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

Atlīdzības pieteikums dzīvības apdrošināšanā
Polises
Nr.

-

-

Apdrošinātāja
vārds, uzvārds

Apdrošinātā persona Vārds, uzvārds
Labuma guvējs Vārds, uzvārds
Rezidences valsts

Lietuva

Cita (norādiet valsti)

Adrese

Personas kods / dzimšanas datums

(dzimšanas dat. raksta, ja nav lietuviešu p.k.)

Personas kods / dzimšanas datums

(dzimšanas dat. raksta, ja nav lietuviešu p.k.)

Pilsonība (norādiet visas, kuras jums ir)

Tālrunis

E-pasts

Nāves datums
Kāds ir konstatētais nāves iemesls?

Kur apdrošinātais ir miris (norādīt ārstniecības iestādes nosaukumu vai citu miršanas vietu, adresi)?

Kurā ārstniecības iestādē, pie kāda ārsta apdrošinātais ir ārstējis slimību, kas ir bijusi nāves iemesls?

Kurā ārstniecības iestādē apdrošinātais bija reģistrējies, ģimenes ārsta vārds, uzvārds?

Vai notikums ir reģistrēts policijas nodaļā, kurā?

Notikuma izmeklēšanai iesniegtie dokumenti:
Medicīniskās miršanas apliecības kopija (obligāta).
Labuma guvēja personas dokumenta kopija (obligāta).
Izraksti no medicīniskajiem dokumentiem (ja iespējams).
Citi dokumenti:

Pieteikuma iesniedzēja Vārds, uzvārds
Adrese

Tālrunis
E-pasts

Saprotu, ka ar apdrošināšanas polisi un tās darbības laikā notikušajiem gadījumiem saistīto dokumentu, paziņojumu un citas informācijas (ieskaitot datus par manu
veselību) iesniegšana e-pastā ir ar ierobežotu drošību un uzņemos atbildību par minētās informācijas sūtīšanu šādā veidā. Apstiprinu, ka esmu informēts, ka šī mana
piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukšanai, vēršoties apdr ošināšanas sabiedrības klientu apkalpošanas centrā vai uz tālru ni 1887.
Ar savu parakstu apstiprinu šajā paziņojumā sniegto datu pareizību:
Ziņotāja vārds, uzvārds

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

Paraksts

Dokumenta aizpildīšanas datums

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

Paziņojuma par apdrošinātā nāvi
1.pielikums

Iesniegums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu
-

Polises Nr.

-

Apdrošināšanas atlīdzību lūdzu izmaksāt:*
Labuma guvēja konta Nr.
Bankas nosaukums, SWIFT
Labuma guvēja vārds, uzvārds
Labuma guvēja personas kods
Personas kods / dzimšanas datums (dzimšanas dat. raksta, ja nav lietuviešu p.k.)

Politiski nozīmīgas personas (PNP)

1. Vai jūs, jūsu ģimenes locekļi vai cieši saistītas personas ir politiski nozīmīgas
personas?
Jā

Nē

2. Ja atbilde uz 1.punkta jautājumu - “Jā”, tad norādiet, vai klients ir:
PNP (aizpildiet 7.-8. aili)

3. PNP vārds, uzvārds

6. Saikne ar PNP

4. Dzimšanas datums

7. Amats

5. PNP rezidences valsts

PNP ģimenes loceklis (aizpildiet 3.–8. aili)

PNP cieši saistīta persona (aizpildiet 3.-8.aili)

Lietuva

Cita (norādiet valsti)

Politiski nozīmīga persona (PNP) – fiziska persona, kura Lietuvas Republikā vai
citā dalībvalstī vai trešajā valstī pēdējo 12 mēnešu laikā ieņem vai ieņēma, vai tai
bija uzticēts nozīmīgs publisks amats, kā arī tās ģimenes locekļi vai cieši saistītas
personas.
Nozīmīgs publisks amats – amats Lietuvas Republikā, Eiropas Savienībā,
starptautiskajās vai ārvalstu institūcijās:
- valsts vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, viceministrs vai ministra vietnieks,
valsts sekretārs, parlamenta, valdības vai ministrijas kanclers;
- parlamenta loceklis;
- augstāko tiesu, konstitucionālo tiesu vai citu augstākā līmeņa tiesu institūciju,
kuru nolēmumi ir nepārsūdzami, loceklis;
- pašvaldības mērs, pašvaldības administrācijas direktors;
- augstākās valsts audita un kontroles institūcijas pārvaldes orgāna loceklis vai
centrālās bankas valdes priekšssēdētājs, viņa vietnieks vai valdes loceklis;
- vēstnieks, pagaidu pilnvarotais, Lietuvas armijas komandieris, bruņoto spēku
un vienību vadītāji, Aizsardzības štāba priekšnieks vai ārvalstu augsta ranga
bruņoto spēku militārpersona;
- valsts uzņēmuma, akciju sabiedrības, slēgtās akciju sabiedrības, kuras akcijas
vai daļa akciju, kas nodrošina vairāk kā 1/2 visu balsu šīs sabiedrības akcionāru
pilnsapulcē, pieder valstij ar īpašumtiesībām, pārvaldes vai uzraudzības orgāna
loceklis;
Labuma guvēja (vai ja tas ir nepilngadīgs, tā likumīgā pārstāvja) vārds, uzvārds

