Svarīga informācija par
Kredītmaksājumu apdrošināšanu
- Apdrošināšanas līgumu var noslēgt uz vienu

- Atlīdzību par īslaicīgiem atgadījumiem neizmaksā.
Apdrošināšanas atlīdzību izmaksās katru mēnesi pēc tam,

gadu ar iespēju to automātiski pagarināt.

kad iesniegtais apdrošināšanas atlīdzības pieteikums būs

- Ja izmanto iespēju apdrošināšanas prēmiju sadalīt

apmierināts un būs piemērots pašriska periods (periods

12 vienādos maksājumos, ikmēneša maksājums par

par kuru apdrošināšanas atlīdzība netiek aprēķināta un

apdrošināšanu ir nemainīgs

netiek maksāta). Atlīdzību neizmaksās par pirmajām 30
dienām neatkarīgi no tā, kāds apdrošināšanas risks ir

- Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs

iestājies.

izmaksās atlīdzību katru mēnesi, kamēr turpinās slimība
vai bezdarbs. Maksimālais apdrošināšanas atlīdzības
periods ir 11 mēneši.

- Sākotnējais gaidīšanas periods neattiecas uz atjaunotu
apdrošināšanas līgumu (otrais un nākamie gadi), tomēr
pašriska periods ir piemērojams visiem apdrošināšanas

- Laika posmā, kad saņemsi atlīdzību no apdrošinātāja,

līgumiem.

tev būs jāmaksā apdrošināšanas prēmija un ikmēneša
kredītmaksājumi.

- Automātiska atjaunošana – ja norādīji šo iespēju savā

- Apdrošināšanas segums netiek piemērots nekavējoties
– tev būs jāveic apdrošināšanas prēmijas maksājumi,
un līdz sākotnējā gaidīšanas perioda beigām tu nevarēsi
pieteikties apdrošināšanas atlīdzībai. Sākotnējais

apdrošināšanas līgumā, tad pirms līguma termiņa
beigām savā e-pastā saņemsi nākamā Kredītmaksājumu
apdrošināšanas līguma piedāvājumu un visus ar saistītos
dokumentus.

gaidīšanas periods darba nespējas gadījumā (ilgstošas
slimības vai nelaimes gadījuma dēļ) ir 30 dienas, bet
piespiedu bezdarba gadījumā – 60 dienas.

60 DIENAS

30 DIENAS

30 DIENAS

APDROŠINĀŠANAS SĀKUMS
-

Noslēgts līgums un veikts apdrošināšanas prēmijas pirmais maksājums

-

Sākotnējais gaidīšanas periods (60 dienas)

APDROŠINĀŠANA STĀJAS SPĒKĀ
NOTIEK NELAIME – DARBA ZAUDĒŠANA UN KĻŪŠANA PAR BEZDARBNIEKU
-

30 dienu pašriska periods

APDROŠINĀTĀJS IZMAKSĀ IKMĒNEŠA ATLĪDZĪBU
-

Apdrošināšanas atlīdzību sāk aprēķināt 30 dienas pēc apdrošināšanas gadījuma sākuma un iekļauj dienas,
kad pastāv apdrošināšanas gadījums

-

Apdrošinātājs izmaksā ikmēneša atlīdzību visa apdrošinātā gadījuma periodā, bet ne ilgāk kā 11 mēnešus.

Situāciju piemēri
PATĒRIŅA KREDĪTS
Pirms sešiem mēnešiem Daniels noslēdza patēriņa aizdevuma

IZMAKSU SADALĪJUMS
Ikmēneša patēriņa kredīta maksājums

170 €

Izvēlētais aizsardzības līmenis

100 €

darbu. Divus mēnešus pirms attiecīgā paziņojuma saņemšanas

Ikmēneša apdrošināšanas prēmija

4€

viņš noslēdza kredītmaksājumu apdrošināšanas līgumu uz 1

Bezdarba ilgums

9 mēneši

Pašriska periods

1 mēnesis

Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas periods:

8 mēneši

Apdrošinātāja izmaksātā atlīdzība

800 €

Apdrošināšanas prēmijas summa gadā

48 €

līgumu jaunas automašīnas iegādei. Ikmēneša kredīta
maksājums ir 170 €. Reorganizācijas rezultātā viņš zaudēja

gadu ar minimālo aizsardzību – 100 € apdrošināšanas atlīdzību
mēnesī.

MĀJOKĻA KREDĪTS

IZMAKSU SADALĪJUMS

Anna un viņas māte Marija dzīvo dzīvoklī. Viņu ikmēneša

Ikmēneša mājokļa kredīta maksājums

330 €

kredīta atmaksas lielums ir 330 €. Marija jau ir pensijā, un

Izvēlētais aizsardzības līmenis

400 €

Ikmēneša apdrošināšanas prēmija

12 €

nestrādā un vairs nesaņem pilnu algu. Divus mēnešus pirms

Darba nespējas ilgums

6 mēneši

negadījuma viņa noslēdza kredītmaksājumu apdrošināšanas

Pašriska periods

1 mēnesis

Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas periods

5 mēneši

Apdrošinātāja izmaksātā atlīdzība

2000 €

Apdrošināšanas prēmijas summa gadā

144 €

viņai ir zemi regulāri ienākumi; Anna apmaksā visas parāda
saistības. Pēc smagas velosipēda avārijas viņa jau ilgu laiku

līgumu uz 1 gadu ar optimālo aizsardzību – 400 €
apdrošināšanas atlīdzību mēnesī.

