 0.57 EUR dienā!



Covid-19 apdrošinātie riski BASIC STANDART SILVER GOLD PLATINUM
Apdrošinājuma summas, EUR 

Medicīniskie izdevumi 6 000 75 000 80 000 100 000 125 000
Repatriācija nāves gadījumā 6 000  8 000 9 000 12 000 15 000
Slimnieka repatriācija 6 000 20 000 20 000 25 000 30 000
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs 1 000 1 500 1 500 1 500 2 000
Medicīniskā transporta izdevumi 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000
Sagaidīšanas organizēšana mītnes zemē -- 150 150 150 200
Ceļojuma atcelšana 
(izdevumi par viesnīcas rezervācijām, biļetēm un ceļazīmēm)* -- -- 700 1 000 2 000

Ceļojuma pārtraukšana 
(t.sk. izdevumi par uzturēšanos karantīnā viesnīcā un izdevmi par 
biļeti lai atgrieztos Latvijā pēc karantīnas beigām)**

-- -- --
1 000 2 000

Medicīniskie izdevumi mītnes zemē (t.sk. izdevumi līdz EUR 300 par 
izolāciju viesnīcā Latvijā ja ir saņemts pozitīvs Covid-19 tests)*** -- -- -- --

500

Apdrošinātā aizstāšana -- -- -- -- 1 500

*Polisei ir jābūt iegādātai vismaz 120 stundas pirms brauciena. Paša risks ir 50 EUR. 
**Polisei ir jābūt iegādātai vismaz 72 stundas pirms brauciena. 
***Paša risks ir 50 EUR.

Apdrošināšanas līguma ietvaros, gadījumos, kad ceļojuma teritorija ir ASV, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande, riska “Covid-19 apdrošināšana” apdrošināšanas 
aizsardzība ir spēkā tikai Covid-19 vakcinācijas sertifikāta vai pārslimošanas sertifikāta derīguma laikā. Kopējā apdrošināšanas atlīdzība par visiem izdevumiem 
kopā, kas atlīdzināmi riska “Covid-19 apdrošināšana” ietvaros ir ne vairāk kā 40 000 EUR.

Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību risku “Medicīniskie izdevumi”, “Medicīniskā transporta izdevumi”, “Transporta un uzturēšanās izdevumi vienam radiniekam”, 
“Repatriācija nāves gadījumā” un “Slimnieka repatriācija” iestāšanās gadījumā personai, kurai nav tiesību saņemt Latvijas Republikā izdotu EVAK karti, par 
vienu vai vairākiem šajā punktā minētajiem apdrošinātajiem riskiem, atlīdzība nevar pārsniegt EUR 7 000 (Standart programmai), EUR 8 000 (Silver programmai), 
EUR 14 000 (Gold programmai), EUR 20 000 (Platinu programmai) visā līguma darbības laikā.


