
Dzīvības apdrošināšana ar 
līdzekļu uzkrāšanu 

Apdrošināšanas noteikumi Nr. 101.060

SEB Life and Pension Baltic SE 
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Uzmanīgi iepazīstieties ar šiem apdrošināšanas noteikumiem, lai 
pilnībā izprastu Apdrošināšanas prēmijas noteikšanas un Uzkrājuma 
veidošanās kārtību, Apdrošināšanas gadījumus, par kuriem tiek 
veikta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, Apdrošināšanas atlīdzības 
noteikšanas un izmaksas kārtību, kā arī citus noteikumus un Jūsu 
pienākumus un tiesības. Šajos noteikumos apdrošināšanas objekts ir 
Apdrošinātā dzīvība.
Noteikumos minētie specifiskie termini un apzīmējumi ir izskaidroti 
šo noteikumu sadaļā „Lietotie termini” un tādi tie tiek lietoti visā 
Apdrošināšanas līgumā.

1. Lietotie termini
Apdrošinājuma ņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kas noslēgusi 
Apdrošināšanas līgumu. Apdrošinājuma ņēmējs - fiziska persona 
vienlaikus var būt arī Apdrošinātais.
Apdrošināšanas atlīdzība – izmaksājamā naudas summa par 
Apdrošināšanas gadījumu saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu.
Apdrošināšanas gads – 12 mēnešus ilgs laika posms, kuru skaita no 
Apdrošināšanas termiņa sākuma datuma.
Apdrošināšanas līgums – Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja 
vienošanās, saskaņā ar kuru Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas saistības 
maksāt Apdrošināšanas prēmiju, kā arī izpildīt citas līgumā noteiktās 
saistības un Apdrošinātājs uzņemas saistības izmaksāt Apdrošināšanas 
atlīdzību atbilstoši Apdrošināšanas līgumam.
Apdrošināšanas mēnesis – katrs atsevišķs mēnesis Apdrošināšanas 
termiņā, kura sākuma datums ir Apdrošināšanas termiņa sākuma datums.
Apdrošināšanas pieteikums – Apdrošinātāja noteikta forma, 
ko Apdrošinājuma ņēmējs iesniedz Apdrošinātājam un kurā, pēc 
Apdrošinātāja pieprasījuma, Apdrošinātais sniedz informāciju par 
faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami Apdrošinātā riska novērtēšanai. 
Apdrošināšanas pieteikums ir uzskatāms par Apdrošināšanas 
līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas tiek pievienots Apdrošinātāja 
eksemplāram.
Apdrošināšanas prēmija – maksājums, ko saskaņā ar noslēgto 
Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs maksā Apdrošinātājam.
Apdrošināšanas termiņš – laika periods, kurā ir spēkā Apdrošinātā 
apdrošināšana.
Apdrošinātais – fiziska persona, par kuras apdrošināšanu ir noslēgts 
Apdrošināšanas līgums.
Apdrošinātais risks – Apdrošināšanas polisē norādīts no Apdrošinātā 
gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē.
Apdrošinātājs  – SEB Life and Pension Baltic SE.
Atpirkuma summa – naudas summa, kuru Apdrošināšanas līgumā 
noteiktajā kārtībā un apmērā izmaksā Apdrošinājuma ņēmējam, ja 
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms Apdrošināšanas termiņa 
beigām.
Atskaitījumi – administrēšanas izdevumi par Apdrošināšanas līguma 
noslēgšanu, administrēšanas izdevumi no iemaksātajām Apdrošināšanas 
prēmijām un administrēšanas izdevumi no Uzkrājuma, kas tiek aprēķināti 
Apdrošināšanas līgumā noteiktajā kārtībā.
Apdrošinājuma summa – naudas summa, par kuru ir apdrošināta 
Apdrošinātā dzīvība. 
Labuma guvējs – Apdrošinātā norādīta persona, kura atbilstoši 
Apdrošināšanas līguma noteikumiem saņem Apdrošināšanas atlīdzību 
Apdrošinātā nāves gadījumā.
Maksāšanas periods – Apdrošinājuma ņēmēja noteikts Apdrošināšanas 
prēmiju iemaksu biežums – gads, pusgads, ceturksnis, mēnesis, vai 
vienreizēja Apdrošināšanas prēmijas iemaksa. Maksāšanas periodu 
skaita no Apdrošināšanas termiņa sākuma datuma.
Pirmā apdrošināšanas prēmija – Apdrošinājuma ņēmēja plānotais 
maksājums Apdrošinātājam, kas, lai Apdrošināšanas līgums stātos spēkā, 
nedrīkst būt mazāks par Apdrošinātāja noteiktajiem Atskaitījumiem un 
Apdrošināto risku prēmijas.
Polise – rakstveida apliecinājums, kas ietver Apdrošināšanas līguma 
noteikumus, kā arī visus tā grozījumus un papildinājumus, par kuriem 
Puses ir vienojušās Apdrošināšanas līguma laikā.
Puses – Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs.

