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Produkts:
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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija, kas sniedzama pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, un informācija par apdrošināšanas produktu ir sniegta citos dokumentos. Pilnīga informācija, tostarp
apdrošināšanas noteikumi, kas satur izsmeļošu informāciju par apdrošināšanas produktu, ir publicēta www.bta.lv.
Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma noteikumus. Noslēgta apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp apdrošinātie
pamata riski un apdrošinātie papildriski, ir norādīti apdrošināšanas līgumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Transportlīdzekļa vadītāju un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana ir īpaši paredzēta transportlīdzekļa vadītāju un pasažieru drošībai,
lai segtu negaidītas izmaksas, kas saistītas ar traumu gūšanu, invaliditāti vai nāvi, kas iestājas viena gada laikā no ceļu satiksmē notikuša
nelaimes gadījuma dienas. Apdrošināšanas veids: nelaimes gadījumu apdrošināšana.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Ja klients ir izvēlējies un tas norādīts apdrošināšanas
līgumā:
 Nāve;
 Invaliditāte;
 Traumas - atlīdzība kaulu lūzumu, traumu,
apdegumu un apsaldējumu gadījumā.
Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma
summa ir maksimālā naudas summa, kas var tikt
izmaksāta, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.
Apdrošināšanas līgumā var būt paredzēti limiti, kas
izteikti naudas summas vai procentu veidā, kas ir
maksimālā atlīdzības summa, kas var tikt izmaksāta
noteiktos
apdrošināšanas
līgumā
paredzētos
gadījumos, piemēram, iestājoties noteiktam riskam
vai rodoties noteikta veida zaudējumiem.

 Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja
apdrošinātais risks iestājies:
 Jums veicot krimināli sodāmas darbības;
 Jums vadot transportlīdzekli bez attiecīgās
kategorijas
transportlīdzekļa
vadītāja
apliecības;
 Jums izmantojot transportlīdzekli mācību
braukšanai,
treniņbraucienā,
sacensību
braucienā,
izmēģinājuma
vai
izturības
pārbaudes braucienā;
 Ja negadījuma iestāšanās brīdī transportlīdzeklī
atradās vairāk pasažieru kā ražotāja rūpnīca ir
paredzējusi vai uzrādīts transportlīdzekļa
tehniskajā dokumentācijā;
 Ja uz negadījuma vietu netika nekavējoties
izsaukta policija vai citas attiecīgās valsts
tiesībaizsardzības iestādes;
 Jums vadot transportlīdzekli ar alkohola
koncentrāciju asinīs, kas pārsniedz attiecīgajā
valstī ar ceļu satiksmi reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem noteikto koncentrācijas
līmeni;
 Epilepsijas lēkmes, samaņas zaudēšana,
psihiskās traumas rezultātā;
 Ar Jūsu ļaunu nolūku vai vainas pakāpi, kas
zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku
ziņā pielīdzināma ļaunam nolūkam, piemēram,
Jums šķērsojot krustojumu pie luksoforā
degoša aizliedzošā gaismas signāla, pārkāpjot
dzelzceļa
pārbrauktuves
šķērsošanas
noteikumus).
NB! Visi gadījumi, kas netiek apdrošināti ir norādīti
apdrošināšanas līgumā.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
! Tiek atlīdzināti izdevumi par medicīniskajiem
pakalpojumiem tikai tad, ja tie saņemti Latvijas
Republikā.
NB! Visi seguma ierobežojumi ir norādīti noslēgtajā
apdrošināšanas līgumā

Kur es esmu apdrošināts?


Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā teritorijā.

Kādas ir manas saistības?
—
—
—
—

Sniegt pilnīgu un patiesu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju, kas nepieciešama apdrošinātā riska iestāšanās
iespējamības novērtēšanai;
Informēt apdrošinātāju par izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā, kā arī par izmaiņām sākotnēji iesniegtajā apdrošinātā
riska novērtēšanas informācijā;
Nekavējoties informēt Apdrošinātāju par nelaimes gadījumu un ievērot Apdrošinātāja norādījumus;
Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, vērsties ārstniecības iestādē ārstniecības pakalpojumu saņemšanai, ja nelaimes
gadījuma rezultātā ir gūta trauma.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmiju var
samaksāt, izmantojot bankas pārskaitījumu, klātienē klientu darījumu centros vai zvanot uz 26121212.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas aizsardzība sākas ar apdrošināšanas polisē norādīta apdrošināšanas perioda sākuma datumu, ar nosacījumu,
ka apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai apdrošināšanas prēmijas pirmais maksājums, ir samaksāts
apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un termiņā.
Apdrošināšanas aizsardzība beidzas:
Beidzoties apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas periodam;
Izbeidzot apdrošināšanas līguma darbību pirms termiņa.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš, rakstiski paziņojot apdrošinātājam.

