VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMU NR. 3.3.
5.pielikums Izņēmumu saraksts
1. VISPĀRĒJIE IZŅĒMUMI
Ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts savādāk, BTA neizmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ja apdrošinātā
riska iestāšanos tieši vai netieši izraisījis:
1.1.1. Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība;
1.1.2. karš, iebrukums, okupācija, aneksija, ārvalsts naidīgs akts (ar vai bez pierādījumiem par ārvalsts iesaisti
šādā aktā), karadarbība vai karam pielīdzināma operācija (ar vai bez kara pieteikšanas); pilsoņu karš,
dumpis, streiks, sacelšanās, nemieri, revolūcija, militāras vai uzurpētas varas sacelšanās, kara stāvoklis
vai ar to saistītās laupīšanas vai marodierisms, vardarbība, vandālisms, sabotāža; streiks, lokauts,
sabiedriskās kārtības traucēšana mērogā, kas pielīdzināms tautas sacelšanās vai dumpim; mantas
konfiskācija, nacionalizācija, atsavināšana, rekvizīcija, sagraušana vai iznīcināšana, ja to radījusi vai
sankcionējusi juridiski vai faktiski atzīta valsts, vai starptautiski neatzīts ārvalstu spēks, neatkarīgi no tā,
vai tas ir likumīgi, vai nē; citi politiskie riski, tai skaitā netiek atlīdzināti arī jebkādi zaudējumi vai izdevumi,
kas tieši vai netieši radušies saistībā ar jebkādiem iepriekš minēto notikumu novēršanas pasākumiem;
1.1.3. tieša vai netieša kodolsprādziena iedarbība, kodolenerģijas vai radioaktīvo vielu iedarbība, tieša vai
netieša radioaktīvā piesārņošana;
1.1.4. teroristisks akts (akts, kas izpaužas kā spēka un vardarbības pielietošana, vai draudi to pielietot no
jebkuras personas vai personu grupas puses, kas rīkojas vienatnē vai saistībā ar kādu organizāciju vai
valdību, vai tās vārdā, kas tiek darīts politisko, reliģisko, ideoloģisko vai etnisko iemeslu dēļ un, kas sevī
iekļauj nodomu ietekmēt valdību vai turēt briesmās sabiedrību vai kādu tās daļu), tai skaitā netiek
atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies saistībā ar terora akta novēršanas pasākumiem;
1.1.5. kibertelpā noticis vai draudošs informācijas tehnoloģiju drošības incidents.
Kibertelpa ir interaktīva vide, kura ietver lietotājus, tīklus, skaitļošanas tehnoloģijas, programmatūru,
procesus, pārsūtītas jeb uzglabātas informācijas kopumu, lietojumprogrammas, pakalpojumus un
sistēmas, kas ir savienotas tieši vai netieši, izmantojot internetu, telekomunikācijas vai datortīklus, un
kurā mijiedarbojas tās lietotāji. Kibertelpai nav fizisko robežu.
Informācijas tehnoloģijas ir tehnoloģijas, kuras tām paredzēto uzdevumu izpildei veic informācijas
elektronisko apstrādi, tai skaitā izveidošanu, dzēšanu, glabāšanu, attēlošanu vai pārsūtīšanu.
Informācijas tehnoloģiju drošības incidents ir kaitīgs notikums vai nodarījums, kura rezultātā tiek
apdraudēta informācijas tehnoloģiju integritāte, pieejamība vai konfidencialitāte.
Par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti izdevumi:
1.2.1. ja Apdrošinātais ārstējis pats sevi lietojot medikamentus vai narkotiskās vielas, kuru lietošana nav
paredzēta no ārstnieciskā viedokļa, un tos attiecīgajam gadījumam nav izrakstījis ārstējošais ārsts;
1.2.2. ja Apdrošinātais apzināti nodarījis kaitējumu savai veselībai, tajā skaitā, mēģinot izdarīt pašnāvību;
1.2.3. kas Apdrošinātajam radušies veicot prettiesisku darbību, tiesību pārkāpumu vai izdarot noziedzīgu
nodarījumu;
1.2.4. kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar pandēmiju. Pandēmija šo noteikumu izpratnē ir infekcijas
slimības izplatīšanās tādos apmēros, kas pārsniedz konkrētai teritorijai raksturīgu saslimstības līmeni,
vai arī slimības parādīšanās un intensīva izplatīšanās teritorijā, kurā iepriekš tā nav reģistrēta, kas skar
plašas ģeogrāfiskas teritorijas vai kontinentus, par kuru ir paziņojusi atbildīgā Latvijas Republikas
institūcija.
