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Produkts: Nelaimes gadījumu apdrošināšna
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārējo pārskatu par apdrošināšanas produktu. Informācijas dokuments
neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus.
Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Tā mērķis ir sniegt klientam svarīgāko informāciju par produktu. Pilnīga informācija par
produktu un ar to saistītām izmaksām, sniegta citos dokumentos, kā piemēram, apdrošināšanas noteikumos un līgumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas mērķis ir sniegt ﬁnansiālu
atbalstu apdrošinātajai personai vai tās mantiniekiem, ja nelaimes gadījuma rezultātā radušās veselības problēmas vai iestājusies
apdrošinātās personas nāve.

Kas tiek apdrošināts?
Nelaimes gadījumā gūta trauma vai kaulu lūzums
- tiek izmaksāta atlīdzība, kuras apmērs ir atkarīgs
no traumas smaguma un izvēlētās apdrošinājuma
summas
Nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies paliekoša
invaliditāte – tiek izmaksāta atlīdzība, kuras
apmērs ir atkarīgs no invaliditātes pakāpes un
izvēlētās apdrošinājuma summas
Nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies nāve –
tiek izmaksāta atlīdzība, kuras apmērs ir vienāds ar
apdrošinājuma summu
Slimnīcas dienas nauda – tiek izmaksāta atlīdzība
apdrošināšanas līgumā paredzētajā apmērā, ja
nelaimes gadījuma rezultātā apdrošinātais nokļūst
diennakts stacionārā
Dienas nauda – tiek izmaksāta atlīdzība
apdrošināšanas līgumā paredzētajā apmērā, ja
nelaimes gadījuma rezultātā apdrošinātajam
radusies pārejoša darba nespēja
Kritiskās saslimšanas – ja apdrošinātais saslimst ar
kādu no apdrošināšanas noteikumos paredzētajām
slimībām, tiek izmaksāta atlīdzība, kas vienāda ar
apdrošinājuma summu

! Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts,
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā
(polisē).

Vai ir kādi seguma
ierobežojumi?
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta:
par apdrošināšanas gadījumiem, kas iestājušies
pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas
par traumām, kuras nav norādītas apdrošināšanas
atlīdzību tabulā
ja apdrošinātais vadījis transportlīdzekli bez
atbilstošas kategorijas tiesībām
ja apdrošinātais ir atradies alkohola, narkotiku vai
citu apreibinošu vielu ietekmē
ja apdrošinātais vadījis transportlīdzekli bez
atbilstošas kategorijas tiesībām
!Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā
(polisē).

! Pilnīga informācija par produktu ir norādīta
apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē).

Kur es esmu apdrošināts?
Kas netiek apdrošināts?

• Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir spēkā
apdrošināšanas līgumā norādītajā teritorijā

psihiski slimas kā arī pastāvīgi kopjamas personas
lidošana ar bezmotora lidmašīnu, piemēram
planieri vai žiroplānu
atrašanās aktīvajā karadienestā vai mācībās
jebkādā militārā formējumā

22

Kādas ir manas saistības?

Kad sākas un beidzas segums?

• Sniegt Apdrošinātājam patiesu informāciju un
līguma darbības laikā rakstiski informēt par
izmaiņām sniegtajā informācijā un/vai citiem risku
paaugstinošiem apstākļiem;

• Apdrošināšanas segums sākas Apdrošināšanas
līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu,
ka ir samaksāta apdrošināšanas prēmija
apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā
un apmērā.

• Ievērot saistošos, LR normatīvajos aktos
noteiktos, apdrošināšanas līgumā pušu atrunātos
noteikumus;
• Nekavējoties rakstiski informēt Apdrošinātāju
par apdrošināšanas gadījumu vai notikumu,
kura rezultātā varētu tikt izvirzīta prasība par
zaudējuma atlīdzināšanu;
• Pildīt Apdrošinātāja norādījumus, veikt pasākumus
zaudējuma rašanās apstākļu noskaidrošanai un
zaudējuma samazināšanai.

• Apdrošināšanas segums beidzas pēc
apdrošināšanas perioda termiņa beigām.
• Apdrošināšanas segums var beigties pirms
apdrošināšanas perioda termiņa beigām,
piemēram, apdrošināšanas līgumu pārtraucot.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa,
iesniedzot rakstisku pieteikumu apdrošinātājam.

Kad un kā man jāveic samaksa?
• Samaksa par Apdrošināšanas līgumu jāveic
saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto
apmēru un termiņu.
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