
NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA
Piedāvājums

Piedāvājuma Nr.: LV15P-09-00001514-0

Piedāvājums derīgs līdz: 02.07.2015. 

„BTA Insurance Company” SE, turpmāk tekstā - BTA, piedāvā nelaimes gadījumu apdrošināšanu Jūsu darbiniekiem, kas pasargās tos no 
neparedzēta negadījuma izraisītiem finansiāliem zaudējumiem.
Apdrošinājuma ņēmējs:

Nosaukums: ZEMNIEKU SAEIMA Reģ.Nr.: 40008042411

Adrese: Republikas laukums 2-501, Rīga, LV-1010, Latvija

Šis piedāvājums izveidots saskaņā ar „BTA Insurance Company” SE, turpmāk tekstā - BTA, Valdes 18.12.2013. apstiprinātajiem „Nelaimes gadījumu apdrošināšanas 
noteikumiem” Nr.8.1, turpmāk tekstā - Noteikumi.

Apdrošināšanas aizsardzības periods: 1 gads Kopējais apdrošināto personu skaits: 50

Apdrošināšanas tips: Personas

Apdrošināšanas aizsardzības variants - Viegla fiziska darba veicējs I

Nodarbošanās veids: Viegla fiziska darba veicējs Apdrošināmo personu skaits: 50

Apdrošināšanas darbības laiks: Apdrošināšanas aizsardzība darbojas 24 stundas diennaktī, tai skaitā pildot darba/dienesta pienākumus

Apdrošināšanas līguma darbības teritorija: Visa pasaule

Apdrošināšanas aizsardzības veidi Apdrošināšanas aizsardzības apakšlimiti Apdrošināšanas prēmija 1 personai Kopējā apdrošināšanas prēmija

Nāve 3 000,00 EUR 4,09 EUR

Invaliditāte (Grupas) 3 000,00 EUR 0,73 EUR

Traumas (Tabula Nr.1a) 3 000,00 EUR 9,87 EUR

Medicīniskie izdevumi 700,00 EUR ar limitu 300,00 EUR par 
vienu gadījumu

5,18 EUR

Dienas nauda 1 050,00 EUR ar limitu 7,00 EUR dienā 3,89 EUR

Kritisko slimību apdrošināšana (Līdz 50 
gadiem)

1 000,00 EUR 3,68 EUR

1 372,00 EUR

Kopsavilkums par apdrošināšanas variantiem:

Apdrošināšanas aizsardzības variants Apdrošināšanas prēmija 1 personai Kopējā apdrošināšanas prēmija

Viegla fiziska darba veicējs I 27,44 EUR 1 372,00 EUR

Maksājumu grafiks:

Maksājumu skaits

1

Apdrošināšanas izmaiņu veikšanas kārtība:

Izmaiņu veikšanas biežums: Reizi mēnesī

Prēmijas pārrēķina kārtība: Par pilniem mēnešiem

Administratīvie izdevumi, izslēdzot darbiniekus: 15%

Apdrošināšanas aizsardzības veidu apraksts:

1.  Nāves gadījumā: BTA izmaksā 100 % no apdrošināšanas aizsardzības apakšlimita Nāvei.

2.  Invaliditātes gadījumā: iestājoties invaliditātei, BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību sekojošā apmērā:
 I grupa - 100% no apdrošināšanas aizsardzības apakšlimita Invaliditātei;
 II grupa - 50% no apdrošināšanas aizsardzības apakšlimita Invaliditātei;
 III grupa - 25% no apdrošināšanas aizsardzības apakšlimita Invaliditātei.

BTA vārdā:

Vārds, uzvārds: JĀNIS ĶIRSIS

Tālrunis, fakss: 20379500

e-pasts: janis.kirsis@bta.lv
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3.  Traumu gadījumā: BTA izmaksā procentuālu daļu no apakšlimita traumām, ja nelaimes gadījuma rezultātā ir gūtas traumas, kas minētas attiecīgā Apdrošināšanas 
aizsardzības varianta Traumu tabulā - 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.

4.  Medicīniskie izdevumi: tiek izmaksāti Apdrošināšanas aizsardzības varianta noteiktajā apmērā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, BTA izmaksā apdrošināšanas 
atlīdzību, kompensējot izdevumus par šādiem ārstniecības pakalpojumiem:
- ārstējošā ārsta sniegtajām un nozīmētajām ārstniecības manipulācijām, kas saistītas ar ambulatoro vai stacionāro ārstēšanu;
- rentgena diagnostiku un operācijām;
- ārsta nozīmēto medikamentu un pārsiešanas materiālu iegādi;
- rehabilitācijas pasākumiem;
- medicīnisko transportu no negadījuma vietas līdz tuvākajai ārstniecības iestādei, kurā Apdrošinātajam tiek sniegta pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība.
BTA atlīdzina Apdrošinātajam tikai tādus izdevumus, kas radušies Latvijas Republikas ārstniecības iestādēs, arī tajā gadījumā, ja saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas 
līgumu nodrošinātā apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā arī ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

5.  Dienas nauda: tiek izmaksāta Apdrošināšanas aizsardzības varianta noteiktajā apmērā par katru darba nespējas darba dienu un tikai gadījumā, ja darba nespēja ilgst 
ilgāk par 7 darba dienām. Maksimālais termiņš, par kuru BTA maksā apdrošināšanas atlīdzību saistībā ar Apdrošinātā pārejošu darba nespēju ir ne vairāk kā 70 dienas 
atsevišķā apdrošināšanas gadījumā un ne vairāk kā 150 dienas apdrošināšanas periodā. Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta par periodu, par kuru tiek izmaksāta 
slimnīcas nauda, ja tā tiek iekļauta apdrošināšanas aizsardzībā.

6.  Kritisko slimību apdrošināšana: neparedzēta, no apdrošinātā gribas neatkarīga saslimšana, kad apdrošināšanas perioda laikā apdrošinātais saņem dokumentāli 
apliecinātu galīgo, pozitīvo diagnozi, kas pirmais šādas vai šāda veida slimības atgadījums apdrošinātā dzīves laikā saslimšanai ar vienu no kritiskām slimībām:
- Sirdslēkme (miokarda infarkts);
- Insults;
- Vēzis;
- Hroniska nieru mazspēja;
- Paralīze;
- Izkaisītā skleroze jeb multiplā skleroze (MS);
- Primārais cukura diabēts;
- AIDS.

Intereses gadījumā ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem!

Piedāvājuma sagatavošanas datums un vieta:  02.06.2015. Rīga
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