Privātpersonu nelaimes gadījumu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Produkts: Vispārīgā privātpersonu nelaimes gadījumu apdrošināšana
Sabiedrība: “Lloyd’s Insurance Company” S.A., kas darbojas ar
sabiedrības “Baltic Underwriting Agency” AB starpniecību

Polises risku parakstītājs ir Beļģijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lloyd’s Insurance Company” S.A.,
juridiskā adrese 14. stāvs, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brisele, Beļģija, kas reģistrēta uzņēmumu
reģistrā Banque-Carrefour des Entreprises/ Kruispuntbank van Ondernemingen ar reģistrācijas numuru 682.594.839 RLE
(Brisele). Tā ir apdrošināšanas sabiedrība, kuras darbību uzrauga Beļģijas Nacionālā banka. Tās uzņēmuma atsauces
numurs(-i) un citi rekvizīti ir atrodami tīmekļa vietnē www.nbb.be.
Šajā dokumentā ir sniegts apdrošināšanas seguma, izņēmumu un ierobežojumu kopsavilkums. Apdrošināšanas
noteikumu, tostarp vispārīgo polises apdrošinājuma limitu pilnu aprakstu var atrast polises dokumentā, ko var uz
pieprasījuma saņemt no “Baltic Underwriting Agency”. Tā sniedz arī visu citu informāciju, kas nepieciešama pirms līguma
noslēgšanas.
Kāda veida apdrošināšana šī ir?
Šī ir privātpersonu nelaimes gadījumu apdrošināšana. Ievērojot Polisē ietvertos noteikumus, nosacījumus un izņēmumus,
tā paredz noteiktu finansiālo atlīdzību gadījumos, kad Apdrošinātajai personai iestājas Nāve nelaimes gadījumu rezultātā,
Invaliditāte, Trauma vai citi papildu riski, kas apdrošināti un norādīti Polisē.
Kas tiek apdrošināts?
Ja Polisē norādīts:
✓ Nāve nelaimes gadījuma rezultātā
Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā gadījumos,
kad apdrošinātā gadījuma rezultātā iestājas
Apdrošinātās personas nāve.
✓ Invaliditāte nelaimes gadījuma rezultātā
Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā gadījumos,
kad apdrošinātā gadījuma rezultātā iestājas
Apdrošinātās personas ilgstoša vai pastāvīga
invaliditāte.
✓ Kritiskas saslimšanas
Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā gadījumos,
kad Apdrošinātajai personai tiek
diagnosticēta kritiska saslimšana (no 17 vai 26
saslimšanas veidiem).
✓ Traumas
Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā
gadījumos, kad apdrošinātā gadījuma
rezultātā Apdrošinātā persona gūst
Apdrošināšanas atlīdzības tabulā norādītos
miesas bojājumus:
• kaulu lūzumi un izmežģījumi;
• mīksto audu bojājumi;
• saišu sastiepumi, muskuļu trūces, cīpslu
pārrāvumi, menisku plīsumi;
• centrālās un perifērās nervu sistēmas
bojājumi;
• dzirdes orgānu un elpošanas sistēmas
ievainojumi;
• gremošanas sistēmas ievainojumi;
• sirds un asinsvadu sistēmas ievainojumi;
• redzes orgānu bojājumi;
• citi traumatiski ievainojumi.
✓ Slimnīcas dienas nauda
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Kas netiek apdrošināts?
Ja vien Polisē nav noteikts citādi:
 gadījumi, kad Apdrošinātā persona izdara
noziedzīgu nodarījumu vai nelaimes gadījums
notiek soda sankciju vai tiesisko piespiedu
līdzekļu spēkā esamības laika periodā;
 gadījumi, kad Apdrošinātā persona tīši pakļauj
sevi ārkārtējām briesmām vai izdara
Pašnāvību;
 gadījumi, kad Apdrošinātā persona ir pilna
laika dienestā bruņotajos spēkos;
 Kara vai Atomkara, Ķīmiskā vai Bioloģiskā
terorisma izraisīti gadījumi;
 Kodolreakcijas, Kodolradiācijas vai
Radioaktīvā piesārņojuma izraisīti gadījumi;
 iesaistīšanās Profesionālajā sportā vai
Paaugstināta riska brīvā laika aktivitātēs;
 lidošana, izņemot kā aviopasažierim;
 gadījumi, kad Apdrošinātā persona ir alkohola
vai narkotisko vielu reibumā, ja vien šādu vielu
lietošanu nav izrakstījis Kvalificēts
praktizējošais ārsts;
 gadījumi, kad Apdrošinātā persona vada
transportlīdzekli bez tiesībām vadīt šādu
transportlīdzekli vai uztic transportlīdzekli
personai, kurai nav tiesību vadīt šādu
transportlīdzekli;
 Garīgo slimību, garīgo traumu vai nervu
sistēmas slimību gadījumi;
 Nāve, kas iestājusies Saslimšanas rezultātā;
 gadījumi, kad nelaimes gadījums iestājas
iedzimtu, hronisku vai deģeneratīvu slimību
vai fizisku defektu rezultātā;
 slimību vai to ierosinātu lēkmju izraisīti
nelaimes gadījumi;
 Saslimšanas vai slimības gadījumi (izņemot, ja
Reģistrācijas datums: 12.12.2014.
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Slimnīcas dienas naudu izmaksā gadījumos,
kad apdrošinātā gadījuma rezultātā
Apdrošinātā persona tiek hospitalizēta
ārstēšanai diennakts stacionārā.
✓ Dienas nauda
Dienas naudu izmaksā gadījumos, kad
apdrošinātā gadījuma rezultātā
Apdrošinātajai personai iestājas īslaicīga
darba nespēja.
✓ Infekciju slimības
Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā gadījumos,
kad Apdrošinātajai personai iestājas īslaicīga
darba nespēja vai nāve, nonākot saskarē ar
infekciju slimību, ko izraisījuši čūsku, zīdītāju
sugu dzīvnieku vai kukaiņu (tostarp ērču)
kodumi vai dzēlieni.
✓ Medicīniskie izdevumi nelaimes gadījuma
rezultātā
Medicīniskie izdevumi, kas uzskatāmi par
apdrošināšanas gadījumi un kas radušies
Apdrošinātajai personai pastāvīgās
dzīvesvietas valstī.
Šajā apdrošināšanas segumā var papildus
apdrošināt sporta aktivitātes, paaugstināta riska
aktivitātes, saslimšanas un citus riskus.