2. NEATLĪDZINĀMIE IZDEVUMI, JA APDROŠINĀŠANAS LĪGUMĀ NAV PAREDZĒTS SAVĀDĀK
Ja noslēgtajā Apdrošināšanas līgumā nav tieši un nepārprotami norādīts savādāk, par Apdrošināšanas
gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti izdevumi par:
2.1.1. kosmētiskajiem pakalpojumiem un ārstēšanu (piemēram, fototermolīze, intensīvi pulsējošās gaismas
terapija, galvanizāciju, krioterapija), estētiski – ķirurģiskām operācijām un manipulācijām,
lāzerķirurģisko, invazīvo un estētisko dermatoloģiju, plastisko, rekonstruktīvo un bariatrisko ķirurģiju,
svara samazināšanas programmām (t.sk. impedansiometriju), hidrokolonoterapiju, limfodrenāžu,
vakuummasāžu, ārstēšanu ar radiofrekvenci, podiatra, podologa konsultācijām un pakalpojumiem,
podometriju, pēdu aprūpes pakalpojumiem. Kā arī jebkuri maksas pakalpojumi, tajā skaitā par
uzturēšanos stacionārā, kuri netiek apmaksāti saskaņā ar noslēgtā Apdrošināšanas līguma noteikumiem;
2.1.2. labdabīgu ādas/ zemādas veidojumu ārstēšanu un izmeklēšanu (piemēram, dzimumzīmes, papilomas,
kārpas, keratoze, rozācija, seboreja, u.c.);
2.1.3. redzes korekcijas operācijām, operācijas ar ultraskaņu, orgānu transplantācijas operācijām, ķirurģiskas
deformācijas korekcijas operācijas (piemēram, Hallux valgus), fimožu operācijas (cirkumcīzija), kāju
vēnu operācijām (skleroterapiju). Kā arī jebkuri maksas pakalpojumi, tajā skaitā par uzturēšanos
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stacionārā, kuri netiek apmaksāti saskaņā ar noslēgtā Apdrošināšanas līguma noteikumiem;
2.1.4. optikas izstrādājumu, palīglīdzekļu (piemēram, korsetes, fiksatori, elastīgās saites, ģipsis, kompresijas
zeķes, ortopēdiskās zolītes, higiēniskie komplekti), operācijās izmantojamo audu aizstājējmateriālu
(piemēram, implanti, protēzes) iegādi;
2.1.5. C un hronisko vīrusu hepatīta, kā arī Hansena slimības diagnostiku un ārstēšanu;
2.1.6. seksuāli transmisīvo slimību tajā skaitā ureoplazmas, mikoplazmas, HIV un AIDS, spirohetu, hlamīdiju
infekcijas, u.c. diagnostiku un ārstēšanu;
2.1.7. sēnīšu slimību, putnu un cūku gripas vīrusu diagnostiku un ārstēšanu;
2.1.8. alkoholisma, narkomānijas, toksikomānijas diagnostiku un ārstēšanu, kā arī par pakalpojumiem, kas
veikti alkohola, narkotisko un toksisko vielu klātbūtnes organismā noteikšanai;
2.1.9. anonīmi veiktām konsultācijām, kā arī par anonīmi veiktiem diagnostikas, ārstniecības un profilakses
pasākumiem;
2.1.10. pirmstermiņa medicīnisko veselības pārbaudi transportlīdzekļu vadītājiem;
2.1.11. terapiju ar imūnglobulīnu, inkontinences ārstēšanu, autohemoterapiju (piemēram, PRP injekcijas),
plazmaferēzi, baroterapiju, Ortokīna injekcijām, intraokulārajām (intravitreālajām) injekcijām;
2.1.12. psihologa, psihoterapeita, psihiatra, narkologa, hipnologa, seksopatologa, androloga, ģenētiķa,
logopēda, foniatra, trihologa, osteopāta, osteorefleksoterapeita, tehniskā un protēžu ortopēda,
ergoterapeita, sporta ārsta, fizioterapeita, rehabilitologa jeb fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta,
manuālā terapeita, dietologa, uztura speciālista, homeopāta, zobārsta, vecmātes, dermatologa, tropu
(ceļojumu) slimību ārsta, kosmetologa un kosmētiķa konsultācijām un pakalpojumiem (t.sk.
