ERGO personīgā un dzīvības apdrošināšana

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Kompānija: ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
Produkts: ERGO dzīvības apdrošināšana

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārēju 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, piemēram, apdrošināšanas noteikumos un līgumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Šīs apdrošināšanas mērķis ir sniegt Apdrošinātajam finansiālu aizsardzību, ja iestājas saslimšana ar ļaundabīgu audzēju vai neatgriezeniska
invaliditāte, kā arī nodrošināt finansiālu palīdzību Apdrošinātā tuviniekiem gadījumā, ja iestājas Apdrošinātā nāve.
Piemēram, šis apdrošināšanas veids ir īpaši piemērots hipotekārā kredīta ņēmējiem, lai gadījumā, ja iestātos kredītņēmēja nāve, tas
nodrošinātu ģimenei finansiālu atbalstu kredīta atmaksai un novērstu varbūtību pazaudēt vienīgo īpašumu nepietiekamu līdzekļu dēļ.

Kas tiek apdrošināts?
Pilnvērtīgai finansiālai aizsardzībai polisē ir iespēja iekļaut vairākus piedāvātos apdrošināšanas riskus, vai izvēlies sev piemērotāko:
Dzīvības riska apdrošināšana - sniegs finansiālu aizsardzību ģimenei apgādnieka nāves gadījumā. Piemērots risinājums gadījumiem,
ja tiek ņemts kredīts, lai kredītņēmēja nāves gadījumā neatmaksāto saistību slogs negultos uz kredītņēmēja ģimeni.
Vēža un kritisko saslimšanu apdrošināšana - nodrošina finansiālu atbalstu kritisko saslimšanu (kā piemēram miokarda infarkts,
insults) gadījumā vai ļaundabīga audzēja diagnozes gadījumā, sniedzot iespēju koncentrēties tikai uz galveno – savu veselību.
Iespēja veikt tikai vēža apdrošināšanu vai arī izvēlēties to kopā ar līdz pat 38 kritiskajām slimībām.
Invaliditātes apdrošināšana - nodrošina finansiālus līdzekļus gadījumā, ja iestājas pirmās grupas invaliditāte.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana - mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu apdrošinātajai personai vai tās mantiniekiem, ja nelaimes
gadījuma rezultātā radušās veselības problēmas vai iestājusies apdrošinātās personas nāve.
Var būt apdrošināti viens vai vairāki sekojoši gadījumi:
–
–
–
–
–

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;

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošinātājs var noteikt Apdrošināto vecuma
ierobežojumus. Pirms apdrošināšanas var tik lūgts iesniegt
informāciju par veselību un veikt veselības pārbaudi.
Pēc apdrošināšanas riska izvērtēšanas Apdrošinātājs var
atteikt apdrošināšanu vai noteikt papildu piemaksu par
apdrošināšanu.
! Pilnīga informācija ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un
līgumā (polisē).

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē.

Kas netiek apdrošināts?
Katram apdrošināšanas segumam ir noteikti gadījumi kas
netiek apdrošināti. Piemēram, dzīvības apdrošināšanā daži
no tiem ir:
– karadarbība;
– pašnāvība apdrošināšanas līguma darbības pirmo divu
gadu laikā
Detalizēts apdrošināšanas izņēmumu saraksts ir norādīts
apdrošināšanas noteikumos.

Kādas ir manas saistības?
•
•

Sniegt Apdrošinātājam patiesu un pilnīgu informāciju, līguma darbības laikā rakstiski informēt par izmaiņām sniegtajā informācijā
un/vai citiem risku paaugstinošiem apstākļiem.
Ievērot saistošos, LR normatīvajos aktos noteiktos, apdrošināšanas līgumā pušu atrunātos noteikumus.

Kad un kā man jāveic samaksa?
•

Samaksa par apdrošināšanas līgumu jāveic saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto apmēru un termiņu.

Kad sākas un beidzas segums?
•
•
•
•

Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā, ar nosacījumu, ka ir samaksāta apdrošināšanas prēmija
apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.
Apdrošināšanas segums beidzas pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām.
Apdrošināšanas segums var beigties pirms apdrošināšanas perioda termiņa beigām, piemēram, apdrošināšanas līgumu pārtraucot.
Apdrošināšanas segums beidzas, kad par to tiek veikta pilna apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.

Kā es varu atcelt līgumu?
•

Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa, iesniedzot rakstisku pieteikumu Apdrošinātājam.

