ERGO Life Insurance SE
Uzņēmuma kods 110707135
Geležinio Vilko 6A, LT-03507, Viļņa
Tālr. 1887, e-pasts info@ergo.lt

Atlīdzības pieteikums kritisko slimību apdrošināšanā
Polises Nr.

-

-

Apdrošinājumā ņēmēja vārds, uzvārds/
juridiskas personas nosaukums

Apdrošinātā persona Vārds, uzvārds

Personas kods/dzimšanas datums (dzimšanas dat. raksta, ja nav lietuviešu p.k.)

Adrese

Tālrunis
E-pasts

Darbavieta

Amats

Saslimšanas
datums
Kāda slimība diagnosticēta?

Kurā ārstniecības iestādē noteikta diagnoze?

Kurā ārstniecības iestādē, pie kāda ārsta ārstējāt / ārstējat šo slimību?

Kurā ārstniecības iestādē Jūs esat pierakstīts(-a), ģimenes ārsta vārds, uzvārds?

Gadījuma izmeklēšanai iesniegtie dokumenti:
Slimības vēstures epikrīze / izraksts no med. dokumentiem (ja tas ir iespējams)
Citi dokumenti:
Apdrošināšanas gadījuma gadījumā lūdzu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību uz
apdrošinātās personas bankas kontu

Konta īpašnieka vārds, uzvārds

Personas kods / dzimšanas datums (dzimšanas dat. raksta, ja nav lietuviešu p.k.)

Rezidences valsts

Bankas nosaukums

Bankas kods, SWIFT

Ar savu parakstu apliecinu, ka šajā paziņojumā sniedzu pareizus datus.
Piekrītu saņemt no apdrošinātāja ar atlīdzības lietu saistīto informāciju (ieskaitot datus par manu veselību) arī e-pastā uz manis norādīto e-pasta adresi. Saprotu, ka informācijas
sniegšana e-pastā ir ierobežotas drošības un uzņemos atbildību par minētās informācijas sūtīšanu tādā veidā. Apliecinu, ka esmu informēts(-a), ka mana piekrišana ir spēkā līdz
tās atsaukšanai, vēršoties apdrošināšanas sabiedrības klientu apdrošināšanas nodaļā vai uz e-pastu info@ergo.lt. Apņemos gadījumā, ja mainās mana e-pasta adrese, vienas
darba dienas laikā par to informēt apdrošinātāju.
Piekrītu

Nepiekrītu

Apdrošinātās personas vai, ja tā ir nepilngadīga, tās likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

Jūs apkalpojušā ERGO pārstāvja amats, vārds, uzvārds, tālrunis, paraksts

Paraksts

Dokumentu aizpildīšanas datums

ERGO Life Insurance SE
Geležinio Vilko 6A, LT-03507 Viļņa
Tālr. 1887, e-pasts info@ergo.lt, www.ergo.lt
Uzņēmuma kods 110707135
VĮ “Registrų centras” Viļņas filiāle

Piekrišana personas datu apstrādei
Datums

Apdrošināšanas līguma / polises Nr.
-

-

Piekrītu, ka ERGO Life Insurance SE un/vai tās pilnvarotas trešās personas apstrādā ar veselību saistītos manus (mana bērna / pārstāvamā(-ās))

(cietušā vārds, uzvārds)

Personas kods / dzimšanas datums
(dzimšanas dat. raksta, ja nav lietuviešu p.k.)

personas datus saistībā ar atlīdzības lietas administrēšanu un apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanu, un ka šim nolūkam mani (mana bērna /
pārstāvamā(-ās)) personas dati tiktu sniegti un / vai saņemti no tām Lietuvā vai ārvalstīs esošajām ārstniecības un aprūpes iestādēm, kurās es (mans
bērns / pārstāvamais(-ā)) tiku vai tikšu ārstēts(-a) un / vai aprūpējams(-a), kā arī no Valsts sociālās apdrošināšanas fonda valdes (SODRA), teritoriālajām
slimokasēm, invaliditātes un darbspēju noteikšanas dienesta, pārapdrošinātājiem un citām trešajām personām, kuras var palīdzēt novērtēt atlīdzības
apmēru/ gadījuma iemeslus vai kuru rīcībā ir ar gadījumu saistīta informācija.
Apliecinu, ka esmu informēts(-a), ka šī mana piekrišana būs spēkā visu apdrošināšanas līguma darbības laiku, bet pēc apdrošināšanas līguma beigām –
kamēr tiks izpildītas visas apdrošināšanas līguma saistības, vai arī līdz šīs piekrišanas atsaukšanai, vēršoties apdrošināšanas sabiedrības klientu
apkalpošanas nodaļā vai uz e-pastu info@ergo.lt.
Esmu informēts(-a), ka man ir tiesības nepiekrist manu personas datu apstrādei, atsaukt šo piekrišanu, iepazīties ar maniem personas datiem, pieprasīt
to labošanu, dzēšanu vai ierobežošanu, tiesības uz datu pārcelšanu, tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.
Gadījumos, kad cietusī persona ir jaunāka par 18 gadiem, piekrišanu aizpilda tā likumiskais pārstāvis.
Cietušās personas vai, ja tā ir nepilngadīga, tās likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

Paraksts

