Bērnu/skolēnu/jauniešu nelaimes gadījumu
apdrošināšanas programmu apraksts
Apdrošinātie riski / Programmas

“Standarts”

“Standarts Plus”

“Ekstra”

Kaulu lūzumi un traumas

1 500

2 150

3 000

Apdegumi un apsaldējumi

720

720

1 500

700
(7 EUR dienā)

1 100
(11 EUR dienā)

1 500
(15 EUR dienā)

Nāve nelaimes gadījumā

1 500

3 600

5 000

Sakropļojums

3 000

7 150

10 000

Invaliditāte

1 500

3 500

5 000

150

225

300

45
45
15
45

60
60
30
75

80
60
30
130

Ārstēšanās izdevumi

-

-

720

Civiltiesiskā atbildība (pašrisks 30 EUR)

-

-

720

8 EUR

14 EUR

24 EUR

Slimnīcas nauda

Soma kopā ar tās saturu
tai skaitā:   • soma
• mācību grāmatas
• kancelejas preces, burtnīcas
• sporta tērps, sporta apavi

Apdrošināšanas prēmija gadā

Bērniem, kuri nodarbojas ar kādu sporta veidu, apdrošināšanas prēmijai tiek piemērota piemaksa atkarībā no sporta
veida riska pakāpes.

* Ja apdrošinātā persona iet bojā nelaimes gadījumā ceļu satiksmes negadījumā sabiedriskā transporta līdzeklī, skolas autobusā, privātā automašīnā, varmācīgā vai krimināli sodāmā uzbrukuma gadījumā ceļā no/uz skolu/mācību
iestādi, apdrošināšanas atlīdzība nāves gadījumā tiek dubultota.
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Bērnu/skolēnu/jauniešu nelaimes gadījumu apdrošināšanas programmu apraksts

Kaulu lūzumi
Ja nelaimes gadījuma rezultātā apdrošinātā persona iegūst iegūst traumu vai kaulu lūzumu, apdrošinātājs izmaksā
atlīdzības saņēmējam/labuma guvējam apdrošināšanas atlīdzību, kas vienāda ar % no apdrošinājuma summas saskaņā ar apdrošināšanas noteikumos norādīto atlīdzību aprēķināšanas tabulu.

Slimnīcas nauda
Slimnīcas nauda ir apdrošināšanas atlīdzība, kas tiek izmaksāta, sākot no pirmās stacionēšanas dienas, ja nelaimes
gadījuma rezultātā Apdrošinātais nokļuvis slimnīcā, lai saņemtu medicīnisko palīdzību, un tur pavadījis vismaz 24
stundas. Periods, par kuru izmaksā slimnīcas naudu, ir 30 kalendārās dienas par vienu apdrošināšanas gadījumu, neierobežojot ar maksimālo gadījumu skaitu gada laikā.

Apdegumi vai apsaldējumi
Ja nelaimes gadījuma rezultātā apdrošināta persona guvusi ķermeņa apdegumus vai apsaldējumus, tiek izmaksāta
apdrošināšanas atlīdzība, kuru aprēķina, apdrošinājuma summu reizinot ar apdeguma pakāpei atbilstošo procentu,
kas norādīts apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas tabulā.

Somas apdrošināšana
Ja apdrošinātā persona ceļā uz/no bērnudārza (pirmsskolas vecuma bērns) vai skolas (skolnieks) cieš nelaimes
gadījumā, kā rezultātā tiek sabojāta viņa līdzi ņemtā soma un lietas, kas tajā atrodas, neatkarīgi no tā, vai tā ir
mugursoma vai plecu soma, apdrošinātājs apmaksā apdrošinājuma ņēmēja izdevumus par jaunas somas un/vai
atsevišķu sabojāto lietu iegādi.

Ārstēšanās izdevumi
Ja Apdrošinātais nelaimes gadījumā guvis traumu vai kaulu lūzumu, tiek apmaksāti sekojoši izdevumi par ārstniecības pakalpojumiem Latvijas Republikas teritorijā: pacienta iemaksa; maksas medicīniskā palīdzība (50% apmērā);
ārstējošā ārsta nozīmētas 10 fizikālās terapijas procedūras; ārstējošā ārsta izrakstītu, LR zāļu reģistrā reģistrētu medikamentu iegāde; ārsta nozīmēto palīgiekārtu pirmiegāde vai īre (ortozes, kruķi, ratiņkrēsls).

Civiltiesiskā atbildība
Tiek segti apdrošinātās personas netīši nodarīti zaudējumi trešai personai vai viņa mantai (piemēram, spēlējot futbolu, izsists kaimiņu dzīvokļa loga stikls, vai ar velosipēdu uzbraukts gājējam u. c.).

Apdrošināšanas segums ir spēkā visā pasaulē 24 stundas diennaktī, ieskaitot brīvlaikus.
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