PIELIKUMS A
CEĻOJUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMIEM Nr. 53.5.4.
LIDOJUMA AIZKAVĒŠANĀS
Šo pielikumu piemēro kopā ar If P&C Insurance AS Latvijas filiāles Ceļojumu apdrošināšanas noteikumiem Nr. 53.5.4.
1. Apdrošināšanas sabiedrība, nepārsniedzot EUR
200,00 (divi simti eiro), atlīdzina šo noteikumu 2.punkta apakšpunktos noteiktos izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies, ja paredzētais regulārais avioreiss aizkavējies vai īslaicīgi atcelts uz 4 (četrām) vai vairāk stundām.
2. Apdrošināšanas sabiedrība lidojuma aizkavēšanās gadījumā atlīdzina šādus Apdrošinātā izdevumus:

2.1. par papildus ēdienreizēm;

6. Apdrošināšanas sabiedrībai iesniedzamie dokumenti.
Lai Apdrošināšanas sabiedrība varētu konstatēt, vai pieteiktais gadījums ir cēloņsakarīgi saistīts ar Apdrošināto
risku „Lidojuma aizkavēšanās”, un novērtētu zaudējumu apmēru, Apdrošinātajam papildus Ceļojumu apdrošināšanas noteikumu Nr. 53.5.4. 10.punktā noteiktajiem
dokumentiem jāiesniedz:
6.1. dokuments, kas apliecina avioreisa aizkavēšanās vai
īslaicīgas atcelšanas faktu;

2.2. par viesnīcu, ja Ceļojuma starpposmā vai Ceļojuma
galamērķī, ja lidojums aizkavējas vai tiek īslaicīgi atcelts
atgriežoties Latvijā, nepieciešams uzturēties vismaz 4
(četras) stundas nakts laikā vai 12 (divpadsmit) stundas
citā diennakts laikā;
2.3. par braucienu no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ.
3. Apdrošinātajam tiek atlīdzināti tā neparedzētie izdevumi tikai par laika periodu no avioreisu sarakstā norādītā izlidošanas laika līdz reālajai izlidošanai ar paredzēto
reisu.
4. Izdevumu atlīdzināšana lidojuma aizkavēšanās ga-

dījumā Apdrošinātajam vispirms jāpieprasa no aviosabiedrības un Ceļojuma organizatora. Apdrošināšanas
sabiedrība atlīdzina tikai tos izdevumus, kurus Apdrošinātais nevar atgūt saskaņā ar Ceļojuma organizatora, ja
Ceļojums organizēts ar tā starpniecību, un aviosabiedrības līguma noteikumiem vai normatīvajiem aktiem (piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)
Nr.261/2004 ar ko paredz kopīgus noteikumus par
kompensāciju un atbalstu pasažieriem, sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos).

6.2. dokuments, kas apliecina, ka Apdrošinātais ir reģistrējies uz konkrēto avioreisu;
6.3. pierādījumi, ka Apdrošinātais ir vērsies pie aviosabiedrības un Ceļojuma organizatora, ja Ceļojums organizēts ar tā starpniecību, ar lūgumu atlīdzināt Apdrošinātajam lidojuma aizkavēšanās dēļ radušos zaudējumus,
kā arī dokumentu, kas pierāda atteikumu atlīdzināt šos
izdevumus vispār vai atteikumu atlīdzināt tos pilnā apmērā.
Šie

noteikumi

ir

apdrošināšanas

polises

Nr._________________________ neatņemama sastāvdaļa.

5. Izņēmumi. Papildus Ceļojumu apdrošināšanas noteikumu Nr. 53.5.4. 12.punktā norādītajiem izņēmumiem,
Apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzina ar lidojuma aizkavēšanos saistītus Apdrošinātā izdevumus šādos gadījumos:
5.1. ja Apdrošinātais nav bijis reģistrējies uz konkrēto
avioreisu;

5.2. saistībā ar čarterreisa lidojuma aizkavēšanos vai īslaicīgu atcelšanu;
5.3. par alkoholisko dzērienu iegādi.
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