Regulārā apdrošināšanas prēmija Apdrošinājuma ņēmēja plānotais 
maksājums Apdrošinātājam Polisē norādītajā Maksāšanas periodā.
Apdrošinātā riska prēmija – Polisē norādītā naudas summa, ko saskaņā 
ar noslēgto Apdrošināšanas līgumu Apdrošinājuma ņēmējs maksā 
Apdrošinātājam par Polisē norādīto Apdrošināto risku.
Uzkrājums – naudas summa, ko Apdrošinātājs aprēķina, ņemot vērā 
iemaksātās Apdrošināšanas prēmijas, Atskaitījumus, Apdrošinātā riska  
prēmiju (tai skaitā citu apdrošināšanas veidu Apdrošinātā riska prēmijas, 
ja Apdrošināšanas līgumā tādi ir iekļauti) un Apdrošinājuma ņēmēja 
izvēlēto ieguldījumu fondu daļu vērtību svārstību rezultātu.

2. Apdrošināšanas līguma noslēgšanas kārtība
2.1. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums ir sniegt visu 

Apdrošinātāja pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Apdrošinātā 
riska novērtēšanai, iesniedzot Apdrošināšanas pieteikumu un citus 
Apdrošinātāja pieprasītos dokumentus vai informāciju. 

2.2. Pēc Apdrošinātāja pieprasījuma Apdrošinājuma ņēmējam ir 
jāiesniedz Apdrošinātā medicīniskās pārbaudes rezultāti vai cita 
informācija, kas nepieciešama riska novērtēšanai. Medicīniskās 
pārbaudes un ārstniecības iestādi nosaka Apdrošinātājs. 

2.3. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir iepazīties ar Ieguldītājiem 
paredzēto pamatinformāciju, ieguldījumu fondu prospektiem 
un darbības noteikumiem. Pēc Apdrošinātāja pieprasījuma, 
Apdrošinājuma ņēmējam ir jāiesniedz informācija investīciju riska 
novērtēšanai.

2.4. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā pienākums ir līdz 
Apdrošināšanas līguma noslēgšanai informēt Apdrošinātāju par 
izmaiņām Apdrošinātājam iepriekš sniegtajā informācijā, ja šādas 
izmaiņas ir notikušas.

2.5. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums informēt Apdrošināto par 
Apdrošināšanas līguma saturu un to, ka viņš tiek apdrošināts, un 
ar Apdrošināšanas līguma noslēgšanu Apdrošinājuma ņēmējs 
apstiprina, ka Apdrošinātais ir informēts par apdrošināšanu un ir tai 
piekritis. 

2.6. Apdrošinātā pienākums ir informēt Labuma guvēju par noslēgto 
Apdrošināšanas līgumu, sniegt Apdrošinātājam visu pieprasīto 
informāciju par Labuma guvēju, kā arī informēt Apdrošinātāju par 
izmaiņām informācijā, kas skar Labuma guvēju. 

2.7. Apdrošināšanas termiņš sākas ar Polisē norādīto datumu, ar 
nosacījumu, ka Pirmā apdrošināšanas prēmija ir samaksāta Polisē 
noteiktajā apmērā un termiņā. 

