Kredītmaksājumu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība: Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA “

Jur. adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija

Šis apdrošināšanas produkta informācijas dokuments nav personalizēts un individuāli sagatavots dokuments, un tas nav apdrošināšanas līguma
sastāvdaļa, tajā ietverta vienīgi informācija par galvenajiem apdrošinātajiem riskiem un izņēmumiem.
Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija sniegta apdrošināšanas līgumā un Kredītmaksājumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 1501.02.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Kredītmaksājumu apdrošināšana sedz saistības veikt kredīta atmaksu dēļ bezdarba, pārejošas darba nespējas, vai nelaimes gadījuma, kas izraisīja
apdrošinātā nāvi vai invaliditāti (I vai II grupa).
Kas tiek apdrošināts?
Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā):
Saistības veikt kredīta atmaksu, ieskaitot kredīta procentus
un maksu par kredīta apkalpošanu, bet izņemot līgumsodu
vai kavējuma procentus
Riski (ja norādīts piedāvājumā):
Bezdarbs – Apdrošinātā darba tiesisko attiecību
pārtraukšana vai Apdrošinātā kā pašnodarbinātā ienākumu
zaudēšana, ja vienlaicīgi pastāv visi turpmāk minētie
apstākļi:
- darba attiecības ir izbeigtas saskaņā ar darba devēja
uzteikumu vai darba devēja un Apdrošinātā
vienošanos, vai uzņēmuma līgums ir izbeigts saskaņā
ar otra līgumslēdzēja, nevis Apdrošinātā uzteikumu;
- darba attiecības ir izbeigtas vai Apdrošinātais zaudē
ienākumus kā pašnodarbinātais Apdrošināšanas
līguma darbības laikā un pēc Nogaidīšanas perioda
beigām;
- Apdrošinātajam ir piešķirts bezdarbnieka statuss
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
Slimība - Apdrošinātā darbnespēja nelaimes gadījuma vai
slimības rezultātā, ja vienlaicīgi pastāv visi turpmāk
minētie apstākļi:
- Apdrošinātais ir saņēmis darbnespējas lapu Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- pirmā darbnespējas diena ir Apdrošināšanas līguma
darbības laikā un pēc Nogaidīšanas perioda beigām;
- Apdrošinātais saņem slimības pabalstu Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
Nelaimes gadījums - pēkšņs, neparedzēts, no
Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kas iestājies
apdrošināšanas līguma darbības laikā un kura rezultātā
Apdrošinātajam radies audu un orgānu traumatisks
bojājums tiešas ārējas īslaicīgas iedarbības dēļ, nejauša
akūta saindēšanās ar indīgiem augiem, ķīmiskām vielām,
vai iestājusies saslimšana ar ērču encefalītu vai
poliomielītu, ja apdrošinātais ir vakcinēts pret konkrēto
slimību, un nelaimes gadījuma rezultātā radušies:
- Apdrošinātā fiziskās veselības traucējumi, kas 1
(viena) gada laikā no nelaimes gadījuma dienas
izraisījuši apdrošinātā nāvi;
- Apdrošinātā fiziskās veselības traucējumi, kas ir tiešas
nelaimes gadījuma sekas un kuru dēļ Apdrošinātajam
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā 1 (viena) gada laikā no nelaimes gadījuma
dienas tiek noteikta I vai II grupas invaliditāte vismaz
uz 1 (vienu) gadu.

Kas netiek apdrošināts?
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta un
Apdrošināšanas gadījums bezdarba riska rezultātā
nav iestājies, ja:
- Apdrošinātais bija informēts vai ir zinājis par
gaidāmo darba attiecību vai uzņēmuma līguma
pārtraukšanu vēl pirms Apdrošināšanas līguma
spēkā stāšanās;
- Apdrošinātais sasniedza valsts noteikto
pensionēšanās vecumu;
- darba attiecības ir pārtrauktas darba devēja
noteiktajā pārbaudes laikā;
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta un
Apdrošināšanas gadījums bezdarba riska rezultātā
nav iestājies, ja darba attiecības ir pārtrauktas
saskaņā ar darba devēja uzteikumu, ja
Apdrošinātais:
- bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpa darba
līgumu vai noteikto darba kārtību;
- veicot darbu, rīkojās prettiesiski;
- veicot darbu, rīkojās pretēji labiem tikumiem, un
šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko
attiecību turpināšanu;
- veicot darbu, bija alkohola, narkotiku vai
toksiska reibuma stāvoklī;
- rupji pārkāpa darba aizsardzības noteikumus un
apdraudēja citu personu drošību un veselību;
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta un
Apdrošināšanas gadījums slimības riska rezultātā
nav iestājies:
- saistībā ar saslimšanu, kas tika diagnosticēta vai
par kuru Apdrošinātais bija informēts vai zināja
vēl pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas;
- grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā;
- kopjot bērnu vecumā līdz 14 (četrpadsmit)
gadiem;
- saistībā ar psihiatrisku, psihoneiroloģisku
slimību, depresiju, narkotisko vielu, toksisko
vielu vai alkohola izraisītu saslimšanu;
- saistībā ar plānveida rehabilitāciju, kosmētiskām
procedūrām, kosmētisko vai plastisko ķirurģiju;
- apzināti rīkojies sava veselības stāvokļa
pasliktināšanai, sevis pakļaušanai briesmām vai
mēģinājis izdarīt pašnāvību
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta un
Apdrošināšanas gadījums nelaimes gadījuma
riska rezultātā nav iestājies, ja nelaimes gadījuma
cēlonis ir:
- Apdrošinātā prettiesiska rīcība, apdrošinātā
pašnāvība, pašnāvības mēģinājums;
- apdrošinātā psihiski vai samaņas traucējumi,
epilepsija vai cita veida krampju lēkmes, insults,
koronārā sirds slimība;
- medicīniskas manipulācijas, netradicionālās
ārstēšanas metodes;
- kukaiņu kodumi, alerģiskas reakcijas;

