
Grazer Wechselseitige Versicherung AG 

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 

Produkt: Nelaimes gadījuma izraisītas pastāvīgas 

invaliditātes apdrošināšana UI50P 

 

 

UZMANĪBU: Šeit Jūs atradīsiet tikai svarīgāko informāciju. Visu informāciju pirms līguma noslēgšanas un par noslēgto 
līgumu Jūs varat atrast 
• apdrošināšanas pieteikumā, 
• apdrošināšanas polisē un 
• apdrošināšanas noteikumos. 
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Kāda veida apdrošināšana tā ir: 
Papildu apdrošināšana, lai atbrīvotu no pamata apdrošināšanas prēmijas apmaksas, ja pastāvīgas invaliditātes 
pakāpe ir vismaz 50% 

 

Kas ir apdrošināts? 

 
 Apdrošināta ir nelaimes gadjuma rezultātā iestājusies 

pastāvīga invaliditāte, kuras pakāpe ir vismaz 50%. Ja 
tiek atcelts pienākums maksāt pamata 
apdrošināšanas prēmijas, tad apdrošināšanas 
atlīdzība tiek piemērota no tā apdrošināšanas gada 
sākuma, kas seko apdrošināšanas gadam, kurā 
iestājies apdrošināšanas gadījums. 
 

 Apdrošinājuma summa tiek noslēgta uz 
pamatapdrošināšanai atbilstošu apdrošināšanas 
laiku. 
 
Apdrošināšanas izmaksa ir atkarīga no noslēgtās 
vienošanās un pastāvīgās invaliditātes pakāpes. 
 
Norāde: Šo papildu apdrošināšanas līgumu var 
noslēgt tikai kā atbilstošas pamatapdrošināšanas 
(dzīvības apdrošināšanas) papildinājumu. Tas ir 
sasaistīts ar pamatapdrošināšanu un bez tās to nevar 
turpināt. 
 
 

Kas nav apdrošināts? 

 

x Nāves gadījums 
x Slimības 

 
Nelaimes gadījumi, kas radušies: 

 
x kā pilotam vai apkalpes loceklim; 
x autosporta sacensībās; 
x ziemeļu slēpošanas vai kalnu slēpošanas 

sacensībās; 
x nodarbojoties ar apmaksātiem sporta veidiem; 
x veicot tīšas, sodāmas darbības; 
x saistībā ar kariem vai pilsoņu nemieriem; 
x no ķīmiskiem, bioloģiskiem ieročiem vai 

kodolieročiem; 
x no radioaktīvā starojuma; 
x ievērojamas alkohola, narkotisko vielu vai 

medikamentu ietekmes rezultātā; 
x terapeitiskos pasākumos; 
x nodarbojoties ar noteiktām bīstamām aktivitātēm 

vai sporta veidiem; 
x Ja invaliditātes pakāpe ir zem 50%, atlīdzība nav 

paredzēta 

 

 

Vai ir seguma ierobežojumi? 

 

 Limits: Pabalsts katrā nelaimes gadījumā ir 
ierobežots atrunātās apdrošinājuma summas 
apmērā. 

 Invaliditāte, slimības vai traucējumi, kas bija jau 
pirms nelaimes gadījuma, samazina izmaksas 
apmēru atkarībā no to ietekmes. 
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Kur es esmu apdrošināts? 

 Visā pasaulē. 

 

Kādi ir mani vai saņēmēja pienākumi? 

- Grazer Wechselseitige Versicherung AG ir jābūt pilnībā un patiesi informētai par apdrošināto risku – gan pirms 
līguma noslēgšanas, gan tā darbības laikā. 

- Par nelaimes gadījumu nekavējoties jāziņo Grazer Wechselseitige Versicherung AG, ievērojot atrunātos termiņus. 
- Jums ir jālīdzdarbojas kaitējuma un tā seku noteikšanā. Uz visiem jautājumiem ir jāatbild godīgi un 

apdrošinātājam ir jāiesniedz medicīniskie dokumenti, kā arī apliecinošo dokumentu oriģināli. 
- Nekavējoties jāmeklē ārsta palīdzība un jāveic ārstēšana. 
- Vadot transportlīdzekli, ir nepieciešama atbilstoša vadītāja apliecība. 

 

Kad un kā man ir jāmaksā? 

Kad: Jūs maksājat prēmiju savlaicīgi saskaņā ar līgumā noteiktajiem maksājumu termiņiem: reizi gadā, reizi sešos mēnešos 

vai reizi ceturksnī. 

Kā: ar pārskaitījumu – kā atrunāts 

 

Kad sākas un beidzas segums? 

Sākums: Kā atrunāts apdrošināšanas līgumā – bet tikai tad, ja samaksājat pirmo prēmiju savlaicīgi.  

Ende: Apdrošināšanas segums beidzas, ja apdrošināšanas periodā nelaimes gadījuma rezultātā iestājas nāve vai pastāvīga 

invaliditāte vismaz 50% apmērā, kad beidzas līguma termiņš vai ja Jūs laužat līgumu. Ja pamatapdrošināšana tiek izbeigta 

vai tiek pārtraukta tās prēmiju iemaksa, jo apdrošinātā persona apdrošināšanas līguma darbības laikā ir kļuvusi 

neapdrošināma, papildu apdrošināšana un līdz ar to arī apdrošināšanas segums beidzas. 

 

Kā es varu lauzt līgumu? 

Papildu apdrošināšanu var atcelt rakstveidā jebkurā laikā kārtējā apdrošināšanas gada beigās vai apdrošināšanas gada 

laikā, paziņojot 3 mēnešus iepriekš, bet ne agrāk kā pirmā apdrošināšanas gada beigās. Ja tiek lauzts (tikai) papildu 

apdrošināšanas līgums, pamatapdrošināšana paliek spēkā. 

Laužot pamatapdrošināšanas līgumu, tiek lauzts arī papildu apdrošināšanas līgums. 

 

 