2.8. Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs papildus iekļaut Apdrošināšanas 
līgumā Apdrošinātāja piedāvātos apdrošināšanas veidus, un tos 
papildus regulē atsevišķi apdrošināšanas noteikumi.

2.9. Ja Apdrošinājuma ņēmējs nesamaksā Pirmo apdrošināšanas 
prēmiju Polisē noteiktajā apmērā un termiņā, Apdrošināšanas līgums 
nav spēkā, izņemot gadījumus, kad Apdrošinātājs ir noteicis citādu 
Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās kārtību.

2.10. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, kurus Puses piemēro no Apdrošināšanas 
līguma izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai.

2.11. Apdrošināšanas termiņā Dzīvības  apdrošināšana ir spēkā 24 
stundas diennaktī visā pasaulē, izņemot, ja Puses vienojas citādi.

2.12. Apdrošinājuma ņēmējam – fiziskai personai ir tiesības izbeigt 
Apdrošināšanas līgumu 15 dienu laikā no tā noslēgšanas, ja 
Apdrošinājuma ņēmējs nevēlas turpināt Apdrošināšanas līgumu 
vai uzskata, ka tā nosacījumi nav viņam piemēroti. Šādā gadījumā 
Apdrošinātājs atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam naudas summu, 
ko aprēķina  no iemaksātās Apdrošināšanas prēmijas, ņemot vērā 
Apdrošinājuma ņēmēja izraudzīto ieguldījuma instrumentu vērtību 
dienā, kad veic to pārdošanu. Naudas līdzekļi netiek atmaksāti, ja 
saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu ir pieprasīta Apdrošināšanas 
atlīdzība. Ja Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts distances kārtībā, 
Apdrošinājuma ņēmējam – fiziskai personai ir tiesības izbeigt 
Apdrošināšanas līgumu 30 dienu laikā no tā noslēgšanas.

3. Apdrošināšanas prēmija
3.1. Pirmo un Regulāro apdrošināšanas prēmiju nosaka, pamatojoties 

uz Apdrošinātā riska Apdrošinājuma summām (tai skaitā citu 
apdrošināšanas veidu, ja tādi ir iekļauti Apdrošināšanas līgumā), 



Apdrošināšanas līgumā paredzētajiem Atskaitījumiem un atbilstoši 
Apdrošinājuma ņēmēja plānotajam Uzkrājumam Apdrošināšanas 
termiņa beigās. 

3.2. Apdrošināšanas termiņa laikā Apdrošinājuma ņēmējs var brīvi 
palielināt vai samazināt Regulārās apdrošināšanas prēmijas 
apmēru un izvēlēties Apdrošināšanas prēmiju Maksāšanas periodu.  
Apdrošināšanas līguma darbības laikā iemaksāto Apdrošināšanas 
prēmiju apmēram ir jābūt pietiekamam katra Apdrošināšanas 
mēneša Apdrošināto risku prēmijas un Atskaitījumu segšanai.

3.3. Jebkura Apdrošināšanas prēmija tiek uzskatīta par samaksātu 
dienā, kad Apdrošinātājs to ir saņēmis norēķinu kontā ar norādītu 
Polises numuru. Ja maksājuma mērķī nav norādīts Polises numurs 
vai tas ir norādīts kļūdaini, Apdrošināšanas prēmija tiek uzskatīta 
par saņemtu ar maksājuma mērķa identificēšanas brīdi.

3.4. Apdrošinātājam ir tiesības atmaksāt saņemto Apdrošināšanas 
prēmiju tās maksātājam, ja Apdrošināšanas prēmijas samaksu  ir 
veikusi trešā persona un nevis Apdrošinājuma ņēmējs, un nav 
vienošanās ar Apdrošinātāju par maksājumu veikšanu no trešajām 
personām.

