Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu
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 un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumos
Nr. 1501.205.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšana sedz saistības veikt kredīta atmaksu un/vai līzinga maksājumus, kā arī saistības veikt
maksājumus par Regulārajiem izdevumiem, izmantojot Bankas norēķinu kontus, dēļ bezdarba un pārejošas darba nespējas.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā):

−
−
−

Saistības veikt kredīta atmaksu un/vai līzinga
maksājumus;
Saistības veikt maksājumus par regulārajiem izdevumiem:
Dzīvojamo telpu īres izdevumi;
Komunālie maksājumi;
Komunikāciju pakalpojumi;

−

−

Riski (ja norādīts piedāvājumā):

−

−

−

−
−
−

Bezdarbs - Jūsu darba tiesisko attiecību pārtraukšana vai
Jūsu kā pašnodarbinātā ienākumu zaudēšana, ja
vienlaicīgi pastāv visi turpmāk minētie apstākļi:
darba attiecības ir izbeigtas saskaņā ar darba devēja
uzteikumu vai darba devēja un Jūsu vienošanos, vai
uzņēmuma līgums ir izbeigts saskaņā ar otra
līgumslēdzēja, nevis Jūsu uzteikumu;
darba attiecības ir izbeigtas vai Jūs zaudējat ienākumus kā
pašnodarbinātais Apdrošināšanas līguma darbības laikā un
pēc Nogaidīšanas perioda beigām;
Jums ir piešķirts bezdarbnieka statuss Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
Pārejoša darbnespēja - Jūsu darba nespēja nelaimes
gadījuma vai slimības rezultātā, ja vienlaicīgi pastāv visi
turpmāk minētie apstākļi:
Jūs esat saņēmis darbnespējas lapu Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
pirmā darbnespējas diena ir Apdrošināšanas līguma
darbības laikā un pēc Nogaidīšanas perioda beigām;
Jūs saņemat slimības pabalstu Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kvalifikācijas nosacījumi. Jums jābūt:
vecumā no 18 (astoņpadsmit) līdz 62 (sešdesmit diviem)
gadiem;
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.

−
−
−

−
−
−

−
−

−

−
−

−

Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta un
Apdrošināšanas gadījums bezdarba riska rezultātā
nav iestājies, ja:
Jūs bijāt informēts vai ir zinājāt par gaidāmo darba
attiecību vai uzņēmuma līguma pārtraukšanu vēl
pirms Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās;
pirms Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās ir
uzsākta vai publiski izziņota Jūsu darba devēja
likvidācija, reorganizācija vai darba devējs piedalās
uzņēmuma vai patstāvīgas daļas pārejā;
uzņēmuma līgums vai darba attiecības ir izbeigtas
saskaņā ar Jūsu uzteikumu;
Jūs sasniedzāt 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 Jūs:
bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpāt darba
līgumu vai noteikto darba kārtību;
veicot darbu, rīkojāties prettiesiski;
veicot darbu, rīkojāties pretēji labiem tikumiem, un
šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko
attiecību turpināšanu;
veicot darbu, bijāt alkohola, narkotiku vai toksiska
reibuma stāvoklī;
rupji pārkāpāt darba aizsardzības noteikumus un
apdraudējāt citu personu drošību un veselību;
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta un
Apdrošināšanas gadījums pārejošas darba
nespējas riska rezultātā nav iestājies:
saistībā ar saslimšanu, kas tika diagnosticēta vai par
kuru Jūs bijāt informēts vai zinājāt vēl pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas;
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā;
saistībā ar psihiatrisku, psihoneiroloģisku slimību,
depresiju, narkotisko vielu, toksisko vielu vai
alkohola izraisītu saslimšanu;
saistībā ar plānveida rehabilitāciju, kosmētiskām
procedūrām, kosmētisko vai plastisko ķirurģiju.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Netiek apdrošināti zaudējumi par vienreizējiem
maksājumiem, uzrēķiniem, nokavējuma procentu
maksājumiem, līgumsodiem, ar parāda piedziņu
saistītiem maksājumiem u.c. tamlīdzīgiem
maksājumiem

Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta par
vienreizējiem maksājumiem, uzrēķiniem,
nokavējuma procentu maksājumiem, līgumsodiem,
ar parāda piedziņu saistītiem maksājumiem un
citiem maksājumiem, kuri nav uzskatāmi par
Apdrošināšanas objektu.
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.
Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma ierobežojumiem
ietverta apdrošināšanas polisē un noteikumos.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā visā pasaulē.

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?
Samaksa par apdrošināšanu Jums jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līdz
apdrošināšanas polisē norādītajam datumam.
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datuma un laikā.

Kā es varu atcelt līgumu?
•
•
•

Ja apdrošināšanas līgums noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u.c.) palīdzību, Jūs var 14 dienu laikā no līguma
noslēgšanas brīža vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstveida paziņojumu AAS “BALTA” vai nosūtot to uz
e-pasta adresi polise@balta.lv
Citos gadījumos apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienoties par to ar AAS “BALTA” un iesniedzot atbilstošu iesniegumu.
Līgums var zaudēt spēku vai var tikt izbeigts arī citos Apdrošināšanas līguma likumā paredzētos gadījumos.

