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Šie apdrošināšanas noteikumi nosaka Bezdarba apdrošināšanas 
nosacījumus. 
Bezdarba apdrošināšana nodrošinās Jums finansiālu atbalstu piespiedu 

bezdarba gadījumā. Iestājoties piespiedu bezdarba gadījumam, 
Apdrošinātājs kompensēs Jums aizdevuma maksājumus vai to daļu. 
Uzmanīgi iepazīstieties ar šiem apdrošināšanas noteikumiem, lai pilnībā 

izprastu apdrošināšanas nosacījumus un, vai šis pakalpojums ir Jums 
piemērots, tostarp Apdrošināšanas atlīdzības apmēru, izņēmuma 
gadījumiem, Apdrošināšanas prēmijas aprēķināšanas kārtību un citiem 

nosacījumiem. 
Tāpat, lūdzu, izvērtējiet, vai nosacījumi pakalpojuma saņemšanai ir Jums 
atbilstoši.  

Noteikumos minētie specifiskie termini un apzīmējumi ir izskaidroti šo 
noteikumu sadaļā Definīcijas un tādi tie tiek lietoti visā Apdrošināšanas 
līgumā. 

Nosacījumi pakalpojuma saņemšanai
Jūs varat kļūt par Apdrošināto, ja Apdrošināšanas līguma noslēgšanas 
brīdī: 

─ Jūs esat vismaz 18 gadus vecs, bet neesat vecāks par 55 gadiem; 
─ Jūs esat Latvijas Republikas rezidents; 
─ Jūs esat noslēdzis Kredīta līgumu vai Galvojuma līgumu ar Aizdevēju; 

─ Kredīta līguma valūta ir EUR; 
─ Apdrošināšanas pieteikumā Jūs varat ar „Jā” apliecināt visu 
Apdrošinātāja prasīto informāciju. 

Apdrošināšanas objekts 
1. Kredīta līgumā noteiktās Apdrošinātā saistības veikt Aizdevuma 
ikmēneša atmaksas summas maksājumu.  

 
Apdrošinātais risks 
2. Piespiedu bezdarbs - darba zaudēšana darbinieku skaita 

samazināšanas, uzņēmuma likvidācijas, darba devēja uzteikuma, vai 
Apdrošinātā un darba devēja savstarpējas vienošanās gadījumā, ja šādas 
vienošanās ierosinātājs ir bijis darba devējs, ar nosacījumu, ka darba 

attiecības ir izbeigtas Apdrošināšanas līguma darbības laikā un 
Apdrošinātais iegūst bezdarbnieka statusu, un viņam ir piešķirts 
bezdarbnieka pabalsts. 

 
Apdrošinātais
3. Lai Apdrošināšanas līgums būtu spēkā, Apdrošinātajam 

Apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī vienlaikus ir jāatbilst šādiem 
nosacījumiem: 
3.1. Apdrošinātais ir pastāvīgi nodarbināts pie viena darba devēja LR 

saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku; 
3.2. Apdrošinātā darba devējam nav ierosināts tiesiskās aizsardzības 

process, nav ierosināts maksātnespējas process, darba devējs nav 

atzīts par maksātnespējīgu, nav uzsākta darba devēja likvidācija vai 
reorganizācija, nav uzsākta uzņēmuma darbības licences apturēšana 
vai tā jau ir apturēta, nav uzsākta darbinieku skaita samazināšana; 

3.3. Apdrošinātajam nav piešķirta vecuma vai izdienas pensija; 
3.4. Apdrošinātā veselības stāvoklis ir atbilstošs nolīgtā darba veikšanai; 
3.5. Apdrošinātais nav iesniedzis uzteikumu par darba attiecību 

izbeigšanu un nav saņēmis darba devēja uzteikumu, kā arī nav 
ierosināta vai jau panākta abpusēja vienošanās par darba attiecību 
izbeigšanu; 