3.5. Ar Apdrošināšanas prēmiju maksājumiem saistītās bankas 
pārskaitījuma izmaksas sedz Apdrošinājuma ņēmējs.

4. Uzkrājums un tā veidošana
4.1. Iemaksātā Apdrošināšanas prēmija tiek ieskaitīta Uzkrājumā: 

4.1.1. no Pirmās apdrošināšanas prēmijas atskaitot Administrēšanas 
izdevumus no iemaksātās Apdrošināšanas prēmijas, 
administrēšanas izdevumi par Apdrošināšanas līguma 
noslēgšanu un Apdrošināto risku prēmijas par pirmo 
Apdrošināšanas mēnesi;

4.1.2. no Regulārajām apdrošināšanas prēmijām atskaitot 
Administrēšanas izdevumus no iemaksātajām Apdrošināšanas 
prēmijām. 

4.2. Katra Apdrošināšanas mēneša pirmajā datumā no Uzkrājuma tiek 
atskaitītas Apdrošināšanas mēneša Apdrošināto risku prēmijas.

4.3. Katra Apdrošināšanas mēneša pēdējā datumā no Uzkrājuma 
tiek atskaitīti nākamā Apdrošināšanas mēneša Administrēšanas 
izdevumi no Uzkrājuma. 

4.4. Administrēšanas izdevumi no Uzkrājuma un Apdrošināto risku 
prēmijas tiek atskaitītas no Uzkrājuma fondu daļās pēc to vērtības 
Atskaitījumu veikšanas dienā un proporcionāli Uzkrājuma 
sadalījumam ieguldījumu fondos. Ja Atskaitījumus veic brīvdienā, 
tiek izmantotas pirms brīvdienām pēdējās zināmās fondu daļas 
vērtības.

4.5. Apdrošinātājs Apdrošināšanas prēmiju Uzkrājumā iegulda saskaņā 
ar Apdrošinājuma ņēmēja norādīto iemaksu sadalījumu starp 
Apdrošinātāja piedāvātajiem ieguldījumu fondiem. Fondu daļas 
tiek iegādātas Apdrošinātāja mājas lapā norādītajos termiņos. 
Fondu daļu vērtība tiek noteikta katru darba dienu, un tā ir mainīga. 
Uzkrājuma vērtība ieguldījumu fondos ir Apdrošināšanas līguma 
valūtā izteikts, fondu daļu skaita un fondu daļu vērtību reizinājums. 

4.6. Darījumi ar fonda daļām tiek veikti ieguldījumu fonda valūtā. Ja 
ieguldījuma fonda valūta ir atšķirīga no Apdrošināšanas līguma 
valūtas, ieguldījumu fonda daļas vērtība tiek noteikta, konvertējot 
pēc Eiropas Centrālās Bankas  noteiktā valūtas maiņas kursa.

4.7. Iemaksas Uzkrājumā citos ieguldījumu instrumentos, un to 
Uzkrājuma vērtības noteikšanu var regulēt Apdrošināšanas līguma 
īpašie nosacījumi. 

4.8. Ieguldījumu risku izvērtē un uzņemas Apdrošinājuma ņēmējs. 
Apdrošinātājs nav atbildīgs par Apdrošinājuma ņēmēja izvēlēto 
ieguldījumu fondu risku un ienesīgumu. Vēsturiskais ienesīgums 
negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Uzkrājuma apmērs būs 
atkarīgs no izvēlēto fondu daļu vērtības, kas tiek noteikta katru 
darbdienu un ir mainīga - tā var gan pieaugt, gan samazināties.

4.9. Ieguldījumu fonda daļas vērtību nosaka ieguldījumu fonda 
pārvaldīšanas sabiedrība.

5. Iemaksu un Uzkrājuma sadalījuma maiņa
5.1. Apdrošinājuma ņēmējam, iesniedzot pieteikumu Apdrošinātājam, ir 

tiesības mainīt iemaksu sadalījumu. Izmaiņas iemaksu sadalījumā 
stājas spēkā ar pieteikuma iesniegšanas brīdi Apdrošinātājam.

5.2. Apdrošinājuma ņēmējs, iesniedzot pieteikumu Apdrošinātājam, 
var mainīt jau izveidotā Uzkrājuma sadalījumu. Apdrošinātājs veic 
ieguldījumu fondu daļu pārdošanu un jaunu fondu daļu pirkšanu 
termiņos, kas norādīts Apdrošinātāja mājas lapā. 

