AAS „BALTA” NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMU
NR.4305.03 PIELIKUMS „BĪSTAMĀS SASLIMŠANAS (COVID-19)”,
4305.04.3.01

1.

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

Papildu AAS „BALTA” Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos Nr.4305.03 lietotajiem terminiem, šajā Pielikumā “BĪSTAMĀS SASLIMŠANAS
(COVID-19)” tiek lietoti šādi termini:
1.1. Bīstamā saslimšana (COVID-19) ‒ SARS-CoV vīrusa izraisīta COVID-19 slimība, kas ārstēta diennakts stacionārā vismaz 6 dienas secīgi.
1.2. Jūs jeb Apdrošinātais ‒ fiziska persona vecumā no 18 līdz 64 gadiem ieskaitot, kuras labā ir noslēgts Apdrošināšanas līgums un tā nav
nodarbināta veselības vai sociālās aprūpes nozarēs, vai Nacionālajos bruņotajos spēkos. Apdrošinātais var būt tikai Apdrošinājuma ņēmēja
darbinieks, kurš nodarbināts pie Apdrošinājuma ņēmēja Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.3. Nogaidīšanas periods – 3 (trīs) dienu periods, sākot no Apdrošināšanas līguma darbības sākuma datuma, kura laikā veikts COVID-19
tests, kā arī diagnosticēta vai klīniski izpaudusies Bīstamā saslimšana (COVID-19), netiek uzskatīts par Apdrošināšanas gadījumu.
Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekam, ar kuru darba līgums noslēgts Līguma periodā, Nogaidīšanas periods attiecināms, sākot no darbinieka
darba līgumā noteiktā darba tiesisko attiecību sākuma datuma.
2.

APDROŠINĀTĀIE RISKI

2.1. Bīstamās saslimšanas (COVID-19) risks iestājas, ja Bīstamā saslimšana (COVID-19) Jums pirmreizēji tiek diagnosticēta Apdrošināšanas
līgumā noteiktajā Līguma periodā pēc Nogaidīšanas perioda, par ko paredzēta Atlīdzības izmaksa atbilstoši Apdrošināšanas līgumam.
2.2. Atlīdzība:
2.2.1. Iestājoties Bīstamās saslimšanas (COVID-19) riskam, Mēs izmaksāsim vienreizēju Atlīdzību riska Bīstamās saslimšanas (COVID-19)
pilnas Apdrošinājuma summas apmērā, kā arī papildu atlīdzību par risku „Slimnīcas dienas nauda” tādā apmērā, kāds ir norādīts
Polisē, par katru dienu (sākot ar 6.dienu), kas secīgi pavadītas diennakts stacionārā, bet kopumā nepārsniedzot riskam „Slimnīcas
dienas nauda” Polisē norādīto Apdrošinājuma summu;
2.2.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pēc izrakstīšanas no stacionāra, vienlaikus izpildoties nosacījumiem, kas minēti šī pielikuma
1. tabulā.

1. tabula: Bīstamās saslimšanas (COVID-19) apraksts un obligātie nosacījumi, lai to atzītu par Apdrošināšanas gadījumu.

3.

Nr.
p. k.

Bīstamā
saslimšan
a

1.

COVID-19

Bīstamās saslimšanas apraksts

SARS-CoV vīrusa izraisīta COVID-19 slimība,
kura ārstēta diennakts stacionārā vismaz 6
dienas secīgi.

Obligātie nosacījumi, lai atzītu Bīstamo saslimšanu par Apdrošināšanas
gadījumu

1. Ārstēšana notikusi vismaz 6 dienas secīgi diennakts stacionārā (kas nav
rehabilitācijas iestāde vai aprūpes nodaļa/iestāde), un Apdrošinātais ir ārstējies
stacionārā pēc Nogaidīšanas perioda.
2. Diagnoze pamatota ar tai atbilstošiem raksturīgajiem laboratoriskajiem un
instrumentāli diagnostiskajiem izmeklējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
3. COVID-19 diagnoze tika noteikta un apstiprināta Apdrošinātajam dzīvam esot.

ATLĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI (PAPILDU AAS „BALTA” NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS
NOTEIKUMU NR.4305.03 20. PUNKTĀ MINĒTAJIEM):

3.1. Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina Apdrošinātā saslimšanu ar COVID-19 pirmreizēji Apdrošinātā dzīves laikā;
3.2. Izraksts no diennakts stacionāra slimnieka medicīniskās kartes;
3.3. Apdrošinājuma ņēmēja apliecināta izdruka no Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par darbinieka
reģistrāciju.
4.

PAPILDU IZŅĒMUMI

Papildu AAS „BALTA” Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumu Nr. 4305.03 21. punktā norādītajiem vispārējiem
izņēmumiem, Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja:
4.1. COVID-19 tests ir veikts Nogaidīšanas periodā vai COVID-19 saslimšana ir diagnosticēta vai klīniski izpaudusies Nogaidīšanas periodā;
4.2. Ārstēšanās laiks diennakts stacionārā ir īsāks par 6 dienām secīgi;
4.3. Apdrošinātais iestājies stacionārā pirms Nogaidīšanas perioda beigām;
4.4. Ārstēšana notikusi rehabilitācijas iestādē vai aprūpes nodaļā/iestādē;
4.5. COVID-19 diagnoze noteikta pēc Apdrošinātā nāves;
4.6. COVID-19 saslimšana iestājusies Apdrošinātā HIV/AIDS gadījumā;
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4.7. COVID-19 apstiprināts personai:
4.7.1. kas ir 65 gadus veca vai vecāka;
4.7.2. kas nav Apdrošinājuma ņēmēja darbinieks;
4.7.3. ir nodarbināta veselības vai sociālās aprūpes nozarēs, vai Nacionālajos bruņotajos spēkos.
4.8. Apdrošināšanas līgums ir atzīstams par spēkā neesošu no tā noslēgšanas dienas, ja tiek konstatēts, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav
apdrošinājis visus darbiniekus bez izlases, ja vien Apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi. Šis nosacījums nav attiecināms uz
Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekiem, kas ir 65 gadus veci vai vecāki.
5.

PĀRĒJIE NOTEIKUMI

5.1. Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir Latvijas Republika.
5.2. Slēdzot Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir apdrošināt visu Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku kolektīvu, ja vien
Apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi, izņemot 65 gadus vecas un vecākas personas, norādot Apdrošināšanas līgumā kopējo darbinieku
skaitu vai saskaņā ar Apdrošināšanas līgumā noradīto personu sarakstu.
5.3. Pievienojot Apdrošinātos Līgumā periodā, apdrošināšanas prēmija tiek noteikta identiskā apmērā kā par pilnu apdrošināšanas periodu.
5.4. Izslēdzot Apdrošinātos, apdrošināšanas prēmija par neizmantoto apdrošināšanas periodu netiek atmaksāta.
5.5. Personai, ar kuru Līgumā periodā ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
apdrošināšana nav spēkā līdz ar darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdi.
5.6. Apdrošināšanas līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā neizmantotā apdrošināšanas prēmijas daļa netiek atmaksāta.
5.7. Ja ir konstatēta pretruna starp AAS „BALTA” Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos Nr.4305.03 un šajā Pielikumā “BĪSTAMĀS
SASLIMŠANAS (COVID-19)” lietotajiem terminiem vai nosacījumiem, spēkā ir šajā Pielikumā “BĪSTAMĀS SASLIMŠANAS (COVID-19)” lietotie
termini un nosacījumi.
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