manipulācijas un izmeklējumus);
2.1.13. netradicionālās medicīnas – komplementārās jeb alternatīvās medicīnas pakalpojumiem (piemēram,
adatu terapija, iridodiagnostika, biomagnētiskā rezonanse, elektropunktūra, reitterapija), biofeedback
jeb bioloģiski atgriezeniskās saites metodes izmantošanu, Folla diagnostiku, veselības pārbaudi ar
IMAGO-Aurum;
2.1.14. maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar grūtniecību, diagnostiku auglim, dzemdībām, neonatoloģiju
grūtniecības pārtraukšanu bez medicīniskām indikācijām un to seku ārstēšanu, kā arī par
pakalpojumiem, kas saistīti ar ģimenes plānošanu (piemēram, kontracepcija, neauglības ārstēšana un
izmeklēšana, mākslīgā apaugļošana, embrioloģiju), olvadu caurlaidības ambulatoro un stacionāro
diagnostiku un ārstēšanu, diagnostisko laparaskopiju, IUS ielikšana/ izņemšana;
2.1.15. iedzimtu patoloģiju, deģeneratīvu saslimšanu un psihisku slimību diagnostiku vai ārstēšanu, izdegšanas
sindroma ārstēšanu, ģenētiskos izmeklējumus;
2.1.16. vispārējo ķermeņa masāžu, prostatas vai ginekoloģisko masāžu, polisomnogrāfiju, miega traucējumu
izmeklējumiem vai ārstēšanu, ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumiem stacionārā vai rehabilitācijas
centros, uzturēšanos pa nakti dienas stacionārā; ārpus Ārstniecības iestādes adrese (izbraukumā) veikti
ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi, programmā nenosauktie rehabilitācijas veidi;
2.1.17. kapsulas endoskopiju, magnētisko rezonansi visam ķermenim, pozitronu emisijas tomogrāfiju (PET/CT),
stereotaktisko radioķirurģiju (CyberKnife);
2.1.18. maksas onkoloģisko slimību ārstniecību (t. sk. ķīmijterapiju un staru terapiju) un onkoloģisko slimību
radīto veselības traucējumu ārstniecību, asins un asinsrades orgānu slimību (hematoloģisko),
tuberkulozes, apdegumu, hepatoloģijas ārstniecību;
2.1.19. maksājumiem par ārsta izvēli operācijās, ārsta honorārs, ārpus ārsta darba laika sniegtajiem
pakalpojumiem;
2.1.20. pakalpojumiem, kas saņemti Ārstniecības iestāžu reģistrā nereģistrētā ārstniecības iestādē un pie
Ārstniecības personu reģistrā nereģistrētas personas;
2.1.21. pakalpojumiem, kas tiek veikti ar Latvijas Republikā neapstiprinātu medicīnas tehnoloģiju, vai nav
iekļauti Ārstniecības iestādes cenrādī;
2.1.22. medicīnisko dokumentu noformēšanu un medicīnisko izmeklējumu izdrukām, ierakstiem un citiem datu
nesējiem kā atsevišķu pakalpojumu, kā arī ārstēšanās plāna sastādīšanu;
2.1.23. pakalpojumiem, kuri nozīmēti bez medicīniskām indikācijām, kā arī izdevumus par vispārējo profilaktisko
veselības pārbaudi, kompleksās veselības pārbaudes (check-up u.c.), funkcionālās diagnostikas testus
fiziskās sagatavotības noteikšanai (sporta medicīniskos pakalpojumus, piemēram, dopinga kontrole,
EIROFIT slodzes tests u.c.), izmeklējumus un konsultācijas ārvalstu vīzu noformēšanai;
2.1.24. paliatīvo aprūpi, sociālo aprūpi, mājas aprūpi;
2.1.25. pakalpojumiem, kas izvēlētajā Apdrošināšanas programmā minēti kā neapmaksājamie pakalpojumi;
2.1.26. izglītojoši informatīvām nodarbībām, lekcijām vai kursiem, t.sk. grūtnieču apmācību kursiem;
2.1.27. Apdrošinātā radinieka vai tuvas personas uzturēšanos stacionārā, individuālo posteni stacionārā un/vai
papildus maksājumi par individuālo aprūpi, medicīniskos, veselības veicināšanas pakalpojumus vai
preces, kas paredzētas trešo personu ārstēšanai;
2.1.28. pirmsoperācijas un pēcoperācijas aprūpes līgumos iekļautiem pakalpojumiem.
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