5.3. Gadījumā, ja iemaksu sadalījumā minētais un/vai Uzkrājuma 
veidošanai izvēlētais ieguldījumu fonds tiek slēgts vai Apdrošinātājs 
izbeidz tā piedāvāšanu, Apdrošinātājs informē par to Apdrošinājuma 
ņēmēju, nosūtot rakstveida paziņojumu.

5.4. Pēc paziņojuma saņemšanas, Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir 
veikt izmaiņas Uzkrājuma sadalījumā, pārnesot attiecīgajā fondā 
izveidoto Uzkrājumu uz citu/-iem fondu/-iem, kā arī veikt izmaiņas 
iemaksu sadalījumā attiecībā uz turpmākajiem Apdrošināšanas 
prēmiju maksājumiem.

5.5. Ja līdz Apdrošinātāja paziņojumā noteiktajam datumam 
Apdrošinātājs nesaņem norādījumus no Apdrošinājuma ņēmēja, 
Apdrošinātājs turpmākajam iemaksu un/vai Uzkrājuma sadalījumam 
izmanto ieguldījumu fondu ar līdzīgu risku līmeni un valūtu.

6. Grozījumi Apdrošināšanas līgumā
6.1. Apdrošinājuma ņēmējam pēc vienošanās ar Apdrošinātāju ir 

tiesības mainīt Apdrošinājuma summu, pievienot vai izslēgt 
citus apdrošināšanas veidus un veikt citus Pušu saskaņotus 
Apdrošināšanas līguma grozījumus. 

6.2. Apdrošināšanas līguma darbības laikā, ja Apdrošinājuma ņēmējs 
un Apdrošinātais nav viena un tā pati persona, Apdrošinājuma 
ņēmējam ir tiesības nodot Apdrošinātajam Apdrošināšanas līgumā 
norādītās tiesības un pienākumus.

6.3. Lai Apdrošināšanas līgumā veiktu grozījumus, Apdrošinājuma 
ņēmējs iesniedz Apdrošinātāja noteiktas formas pieteikumu.  

6.4. Ja Apdrošinājuma ņēmējs vēlas palielināt Apdrošinājuma summu, 
Apdrošinātājam ir tiesības atkārtoti izvērtēt Apdrošināto risku un 
pieprasīt Apdrošinātā medicīniskās pārbaudes rezultātus vai citu 
informāciju.

6.5. Apdrošinātajam ir tiesības norādīt vienu vai vairākus Labuma 
guvējus, kā arī Apdrošināšanas termiņa laikā šīs personas atsaukt 
vai aizstāt ar citām, iesniedzot Apdrošinātājam iesniegumu. 

6.6. Apdrošinātājs nosaka, kādi Apdrošināšanas līguma grozījumi 
var tikt veikti, izmantojot internetbanku, ja ir noslēgts līgums par 
internetbankas izmantošanu starp Apdrošinājuma ņēmēju un 
AS „SEB banka”.

7. Apdrošināšanas līguma izbeigšana
7.1. Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts:

7.1.1.  Apdrošinātā nāves gadījumā, izņemot, ja saskaņā ar šiem 
noteikumiem ir vairāki Apdrošinātie;

7.1.2. Ja Apdrošinātājs ir izpildījis saistības Apdrošināšanas termiņa 
beigās;

7.1.3. pēc Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma;
7.1.4. pēc Apdrošinātāja pieprasījuma:

7.1.4.1. Apdrošināšanas līgumā paredzētajos gadījumos, ja 
Uzkrājums ir nepietiekams Apdrošināto risku prēmiju un 
Administrēšanas izdevumu no Uzkrājuma ieturēšanai; 
7.1.4.2. LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā; 

7.1.5. pēc Pušu savstarpējās vienošanās.
7.2. Apdrošinātājam ir tiesības izbeigt Apdrošināšanas līgumu pirms 

termiņa, ja Apdrošinājuma ņēmējs vai ar to saistīta persona  ir 
persona, pret kuru ir vērstas un/vai tieši vai netieši pārkāpj (tajā 
skaitā apiet)  starptautisko organizāciju, atsevišķu valstu vai cita 
veida starptautiskās vai Latvijas Republikas nacionālās sankcijas  
un/vai ierobežojumus.

