Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzība
SEB bankas norēķinu kartes lietotājiem

Apdrošinātais
AS „SEB banka” norēķinu kartes lietotājs
Apdrošinātājs
AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana”
Apdrošināšanas nosacījumu apraksts
Apdrošinātājs apdrošina personas dzīvību un veselību nelaimes
gadījumam un apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja
iestājas:
• trauma – atbilstoši traumas veidam
(skat. tabulu Nr. 1);
• darba spēju zudums smagas traumas gadījumā – atlīdzības
apmērs tiek noteikts atbilstoši traumas smagumam
(skat. tabulu Nr. 2);
• nāves gadījums viena gada laikā pēc nelaimes gadījuma –
EUR 1422, 87*.
Apdrošināšana ir spēkā no kartes pieteikuma reģistrācijas dienas
24 stundas diennaktī visā pasaulē.
Atlīdzības saņemšana:
Notiekot nelaimes gadījumam, nekavējoties, tiklīdz tas
iespējams: jāvēršas pie atbilstoši kvalificēta praktizējoša ārsta,
jāpilda ārsta norādījumi; jāpaziņo apdrošinātājam par nelaimes
gadījumu.
Apdrošinātajam ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:
•
jāuzrāda atlīdzības saņēmēja pase, maksājuma karte vai tās
kopija;
•
jāiesniedz ārstniecības iestāžu izsniegti dokumenti,
norādītu apstiprināto diagnozi un ārstēšanas gaitu,
rentgenogrammas;
•
policijas, izmeklēšanas un tiesu iestāžu dokumenti, ja tos
papildus iesniegt pieprasa apdrošinātājs;
•
ja ir iestājies nāves gadījums, atlīdzību ir tiesīgs saņemt
likumīgais mantinieks, papildus iesniedzot apdrošinātājam
mantošanu apliecinošus dokumentus, uzrādot apdrošinātās
personas miršanas apliecību;
•
darba spējas zuduma un traumas gadījumā atlīdzību
izmaksā apdrošinātajam kartes īpašniekam.
Apdrošināšanas atlīdzību apdrošinātājs izmaksā 30 dienu laikā
pēc dokumentu saņemšanas.

* Ar pilnu apdrošināšanas noteikumu tekstu var iepazīties
AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” birojā vai www.seb.lv/dziviba

Atlīdzības apmērs, traumas gadījumā (tabula Nr. 1)
Nelaimes gadījuma sekas
1. Kaulu lūzumi
Galvaskausa kaulu lūzums
(izņemot deguna, pieres,
žokļa vai vaigu kaulu lūzumus)
Iegurņa kaula, krusta
kaula lūzums
Mugurkaula skriemeļa lūzums
Augšdelma, apakšdelma,
plaukstas locītavas kaulu lūzums
Augšstilbu, apakšstilbu,
ceļa locītavas kaulu lūzums
Citi lūzumi

Procenti no apdrošinājuma
summas – EUR 711,44*
100%

80%
25%
20%
20%
3%

Ja nelaimes gadījuma rezultātā ir iegūti vairāki kaulu lūzumi
atlīdzības procentus summē, bet kopējā izmaksājamā atlīdzību
nevar būt lielāka par 100% no apdrošinājuma summas. Ja
vienam kaulam ir vairāki lūzumi atlīdzību nosaka kā par vienu
lūzumu.
Atlīdzības apmērs, darba spēju zuduma, smagas traumas
gadījumā (tabula Nr. 2)
Procenti no apdrošinājuma
Nelaimes gadījuma sekas
summas – EUR 1422,87*
1. Nervu sistēmas bojājums
Atlīdzību izmaksā par smagāko no šajā punktā nosauktajiem
bojājumiem
Daļējs kustības spēju zudums
20 %
vienai rokai vai kājai
Vienas rokas vai kājas
50 %
nekustīgums
Vienas ķermeņa puses
100 %
nekustīgums
Abu roku un kāju nekustīgums
100 %
2. Augšējās ekstremitātes
Atlīdzību vienai rokai izmaksā par smagāko no šajā punktā
nosauktajiem bojājumiem
Vienas rokas zaudējums
60 %
Apakšdelma zaudējums
60 %
Plaukstas zaudējums
55 %
Plaukstas viena pirksta zaudējums
10 %
3. Apakšējās ekstremitātes
Atlīdzību vienai kājai izmaksā par smagāko no šajā punktā
nosauktajiem bojājumiem
Augšstilba zaudējums
65 %
Apakšstilba zaudējums
60 %
Pēdas zaudējums
30 %
4. Maņu orgāni
Vienas acs redzes zudums
50 %
Pilnīgs dzirdes zudums
80 %
Runas spēju zudums
50 %
Ja trauma sekas tiek noteiktas pēc vairākiem tabulas
apakšpunktiem, atlīdzības procentus summē, bet kopējā
izmaksājamā atlīdzību nevar būt lielāka par 100% no
apdrošinājuma summas.

