DARBINIEKU COVID-19
APDROŠINĀŠANA
PATIESAS RŪPES
PAR DARBINIEKIEM!
Covid-19 apdrošināšana ir izstrādāts nelaimes gadījumu
apdrošināšanas pakalpojums uzņēmumiem kā atbalsta instruments ar
mērķi nodrošināt papildu drošību un aizsardzību darbiniekiem aktīvajā
Covid-19 vīrusa izplatības laikā.
Produkts izstrādāts sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrības BALTA.
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Ārstēšana diennakts stacionārā sešas un
vairāk dienas, tajā skaitā, intensīvās terapijas
un reanimācijas nodaIā saistībā ar dzīvībai
kritisku veselības stāvokli

Ārstēšana diennakts
stacionārā sešas
un vairāk dienas

* par pirmajām 5 slimnīcā pavadītajām dienām atlīdzība netiek maksāta.

CITI APDROŠINĀŠANAS
NOTEIKUMI:
Apdrošinājuma ņēmējs — uzņēmums, kas reģistrēts
Latvijas Republikā;
Minimālais apdrošināto darbinieku skaits — 15;
Apdrošinātās personas: visi uzņēmuma darbinieki
vecumā no 18 – 64 gadiem;

Netiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar koronavīrusa
infekcijas diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju
(turpmāko ārstēšanu);
Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā
Apdrošinātajai personai;

Apdrošināšanas līguma termiņš — 6 mēneši;

Apdrošinātās personas hospitalizācijas un nāves
pēc koronavīrusa infekcijas noteikšanas gadījumā
apdrošināšanas atlīdzība tiktu izmaksāta likumīgajiem
mantiniekiem;

Nogaidīšanas periods – 3 dienas no līguma
darbības sākumā vai darbinieka iekļaušanas līgumā;

Ja Apdrošinātajai personai koronavīrusa infekciju atklāj
pēc nāves, apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā;

Apdrošināšanas prēmiju maksā uzreiz
par visu apdrošināšanas līguma periodu;

Uzņēmuma darbinieku radiniekiem apdrošināšana nav
paredzēta;

Līguma pārtraukšana un iemaksātās prēmijas
atmaksa nav paredzēta;

Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie
dokumenti:
Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina
Apdrošinātā saslimšanu ar COVID-19 pirmreizēji
Apdrošinātā dzīves laikā;
Izraksts no diennakts stacionāra slimnieka
medicīniskās kartes;
Apdrošinājuma ņēmēja apliecināta izdruka
no Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmas (EDS) par darbinieka reģistrāciju.

Darbības teritorija — Latvijas Republikā
(COVID tests un hospitalizācija);

Apdrošināšanas noteikumi neattiecas uz uzņēmumiem,
kas sniedz veselības vai sociālās aprūpes pakalpojumus
vai militārām organizācijām;
Apdrošināšanas segums ir spēkā, ja paraugs koronavīrusa
infekcijas noteikšanai ir paņemts ne agrāk kā trešajā
dienā pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās
datuma;

Lai saņemtu detalizētu informāciju,
sazinies ar savu apdrošināšanas brokeri !