7.3. Ja Apdrošināšanas līgums pirms  Apdrošināšanas termiņa beigām 
tiek izbeigts pēc Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma, Apdrošinātājs 
30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad saņemts attiecīgs 
Apdrošinājuma ņēmēja rakstisks pieteikums, izmaksā Atpirkuma 
summu, kas tiek aprēķināta uz Apdrošināšanas līguma izbeigšanas 
dienu Polisē norādītajā apmērā no Uzkrājuma. 

7.4. Atpirkuma summa tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz 
Apdrošinājuma ņēmēja bankas kontu.

8. Apdrošināšanas gadījums
8.1. Šo noteikumu kontekstā Apdrošināšanas gadījums ir:

8.1.1. Apdrošinātā nāve Apdrošināšanas termiņa laikā;
8.1.2. Apdrošināšanas termiņa beigas.

9. Apdrošināšanas gadījuma izņēmumi
9.1. Par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīta:

9.1.1. Apdrošinātā pašnāvība pirmajos divos Apdrošināšanas gados; 
9.1.2. Apdrošinātā nāve, piedaloties karadarbībā kā algotam karavīram. 

9.2. Ja Apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi, par Apdrošināšanas 
gadījumu netiek uzskatīta Apdrošinātā nāve, kuras cēlonis vai 
cēloniskā sakarība ir uz Apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī 
diagnosticētas slimības:
9.2.1. ļaundabīgs audzējs, vēzis vai cita onkoloģiska saslimšana,
9.2.2. sirds vai asinsvadu saslimšana,
9.2.3. cukura diabēts,
9.2.4. aknu ciroze.
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9.3. Ja Apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi, par Apdrošināšanas 
gadījumu netiek uzskatīta Apdrošinātā nāve, kuras cēlonis vai 
cēloniskā sakarība ir diagnoze, kuras dēļ uz Apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas brīdī Apdrošinātajam ir noteikta invaliditāte.

9.4. Ja Apdrošinātā nāve netiek uzskatīta par Apdrošināšanas gadījumu, 
tas neietekmē Labuma guvēja/-u vai Apdrošinātā mantinieka/-u 
tiesības  saņemt Uzkrājumu.

10. Apdrošināšanas atlīdzība
10.1. Apdrošinātājs pieņem lēmumu un izmaksā vai atsaka 

Apdrošināšanas atlīdzību 30 dienu laikā no dienas, kad ir 
saņēmis visus pieprasītos dokumentus. Apdrošināšanas atlīdzību 
Apdrošinātājs izmaksā vienreizējā maksājumā, izņemot, ja Puses ir 
vienojušās citādi.

10.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz 
atlīdzības saņēmēja bankas kontu. 

10.3. Apdrošinātājs ir tiesīgs rakstiski pieprasīt citus dokumentus, papildu 
paskaidrojumus, medicīnisko dokumentāciju, kā arī konsultēties 
ar Apdrošinātāja izvēlētiem medicīnas speciālistiem, lai pieņemtu 
lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzību. Ja Apdrošinātājs nesaņem 
pieprasītos dokumentus, Apdrošināšanas atlīdzība var tikt 
samazināta vai atteikta.  

10.4. Apdrošinātā nāves gadījumā Apdrošinājuma ņēmēja, Labuma guvēja 
vai Apdrošinātā mantinieku pienākums ir nekavējoties vai tiklīdz tas 
iespējams paziņot Apdrošinātājam par Apdrošinātā nāvi.

