BTA NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA

04.01.2013.

PASARGĀTA IKDIENA – LAIMĪGA ĢIMENE!
Nelaimes gadījumu apdrošināšana šobrīd – īpaši izdevīga ģimenēm ar bērniem!
Esam izstrādājuši bērnu un ģimenes apdrošināšanas piedāvājumu ar dažādiem segumiem un cenu, lai
apdrošināšana būtu pieejama ikvienam, arī ģimenēm ar nelieliem ienākumiem. Turklāt, izvēloties pieaugušo
un bērnu apdrošināšanu, tiks piemērota īpaša ģimenes atlaide!

Akcijas piedāvājuma apraksts:
1. Piedāvājam iespēju Jums pašiem izvēlēties sev tīkamāko variantu:
Bērnu programmas 1
Pamata

Zelta

Pieaugušo/vecāku
programmas 2
Pamata

Zelta

Nāve
Invaliditāte
Traumas
Medicīniskie izdevumi
Zobārstniecības pakalpojumi JAUNUMS
Slimnīcas nauda
Konfekšu apmaksa Tikai BTA
Privātskolotāja izdevumi Tikai BTA
Bērnu mācību pabalsts Tikai BTA
Kritisko slimību apdrošināšana
Kosmētiskās operācijas
1
2

Piedāvājums attiecas uz personām vecumā no 1 līdz 17 gadiem (ieskaitot);
Neattiecas uz personām, kas vecākas par 64 gadiem.

Apdrošināšanas gada prēmijas pirms atlaižu piemērošanas latos atkarībā no izvēlētās apdrošinājuma
summas nāvei, invaliditātei:
Pieaugušo/vecāku
Bērnu programmas
programmas
Pamata
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
3

Apdrošinājuma summa
(nāvei, invaliditātei), LVL
3 000
5 000
10 000
12 000
15 000
20 000

Zelta

Pamata

Zelta 3

Gada prēmija, LVL

6,00
7,00
13,50
15,00
19,85
24,85

7,00
8,50
15,00
18,50
21,50
26,50

8,40
9,65
16,65
20,65
23,65
28,65

10,00
12,00
18,50
23,00
26,00
31,00

Piemaksa par Zelta programmu cilvēkiem vecumā 55-64 veido 6,50 LVL.
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Papildu piemaksas izvēloties labāku apdrošināšanas aizsardzības segumu
Bērniem:
Piemērojot traumu Tabulu Nr. 1, piemaksa veidos 7 LVL.
Vecākiem/pieaugušajiem:
Piemaksa atkarībā no izvēlētās Traumu izmaksu tabulas un sporta sacensību iekļaušanas apdrošināšanas
segumā.
Tabula Nr.1a
Tabula Nr.1
Neiekļaujot sacensības
piemaksas nav
5,50 LVL
Iekļaujot sacensības
3,35 LVL
10,00 LVL
Papildu atlaides (neattiecas uz juridiskām personām):
Ģimenes locekļi

vīrs un sieva
vīrs, sieva un bērns
vīrs, sieva un 2 bērni
vīrs, sieva un 3 bērni
ģimene jebkurā citā sastāvā
(3 cilvēki un vairāk)
4

Atlaide

10%
15%
20%
20% atlaide un trešā bērna bezmaksas apdrošināšana
10% atlaide visiem ģimenes locekļiem

4

100% atlaide tiek piemērota tam apdrošināšanas aizsardzības segumam, kas ir lētākais.

2. Sporta un cita veida iekļaušana apdrošināšanas segumā:
Bērnu programmās: Apdrošināšana būs spēkā arī sporta nodarbību laikā (gan skolas fizkultūras nodarbību
laikā, gan sportojot citur, t.sk. specializētajās sporta skolās), iekļaujot piedalīšanos sacensībās, ja vien sporta
veids nav minēts „Paaugstinātā riska sports” definīcijā.
Pieaugušo/vecāku programmās: Apdrošināšanas aizsardzības segumā tiek iekļauts Noteikumos Nr.8
definētais „Sports” pie nosacījuma, ka klients nepiedalās nekāda veida sacensībās, piemēram, slēpošana,
snovošana, hokejs, basketbols, futbols, volejbols, izjādes ar zirgiem, kā arī zemūdens peldēšana, bet visi citi
„Paaugstināta riska sporta” definīcijā minētie sporta veidi segumā nav iekļauti.
3. Apdrošināšanas aizsardzība darbojas 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, visā pasaulē.
4. Akcijas piedāvājums spēkā tikai līdz 31.03.2013.
5. Akcijas piedāvājums ir izstrādāts saskaņā ar Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumiem Nr.8.