8. Institūcija

- pašvaldības uzņēmuma, akciju sabiedrības, slēgtās akciju sabiedrības, kuras akcijas
vai daļa akciju, kas nodrošina vairāk kā 1/2 visu balsu šīs sabiedrības akcionāru
pilnsapulcē, pieder pašvaldībai ar īpašumtiesībām un kura uzskatāma par lielu
uzņēmumu saskaņā ar Lietuvas Republikas Uzņēmumu finanšu pārskata likumu,
pārvaldes vai uzraudzības orgāna loceklisl;
- starptautiskas starpvaldību organizācijas vadītājs, tā vietnieks, pārvaldes vai
uzraudzības orgāna loceklis;
- politiskās partijas vadītājs, tā vietnieks, pārvaldes orgāna loceklis.
Ģimenes loceklis:
- laulātais, persona, ar kuru reģitrētas partnerattiecības (civilvīrs vai civilsieva);
- vecāki, brāļi, māsas vai
- bērni un bērnu laulātie draugi, bērnu civilvīri vai civilsievas.
Cieši saistīta persona - fiziska persona, kura:
- ir tās pašas juridiskās personas vai organizācijas, kurai nav juridiskās personas statusa,
dalībnieks vai arī uztur citas darījumu attiecības;
- ir juridiskās personas vai organizācijas, kurai nav juridiskas personas statusa, kas
dibināta vai de facto darbojas ar mērķi gūt mantisku vai kādu citu personīgu labumu
politiski nozīmīgai personai, vienīgais labuma guvējs.

Paraksts

Dokumentu aizpildīšanas datums

*Ja apdrošināšanas līgumā nav norādīts cits labuma guvējs, tad apdrošinātā mantiniekiem ir jāiesniedz mantojuma dokumenti (mantojuma tiesību apliecība,
dzīva palikušā laulātā īpašuma tiesību apliecinājums), kuros norādīts, kas manto apdrošināšanas atlīdzību.

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

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

Paziņojuma par apdrošinātā nāvi
2.pielikums

Piekrišana informācijas saņemšanai
Polises Nr.

Es,

-

-

(vārds, uzvārds)

mirušā

(vārds, uzvārds)

laulātais, tēvs, māte, dēls, meita vai cits

personas kods

personas kods

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

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

, (saistība ar mirušo - pasvītrot vai ierakstīt), piekrītu, ka ERGO Life

Insurance SE saņem no fiziskajām un juridiskajām personām, ieskaitot veselības aprūpes iestādes, visu informāciju par mirušās apdrošinātās personas
atrašanos veselības aprūpes iestādēs, veselības stāvokli un prognozēm
(vārds, uzvārds)

kā arī visu citu privāta rakstura informāciju un aptaujā visas personas, kuras jebko zina par apdrošināšanas gadījuma iemesliem, apstākļiem un sekām.
Apliecinu, ka esmu informēts(-a), ka šī mana piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukšanai, vēršoties apdrošināšanas sabiedrības klientu apkalpošanas nodaļā.
Notikuma izmeklēšanai iesniegtie dokumenti:
Laulības apliecības notariāli apstiprināta kopija (ja piekrišanu paraksta apdrošinātā laulātais draugs).
Dzimšanas apliecības notariāli apstiprināta kopija (ja piekrišanu paraksta apdrošinātā bērni, vecāki u.c.).*
*Ja šo piekrišanu parakstošās personas uzvārds ir mainījies, lūdzam iesniegt uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu notariāli apstiprinātas kopijas, piem., laulības apliecības,
šķiršanās apliecības kopiju.
Vārds, uzvārds

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

Paraksts

Dokumentu aizpildīšanas datums