3.6. Apdrošinātajam kā privātpersonai nav iesniegts maksātnespējas 
pieteikums, nav pasludināts maksātnespējas process, kā arī nav bijis 
pasludināts maksātnespējas process pēdējo 10 (desmit) gadu laikā; 

3.7. uzņēmumā, kurā Apdrošinātais ir nodarbināts, Apdrošinātais 
neieņem valdes vai padomes locekļa amatu, vai nav tieši vai netieši 
šī uzņēmuma kapitāldaļu īpašnieks, neviens no Apdrošinātā ģimenes 

locekļiem (tai skaitā nereģistrētas laulības partneris) vai radiniekiem 
(līdz trešajai pakāpei vai svainim līdz otrajai pakāpei) neieņem 
valdes vai padomes locekļa amatu vai nav tieši vai netieši 

kapitāldaļu īpašnieks; 
3.8. Apdrošinātā vidējā darba alga pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 

Aizdevuma ikmēneša maksājumu;  

3.9. Apdrošinātajam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā nav bijuši 
kredītmaksājumu kavējumi, kas pārsniegtu 60 (sešdesmit) 
kalendāro dienu un kur maksājuma summa pārsniegtu EUR 142,- 

(viens simts četrdesmit divi eiro); 

3.10. Apdrošinātajam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā attiecībā uz nevienu 
kredītu, kur Apdrošinātais ir aizņēmējs, nav bijis noteikts 
pārstrukturēts statuss. 

 
Apdrošinājuma summa
4. Apdrošinājuma summa Apdrošinātajam riskam ir noteikta 

Apdrošināšanas polisē. Apdrošinājuma summa ir vienāda ar 
Aizdevuma ikmēneša atmaksas summu, bet nepārsniedz 
Apdrošināšanas polisē noteikto maksimālo apmēru. 

5. Kopējo Apdrošinājuma summu par vienu Apdrošināšanas gadījumu 
nosaka kā Atlīdzības perioda laikā maksājamo Apdrošinājuma summu 
kopsummu. Izmaksājot Apdrošināšanas atlīdzību, kopējā 

Apdrošinājuma summa tiek samazināta par izmaksātās 
Apdrošināšanas atlīdzības apmēru. 

6. Apdrošinājuma summa ir noteikta Kredīta līguma valūtā. 

Apdrošināšanas līgums un tā termiņš
7. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz Apdrošināšanas 
pieteikumu. 

8. Noslēdzot Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinājuma ņēmējam tiek 
izsniegta Apdrošināšanas polise un saistošie apdrošināšanas noteikumi. 
Apdrošināšanas līgumu veidojošos dokumentus vērtē kā vienotu 

veselumu. 
9. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, kurus līguma puses piemēro no Apdrošināšanas 

līguma izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai. 
10. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums informēt Apdrošināto, ja tā ir 
cita persona, par Apdrošināšanas līguma saturu un to, ka tas tiek 

apdrošināts, kā arī izskaidrot no Apdrošināšanas līguma izrietošās 
tiesības un pienākumus. Noslēdzot Apdrošināšanas līgumu, 
Apdrošinājuma ņēmējs ar to apliecina, ka Apdrošinātais ir informēts par 

apdrošināšanu un ir tai piekritis. 
11. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā Apdrošināšanas polisē 
noteiktajā Spēkā stāšanās datumā. 

12. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības 30 dienu laikā no 
Apdrošināšanas līguma noslēgšanas atteikties no Apdrošināšanas 
līguma, ja Apdrošinājuma ņēmējs nevēlas turpināt Apdrošināšanas 

līgumu vai uzskata, ka tā nosacījumi nav viņam piemēroti. Šādā gadījumā 
tiek uzskatīts, ka Apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā un 
Apdrošinātājs atmaksā samaksātās Apdrošināšanas prēmijas, izņemot 

gadījumos, ja par Apdrošināšanas līgumu ir pieprasīta Apdrošināšanas 
atlīdzība. 
13. Apdrošināšanas līgums ir spēkā vienu gadu no Spēkā stāšanās 

datuma un tiek automātiski pagarināts uz katru nākamo gadu līdz 
Apdrošināšanas polisē noteiktajam Beigu datumam, tomēr nepārsniedzot 
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto 

maksimālo termiņu apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem. 
Apdrošināšanas līgums netiek automātiski pagarināts gadījumos, ja: 