Apdrošināšanas aizsardzības veidu apraksts:
Nāve - atlīdzība tiek izmaksāta, ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājas Apdrošinātās personas nāve.
Invaliditāte - BTA izmaksā atlīdzību, ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājas Apdrošinātās personas
invaliditāte. I grupas invaliditātes gadījumā atlīdzība tiek izmaksāta 100% apmērā no izvēlētās apdrošinājuma
summas, II grupas invaliditātes gadījumā - 50% apmērā, III grupas invaliditātes gadījumā - 25% apmērā.
Traumas - BTA izmaksā procentuālu daļu no summas 2 000 LVL apmērā, ja nelaimes gadījuma rezultātā ir
gūtas traumas, kas minētas Tabulā Nr.1a. vai Tabulā Nr.1, atkarība no tā, kuru tabulu Jūs izvēlaties iekļaut
apdrošināšanas polisē - piemēram, kaulu lūzumi, mežģījumi, apsaldējumi, apdegumi, zobu zudumi, dzīvnieku
kodumi, saindēšanās ar ķīmiskām, toksiskām vielām, saslimšana ar ērču encefalītu vai poliomielītu, esot
vakcinētam pret attiecīgo slimību.
Medicīniskie izdevumi (Latvijā) - summa medicīniskajiem izdevumiem tiek noteikta 1 500 LVL apmērā ar
limitu 325 LVL par vienu apdrošināšanas gadījumu. BTA atlīdzina medicīniskos izdevumus, kas saistīti ar
nelaimes gadījuma rezultātā gūtu fizisku ievainojumu novēršanu - operācijas, ārsta izrakstīti medikamenti,
pārsiešanas materiāli, rentgena diagnostika, rehabilitācijas pasākumi, ambulatorā vai stacionārā ārstēšana.
Zobārstniecības pakalpojumu apmaksa - BTA kompensē izdevumus 700 LVL apmērā par zobārstniecības
pakalpojumiem, kas radušies nelaimes gadījuma iestāšanās rezultātā. Tiek kompensēta zobu labošana,
protezēšana, zobu ķirurģija un zobu implantācija. Apdrošināšanas atlīdzība neatlīdzina izdevumus, kas saistīti
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ar piena zobu labošanu, zaudēšanu. Apdrošināšanas apakšlimits zobārstniecības pakalpojumiem neietilpst
Medicīnisko izdevumu apakšlimitā.
Slimnīcas nauda - iestājoties nelaimes gadījumam, BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 12 LVL apmērā
par katru ārstniecības iestādes diennakts stacionārā pavadīto dienu ar limitu 45 dienas vienā apdrošināšanas
gadā, ja Apdrošinātais nokļūst diennakts stacionārā ārstniecības iestādē uz laiku, kas ir ilgāks par 24 stundām
pēc kārtas.
Bērna mācību pabalsts - ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājas Apdrošinātās personas nāve, BTA pēc
katra akadēmiskā mācību gada beigām izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, lai Apdrošinātās personas bērns var
studēt. Maksimālā izmaksājamā summa Bērnu mācību pabalstam par visu studiju periodu tiek noteikta vienas
desmitās daļas apmērā no apdrošināšanas aizsardzībai „Nāve” paredzētās summas. Iestājoties Apdrošinātās
personas nāvei, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta vienam Apdrošinātās personas bērnam, kurš uz
nāves iestāšanās brīdi ir jaunāks par 24 gadiem, kompensējot viņa mācību maksu par studijām augstākās
izglītības iestādē. Izmaksas kārtība notiek saskaņā ar Noteikumiem Nr.8.
Konfekšu apmaksa - iestājoties nelaimes gadījumam bērnam līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), mēs papildus visām saskaņā ar līgumu paredzētajām atlīdzībām apmaksāsim augļus vai konfektes, ko vecāki iegādāsies
mazulim, lai mazinātu sliktās atmiņas par sāpi. Kompensācija tiek izmaksāta gadījumā, ja par traumu ir
paredzēta atlīdzība; tiek atlīdzināts čeks par konfektēm vai augļiem, ne vairāk par 10 LVL vienā gadījumā.
Privātskolotāja izdevumi - Iestājoties Nelaimes gadījumam, BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību par 10
nodarbībām ar privāto pasniedzēju jebkurā Bērnam nepieciešamajā priekšmetā, ja Bērns atrodas uz slimības
lapas ilgāk par 3 nedēļām un tajā laikā neapmeklē skolu. Kompensācijas apmērs pa vienu nodarbību tiek
noteikts 6 LVL apmērā. Gadījumā, ja saistībā ar Nelaimes gadījumu Bērns ir atbrīvots no skolas apmeklēšanas
ilgāk par 2 mēnešiem un šajā laika periodā nevar apmeklēt skolu, par ko ir izsniegta ārsta izziņa, vecākiem ir
tiesības pieaicināt vairākus privātos pasniedzējus dažādos priekšmetos, kopīgi Bērna privātnodarbībām
iztērējot naudas summu, kas ir ekvivalenta 250 LVL.
Kosmētiskas operācijas - gadījumā, ja nelaimes gadījuma rezultātā iegūtais bojājums rada paliekošas
kropļojošas sekas galvas un kakla rajonā vai paliekošas kropļojošas sekas pēc apdegumiem, to likvidācijai tiek
apmaksāta plastiskā ķirurģiskā ārstēšana ar limitu 1 000 LVL.
Kritisko slimību apdrošināšana - BTA izmaksā atlīdzību 500 LVL apmērā saskaņā ar Pielikumu Nr.6
„Kritisko slimību apdrošināšanas noteikumi”, ja Apdrošinātā persona saslimst ar kādu no šādām slimībām:
miokarda infarkts, insults, vēzis, hroniska nieru mazspēja, paralīze, izkaisītā skleroze, primārais 1.tipa cukura
diabēts, AIDS.
Jautājumu gadījumā, ar prieku sniegsim papildus informāciju!
Ar patiesu cieņu,
Inta Nagle
Tālr.: 64638193; 29414247
e-pasts: inta.nagle@bta.lv
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