GALVENIE APDROŠINĀŠANAS TERMINI
• Saņēmējs (Labuma guvējs) ir fiziska persona vai uzņēmums, kura apdrošināšanas polisē ir noteikts, ka tas
var saņemt atlīdzību maksājumu saskaņā ar apdrošināšanas polisi, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.
Saņēmējam nav jābūt apdrošinātajam/apdrošinājuma ņēmējam, un var būt vairāk nekā viens saņēmējs
saskaņā ar apdrošināšanas polisi
• Prasītājs ir vai nu saņēmējs, kurš iesniedz atlīdzību prasību saskaņā ar apdrošināšanas polisi, vai fiziska
persona vai uzņēmums, kas iesniedz prasību pret saņēmēju, ja apdrošināšanas polise sedz šo prasību
• Atlīdzību apstrāde ir atlīdzību prasības apstrādes process, kas tiek veikts saskaņā ar apdrošināšanas polisi
• Piedāvājums ir process, kurā tiek izteikts piedāvājums apdrošinātajam/apdrošinājuma ņēmējam saistībā ar
apdrošināšanas polisi
• Sākums ir tad, kad apdrošināšanas polise stājas spēkā
• Apdrošināšana ir risku apvienošana un pārnešana, lai nodrošinātu finansiālu aizsardzību pret iespējamo
gadījumu. Ir daudzi dažādi apdrošināšanas veidi. Vārds apdrošināšana var arī nozīmēt pārapdrošināšanu
• Apdrošināšanas polise ir apdrošināšanas līgums starp apdrošinātāju un apdrošināto/apdrošinājuma
ņēmēju
• Apdrošināšanas tirgus dalībnieks vai dalībnieki ir starpnieks, apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs
• Apdrošinātais/apdrošinājuma ņēmējs ir persona vai uzņēmums, kura vārdā apdrošināšanas polise tiek
izsniegta. Potenciālais apdrošinātais/apdrošinājuma ņēmējs var vērsties pie starpnieka, lai iegādātos
apdrošināšanas polisi, vai arī vērsties tieši pie apdrošinātāja vai izmantojot cenu salīdzināšanas vietni
• Apdrošinātāji (dažreiz arī saukti par risku parakstītājiem) nodrošina apdrošināšanas segumu
apdrošinātajam/apdrošinājuma ņēmējam apmaiņā pret prēmiju. Apdrošinātājs var būt arī
pārapdrošinātājs
• Starpnieki palīdz Apdrošinājuma ņēmējiem un Apdrošinātājiem vienoties par apdrošināšanas segumu.
Viņi var sniegt padomus un izskatīt prasības. Daudzas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas polises tiek
iegādātas, izmantojot Starpniekus
• Polises administrēšana ir apdrošināšanas polises administrēšanas un pārvaldības process pēc tās
sākuma
• Prēmija (apdrošināšanas prēmija) ir naudas summa, ko apdrošinātais/apdrošinājuma ņēmējas maksā
apdrošinātājam apdrošināšanas polises ietvaros
• Pārapdrošinātāji sniedz apdrošināšanas segumu citam Apdrošinātājam vai Pārapdrošinātājam. Šī
apdrošināšana plašāk zināma kā pārapdrošināšana
• Atjaunošana ir process, kur apdrošinātājs saskaņā ar apdrošināšanas polisi nodrošina piedāvājumu
apdrošinātajam/apdrošinājuma ņēmējam par jaunu apdrošināšanas polisi, kas aizstās esošo, kad tai
beigsies derīguma termiņš

GALVENIE DATU AIZSARDZĪBAS TERMINI
• GDPR (VDAR) ir ES Vispārīgā datu aizsardzības regula un valsts datu aizsardzības tiesību akti, kas ir spēkā
attiecīgajā ES dalībvalstī, kurā ir izveidots Marsh
• Datu pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas apkopo un glabā personas datus. Tas pieņem lēmumu, kādi
personas dati tiek apkopoti par Jums un kā attiecīgie personas dati tiek izmantoti. Jebkurš no
apdrošināšanas tirgus dalībniekiem, izmantojot Jūsu personas datus sadaļā Kā mēs lietojam un
izpaužam Jūsu Personas datus noteiktajiem nolūkiem, var būt datu pārzinis
• Datu apstrādātājs var būt gan juridiska, gan fiziska persona, kas apstrādā personas datus datu pārziņa
vārdā
• Personas dati ir jebkuri dati, kurus var izmantot Jūsu identificēšanai un kuri attiecas uz Jums. Tie var ietvert
datus par visām Jūsu iesniegtajām prasībām
• Personas datu apstrāde ietver personas datu apkopošanu, lietošanu, glabāšanu, izpaušanu vai dzēšanu