-

Nelaimes gadījuma izraisīta Apdrošinātā nāve vai
invaliditāte ir uzskatāma par apdrošināšanas gadījumu
arī tad, ja nāve iestājusies vai invaliditāte noteikta arī
pēc apdrošināšanas līguma darbības beigām.

Kvalifikācijas nosacījumi. Jums jābūt:
vecumā no 18 (astoņpadsmit) līdz 61 (sešdesmit vienam)
gadam;
Latvijas Republikas rezidentam;
nodarbinātam (vai pašnodarbinātajam) iepriekšējos trīs
mēnešus pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās un
nodarbinātības pārtraukums nedrīkst nepārsniegt
četrpadsmit dienas, un par šo nodarbinātības periodu ir
veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas;
iepriekšējo 6 (sešu) mēnešu laikā pirms apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās Apdrošinātā kopējais darbnespējas
periods nepārsniedz 60 (sešdesmit) dienas (šis nosacījums
nav piemērojams bezdarba riskam).
Apdrošināšanas polisē tiek norādīts nogaidīšanas periods,
kas ir noteikts dienu skaits pēc jauna Apdrošināšanas
līguma spēkā stāšanās datuma vai pēc Apdrošināšanas
līguma grozījumu spēkā stāšanās datuma, kuru laikā
apdrošinātā riska iestāšanās netiek uzskatīta par
Apdrošināšanas gadījumu.

infekcijas slimības, izņemot saslimšana ar ērču
encefalītu vai poliomielītu, ja apdrošinātais ir
vakcinēts pret konkrēto slimību;
- inficēšanos ar trakumsērgu vai tetanusu audu
traumatiska bojājuma dēļ;
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta un
Apdrošināšanas gadījums nelaimes gadījuma
riska rezultātā nav iestājies, ja nelaimes gadījums
noticis Apdrošinātajam:
- esot likumīgi aizturētam vai atrodoties
apcietinājumā;
- esot alkohola, narkotisko, psihotoksisko vai citu
apreibinošo vielu iespaidā;
- vadot transportlīdzekli bez attiecīgas kategorijas
transportlīdzekļa vadītāja tiesībām;
- pildot aktīvā militārā dienesta (tai skaitā ierindas
dienesta Zemessardzē)pienākumus vai ietvaros
vai piedaloties militārās operācijās vai
apmācībās, izņemot gadījumus, kas objektīvi
nav vērtējamas kā paaugstināta riska situācijas;
- lidojot ar jebkādu lidaparātu citādi nekā
pasažierim licencētai aviosabiedrībai piederošā
lidmašīnā, kura reģistrēta kā pasažieru
pārvadāšanas līdzeklis pa noteiktu maršrutu;
- kuģojot jūrā vai okeānā citādi nekā pasažierim
ar kuģi, kurš reģistrēts kā pasažieru
pārvadāšanas peldlīdzeklis pa noteiktu
maršrutu;
- piedaloties profesionālā sporta sacensībās vai
treniņos;
- piedaloties jebkāda veida sacensībās vai
treniņos, kur izmanto motorizētu sauszemes,
ūdens vai gaisa transporta līdzekli;
- nodarbojoties ar ekstrēmiem paaugstināta riska
sporta veidiem vai aktivitātēm;
-

Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma ierobežojumiem
ietverta apdrošināšanas polisē un noteikumos.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā visā pasaulē, izņemot sekojošas valstis: Afganistānas Islama Valsts, Birma (Mjanma), Kongo
Demokrātiskā Republika, Austrumtimoras Demokrātiskā Republika, Eritrejas Valsts, Irānas Islama Valsts, Irākas Republika,
Libērijas Republika, Ziemeļkoreja, Ruandas Republika, Sjerraleones Republika, Somālija, Sudānas Republika, Sīrijas Arābu
Republika, Zimbabves Republika.

Kādas ir manas saistības?
-

Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un apdrošinātā riska iestāšanās.
15 darba dienu laikā vai tiklīdz tas iespējams, paziņot AAS “BALTA” par apdrošināšanas gadījumu un rīkoties atbilstoši AAS “BALTA”
norādījumiem.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksu par apdrošināšanu veic SIA “Aizdevums.lv” apdrošināšanas līgumā noteiktajos termiņos un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas līgumā, t.sk. Kredītmaksājumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 1501.02, noteiktajos
termiņos.

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar SIA “Aizdevums.lv” un iesniedzot tai attiecīgu iesniegumu.