11. Apdrošināšanas atlīdzība Apdrošinātā nāves gadījumā
11.1. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšana:

11.1.1. Apdrošinātā nāves gadījumā Apdrošināšanas atlīdzība tiek 
izmaksāta Labuma guvējam;

11.1.2. ja  nav norādīts Labuma guvējs vai Labuma guvējs ir miris 
Apdrošināšanas termiņa laikā, Apdrošināšanas atlīdzību 
izmaksā Apdrošinātā mantiniekiem normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā;

11.1.3. ja Labuma guvēja nāve iestājas Apdrošināšanas termiņa 
laikā pēc Apdrošinātā nāves, Apdrošināšanas atlīdzība tiek 
izmaksāta Labuma guvēja mantiniekiem normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

11.1.4. ja Labuma guvējs vai mantinieks ir izdarījis ar nodomu 
(tīšu) noziedzīgu nodarījumu pret Apdrošināto un tā 
vaina ir pierādīta normatīvajos aktos  noteiktajā kārtībā, 
Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pārējiem Labuma 
guvējiem proporcionāli Apdrošināšanas līgumā norādītajai 
daļai vai normatīvajos aktos  noteiktajā kārtībā Apdrošinātā 
mantiniekiem, kas nav saistīti ar noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu. 

11.2. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikšana. Apdrošināšanas atlīdzību 
Apdrošinātā nāves gadījumā Labuma guvējs vai mantinieks, vai 
to pilnvarota persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, 
piesaka, iesniedzot Apdrošinātājam šādus dokumentus:
11.2.1. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu;
11.2.2. Apdrošinātā miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; 
11.2.3. izziņas par Apdrošinātā nāves cēloni kopiju, uzrādot oriģinālu;
11.2.4. pēc Apdrošinātāja pieprasījuma citus ar Apdrošināšanas 

gadījumu saistītos dokumentus, ja tādi ir Apdrošināšanas 
atlīdzības pieteicēja rīcībā, piemēram, Apdrošinātā 
ambulatorās kartes un izmeklējumu rezultātu kopijas, 
lēmumu no izmeklēšanas iestādēm vai  policijas izziņu 
pēc ceļu satiksmes negadījuma, neatliekamās palīdzības 
izsaukuma izrakstu, tiesu medicīnas eksperta vai komisijas 
atzinumu par nāves cēloņiem un apstākļiem;

11.2.5. Mantinieki papildus iesniedz dokumentus, kas apliecina 
mantošanas tiesības;

11.2.6. ja Apdrošināšanas atlīdzību piesaka Labuma guvēja vai 
mantinieka pilnvarotā persona – notariālu pilnvaru vai tās 
kopiju, uzrādot oriģinālu.

11.3. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana un izmaksa.
11.3.1. Apdrošinātā nāves gadījumā, kas šo noteikumu izpratnē 

tiek uzskatīts par Apdrošināšanas gadījumu, Apdrošinātājs 
izmaksā Labuma guvējam Apdrošinājuma summu, kas 
saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu ir spēkā Apdrošinātā 
nāves dienā, un Uzkrājumu.

11.3.2. Apdrošinātā nāves gadījumā, kas šo noteikumu izpratnē 
ir atzīstams par Apdrošināšanas gadījuma izņēmumu, 
Apdrošinātājs izmaksā Labuma guvējam Uzkrājumu.

11.3.3. Apdrošinātājs var samazināt Apdrošināšanas atlīdzību par 
Apdrošinājuma summas apmēru, ja Apdrošinātā nāve ir 
iestājusies veicot noziedzīgu nodarījumu.

12. Apdrošināšanas atlīdzība termiņa beigās
12.1. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšana. Apdrošināšanas termiņa 

beigās Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta Apdrošinātajam.
12.2. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikšana. Apdrošināšanas termiņa 

beigās Apdrošinātais vai Apdrošinātā pilnvarotā persona 
Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai Apdrošinātājam iesniedz 
noteiktas formas atlīdzības pieteikumu.

12.3. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana un izmaksa. 
Apdrošināšanas termiņa beigās Apdrošinātājs izmaksā 
Apdrošinātajam  Uzkrājumu. 

12.4. Izmaksājot Apdrošināšanas atlīdzību, Apdrošinātājs no tās 
ietur nodokļus un nodevas, ja tas ir noteikts Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos.

