Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana
(bērnam)
Apdrošināšanas pakalpojuma informācijas dokuments
Sabiedrība: AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana“
Pakalpojums: Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana

Plašāka informācija par pakalpojumu un informācija, kas saistīta ar līguma izpildi, ir sniegta Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas
noteikumos, atlīdzību aprēķināšanas tabulā, pieteikumā, apdrošināšanas polisē un polises pielikumā.

Kas ir Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana?
Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana - pakalpojums, kas nodrošina bērna dzīvības un veselības apdrošināšanas aizsardzību un finansiālu
atbalstu apdrošinātās personas nāves vai traumas gadījumā.
Šis pakalpojums Jums ir piemērots, ja Jūs vēlaties apdrošināt bērnus, lai parūpētos par viņiem nelaimes gadījumos.

Kas tiek apdrošināts?
 Nāve nelaimes gadījuma rezultātā apdrošināta personas dzīvība.
Apdrošinātais risks - nāve nelaimes
gadījuma rezultātā.
 Invaliditāte nelaimes gadījuma
rezultātā - apdrošināta personas
veselība. Apdrošinātais risks invaliditātes grupa smagas traumas
rezultātā.
 Traumas - apdrošināta personas
veselība. Apdrošinātais risks trauma nelaimes gadījuma rezultātā
saskaņā ar apdrošināšanas
noteikumos noteikto sarakstu.
Apdrošināšanas gadījumi ir detalizēti
aprakstīti katra apdrošināšanas veida
noteikumos.

Kas netiek apdrošināts?
Ar detalizētu apdrošināšanas izņēmumu uzskaitījumu varat iepazīties apdrošināšanas
noteikumos, taču biežākie apdrošināšanas izņēmumi ir:
 karadarbība, masu nemieri, streiks, revolūcija, demonstrācija;
 alkohola un narkotiku lietošana, nelikumīga transportlīdzekļu izmantošana;
 profesionālais sports, ekstrēmas brīvā laika aktivitātes un lidošana ar lidmašīnu, izņemot
pārlidojumus ar komerciāli licencētām pasažieru lidsabiedrībām;
 traumas, kas nav minētas apdrošināšanas noteikumu atlīdzības aprēķināšanas tabulā.

Vai ir kādi ierobežojumi apdrošināšanai?
!
!
!

Apdrošināšana ir spēkā personām vecumā no 0 līdz 24 gadiem.
Šī apdrošināšana ir spēkā tikai kopā ar pamatapdrošināšanu (dzīvības apdrošināšana ar
līdzekļu uzkrāšanu).
Slēdzot apdrošināšanas līgumu, jāizvēlas viena no šādām apdrošināšanas veidu
kombinācijām, Jums izvēloties apdrošinājuma summu mūsu noteiktajās robežās:
- Nāve (apdrošinājuma summa no 1 500 EUR līdz 10 000 EUR);
- Nāve, invaliditāte (apdrošinājuma summa no 1 500 EUR līdz 10 000 EUR);
- Nāve, invaliditāte, traumas (apdrošinājuma summa no 1 500 EUR līdz 10 000 EUR).

Kur ir spēkā apdrošināšana?
 Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē.

Kādi ir mani pienākumi?
 Laikus veikt samaksu par apdrošināšanu.
Apdrošinātā riska iestāšanās gadījumā:
 nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, vērsties pie atbilstoši kvalificēta praktizējoša ārsta, pildīt ārsta
norādījumus un paziņot mums par apdrošinātā riska iestāšanos;
 iesniegt dokumentus, kas apliecina apdrošinātā riska iestāšanās faktu;
 sniegt papildu informāciju, ja mēs veicam papildu izmeklēšanu.

Kad un kā man jāveic samaksa?
 Maksāšanas kārtību par papildapdrošināšanu regulē pamatapdrošināšanas noteikumi (katra apdrošināšanas mēneša vai maksāšanas
perioda 1.datumā atkarībā no pamatapdrošināšanas veida). Maksa par papildapdrošināšanu tiek ieturēta no uzkrājuma.

Kad sākas un kad beidzas apdrošināšana?
 Apdrošināšanas termiņš ir vienāds ar pamatapdrošināšanas termiņu.
 Ja tiek izbeigta pamatapdrošināšana, tad arī papildapdrošināšana tiek izbeigta.

Kā es varu atcelt līgumu?
 Jums ir tiesības atteikties no šīs papildapdrošināšanas 30 dienu laikā pēc pamatapdrošināšanas līguma noslēgšanas tikai kopā ar
pamatapdrošināšanas līgumu. Jums tiks atmaksāti visi Jūsu samaksātie maksājumi par apdrošināšanu.
 Papildapdrošināšanas izbeigšanas kārtību regulē pamatapdrošināšanas noteikumi. Jūs varat izbeigt papildapdrošināšanu katru gadu
pirms apdrošināšanas gada vai maksāšanas perioda beigām (atkarībā no pamatapdrošināšanas veida). Šajā gadījumā
papildapdrošināšana tiek izbeigta ar apdrošināšanas gada vai maksāšanas perioda pirmo dienu (atkarībā no pamatapdrošināšanas
veida). Līdz līguma izbeigšanas dienai jāsamaksā visi maksājumi par nodrošināto apdrošināšanu.