tie rodas tieši Nejaušu miesas bojājumu
rezultātā);
 iepriekš pastāvošs fiziskais vai garīgais
stāvoklis;
 ja nelaimes gadījums ir iestājies sakarā ar to, ka
Apdrošinātā persona neievēro ārstēšanas
režīmu vai ārstu rekomendācijas;
 ja nelaimes gadījums ir iestājies tādas
ārstēšanas rezultātā, ko nav nozīmējis ārsts
un/vai ko neatzīst tradicionālā medicīna;
 gadījumi, kad tiesa atzīst Apdrošināto personu
par bezvēsts pazudušu vai mirušu;
 nepārvaramas varas apstākļu gadījumi.
Pilns neapdrošināto gadījumu saraksts ir ietverts
apdrošināšanas noteikumos.
Vai apdrošināšanas segumam ir noteikti kādi
ierobežojumi?
! Apdrošināšanas segumam var būt noteikti
apakšlimiti vai pašriski dažām atlīdzībām, ko
nosaka dienu vai naudas izteiksmē.
! Atsevišķos punktos var būt noteikti kādi
papildu nosacījumi vai ierobežojumi. Lūdzu,
rūpīgi izlasiet visus Polises noteikumus.
! Kopējā apdrošinājuma summa nepārsniegs
100% no Polisē norādītās summas.

Kāda ir apdrošināšanas seguma teritorija?
✓ Visa pasaule, ja vien Polisē vai apdrošināšanas noteikumos nav norādīts citādi.
Kādi ir mani pienākumi?
• Mēs paļaujamies uz informāciju, ko sniedzāt Polises iegādes brīdī. Ja Polises darbības laikā šī informācija
mainās, jums pēc iespējas ātri ir mums jāpaziņo par to, lai saglabātu savu apdrošināšanas segumu.
• Jums ir pienākums paziņot mums par jebkurām Polisē ietvertās informācijas neprecizitātēm vai šādas
informācijas izmaiņām.
• Jums ir pienākums izpildīt visus šīs Polises noteikumus.
• Jums ir pienākums pēc iespējas ātri informēt mūs par jebkuriem ar šo apdrošināšanu saistītiem
negadījumiem neatkarīgi no tā, vai uz tiem ir attiecināma apdrošināšanas prasība.
• Pārbaudiet savas Polises dokumentus un pielikumu, lai pārliecinātos, vai esat iegādājies sev vajadzīgo un
vēlamo apdrošināšanas segumu.
Kad un cik bieži man ir jāveic maksājumi?
Apdrošināšanas prēmija par šo Polisi ir norādīta jūsu Polises dokumentos. Jums ir jāsamaksā visi šīs Polises
prēmijas maksājumi Polisē norādītajos termiņos.
Kad stājas spēkā un beidzas apdrošināšanas segums?
Jūsu Polise stāsies spēkā un tās darbības termiņš beigsies tajos datumos, kas norādīti kā Apdrošināšanas
periods, ja vien jūs vai mēs neanulējam Polisi pirms tā darbības termiņa beigām. Mūsu tiesības anulēt
apdrošināšanas segumu ir attiecīgi noteiktas Polisē.
Kā es varu anulēt līgumu?
• Jums ir tiesības anulēt šo apdrošināšanu no apdrošināšanas perioda sākuma datuma, nesniedzot tam
nekādu pamatojumu, ja paziņojat mums par savu nolūku anulēt to 14 dienu laikā pēc tam, kad esat
saņēmuši Polises dokumentus, vai pēc apdrošināšanas perioda spēkā stāšanās datuma atkarībā no tā, kurš
iestājas vēlāk. Prēmijas atmaksa tiek veikta ar nosacījumu, ja šajā periodā nav iestājušies nekādi negadījumi,
par kuriem varētu iesniegt apdrošināšanas prasību.
• Jūs varat anulēt šo Polisi jebkurā laikā, nosūtot mums rakstisku paziņojumu, un visa nenopelnītā prēmija
jums tiks atgriezta pēc apdrošināšanas līguma slēgšanas un administrēšanas izmaksu atskaitīšanas.
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