13. Atbildība par sniegtajām ziņām
13.1. Ja Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā ļauns nolūks vai rupja 

neuzmanība ir bijusi par iemeslu Apdrošinātāja maldināšanai 
par apstākļiem, kas tam jāzina Apdrošinātā riska iestāšanās 
iespējamības novērtēšanai un apstākļi, kas bijuši par pamatu 
Apdrošinātāja maldināšanai, atklājušies:
13.1.1. Apdrošināšanas termiņa   laikā, Apdrošināšanas līgums 

nekavējoties tiek atzīts par spēkā neesošu no tā noslēgšanas 
brīža. Šādā gadījumā Apdrošinātājs nosūta rakstveida 
paziņojumu Apdrošinājuma ņēmējam un izmaksā Atpirkuma 
summu.

13.1.2. pēc Apdrošinātā nāves gadījuma iestāšanās, tad, atkarībā no 
tā, kādā apmērā noklusētie apstākļi ir cēloniskā sakarībā ar 
Apdrošināšanas gadījumu iestāšanos, Apdrošinātājs ir tiesīgs 
samazināt Apdrošinātā nāves gadījumā paredzēto atlīdzību 
par Apdrošinājuma summas apmēru, to neizmaksājot vispār 
vai izmaksājot daļu no Apdrošinājuma summas.

13.2. Ja Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā viegla neuzmanība ir 
bijusi par iemeslu Apdrošinātāja maldināšanai par apstākļiem, kas 
tam jāzina, Apdrošinātā riska iestāšanās iespējamības novērtēšanai, 
un fakts par Apdrošinātāja maldināšanu atklājies:
13.2.1. Apdrošināšanas termiņa   laikā, tad Apdrošinātājs 15 dienu 

laikā no šādu faktu atklāšanas brīža ir tiesīgs piedāvāt veikt 
grozījumus Apdrošināšanas līgumā. Ja Apdrošinājuma 
ņēmējs noraida Apdrošinātāja piedāvājumu vai 15 dienu 
laikā nav sniedzis piekrišanu, tad Apdrošinātājs ir tiesīgs 
izbeigt Apdrošināšanas līgumu. Ja Apdrošinātājs var pierādīt, 
ka nebūtu slēdzis Apdrošināšanas līgumu, ja būtu zinājis 
par faktiskajiem apstākļiem Apdrošinātā riska iestāšanās 
iespējamības novērtēšanai, tad Apdrošinātājs var izbeigt 
Apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, paziņojot par to 
Apdrošinājuma ņēmējam. 

13.2.2. pēc Apdrošinātā nāves gadījuma iestāšanās, tad  
Apdrošinātājs izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību tādā 
apmērā, kas ir proporcionāls iemaksātās Apdrošinātā 
riska prēmijas apmēram un tās Apdrošinātā riska prēmijas 
apmēram, kura Apdrošinājuma ņēmējam būtu jāmaksā, ja tas 
būtu paziņojis par Apdrošinātā riska iestāšanās iespējamības 
faktiskajiem apstākļiem.

14. Sarakste, strīdi un prasības
14.1. Apdrošinātājs paziņojumus un informāciju Apdrošinājuma ņēmējam 

sniedz izmantojot tādus saziņas līdzekļus, par kuriem Apdrošinātājs 
un Apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies noslēdzot Apdrošināšanas 
līgumu vai tā laikā. Ja Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs 
nav vienojušies par saziņas līdzekļiem, Apdrošinātājs paziņojumus 
un informāciju sniedz uz pēdējo Apdrošinātājam zināmo 
korespondences adresi.

14.2. Sūdzības vai pretenzijas, kas radušās saistībā ar Apdrošināšanas 
līgumu, ir iesniedzamas Apdrošinātājam, kas tās izskata saskaņā ar 
Apdrošinātāja mājaslapā www.seb.lv publicēto sūdzību izskatīšanas 
kārtību.

14.3. Strīdi un prasības, kas saistīti ar Apdrošināšanas līgumu, tiek 
atrisināti Pusēm vienojoties,  bet ja tas nav iespējams, tad 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas 
Republikas tiesā. 

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums:
SEB Life and Pension Baltic SE 
Reģistrācijas Nr. 40003012938
Tālrunis: +371 67079800, e-pasts: dziviba@seb.lv 
Adrese: Antonijas iela 9, Rīga, LV 1010
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