13.1 Apdrošinātājs, ne vēlāk kā 30 dienas pirms Apdrošināšanas 

līguma automātiskas pagarināšanas, paziņojis par Apdrošināšanas 
līguma izbeigšanu, nosūtot Apdrošinājuma ņēmējam rakstveida 
paziņojumu, vai 

13.2 Apdrošinājuma ņēmējs līdz Apdrošināšanas līguma automātiskai 
pagarināšanai iesniedz paziņojumu par atteikšanos no Apdrošināšanas 
līguma automātiskas pagarināšanas, vai 

13.3 Apdrošinājuma ņēmējs neveic pirmo Apdrošināšanas prēmijas 
maksājumu pēc Apdrošināšanas līguma pagarināšanas, rakstiski 
atsaucot Aizdevējam doto pilnvarojumu par maksājumiem 

Apdrošinātājam. 
14. Apdrošinātājs ir tiesīgs piedāvāt Apdrošinājuma ņēmējam pagarināt 
Apdrošināšanas līgumu, veicot tajā grozījumus. Šādā gadījumā 

Apdrošinātājs par izmaiņām paziņo Apdrošinājuma ņēmējam, nosūtot 
paziņojumu ne vēlāk kā 30 dienas pirms Apdrošināšanas līguma 
pagarināšanas dienas. Ja Apdrošinājuma ņēmējs neiesniedz paziņojumu 

par Apdrošināšanas līguma izbeigšanu līdz pagarināšanas dienai, 
uzskatāms, ka Apdrošinājuma ņēmējs ir piekritis Apdrošināšanas līguma 
grozījumiem. 

 
Apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšana
15. Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms Beigu datuma bez 

papildus paziņojuma izsūtīšanas Apdrošinājuma ņēmējam, ja ir iestājies 
kāds no šādiem nosacījumiem: 
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15.1 Apdrošināmā interese pārstāj pastāvēt - Neatmaksātā 
aizdevuma pamatsumma ir vienāda ar nulli vai ir izbeigts Kredīta 

līgums; 
15.2 Kredīta līguma valūta tiek mainīta uz citu nekā EUR; 
15.3 ir iestājusies Apdrošinātā nāve. Ja Apdrošināšanas polisē 

noteikti vairāki Apdrošinātie, Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts 
tiklīdz ir miris viens no Apdrošinātajiem; 
15.4 ir noteikta Apdrošinātā paliekoša darba nespēja. Ja 

Apdrošināšanas polisē noteikti vairāki Apdrošinātie, Apdrošināšanas 
līgums tiek izbeigts, tiklīdz vienam no Apdrošinātajiem ir noteikta 
paliekoša darba nespēja; 

15.5 ir izmaksāta maksimālā Apdrošināšanas atlīdzība par piespiedu 
bezdarba risku, tas ir, ja pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā ir 
izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība par 12 (divpadsmit) mēnešiem; 

15.6 ir izmaksāta maksimālā Apdrošināšanas atlīdzība par pārejošas 
darba nespējas risku, tas ir, ja pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā ir 
izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība par 24 (divdesmit četriem) 

mēnešiem; 
15.7 Apdrošinājuma ņēmējs iesniedz vienpusēju paziņojumu par 
Apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanu. 

16. Ja Apdrošinātā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība ir bijusi par 
pamatu Apdrošinātāja maldināšanai par apstākļiem, kas tam jāzina 
Apdrošinātā riska iestāšanās iespējamības novērtēšanai, tad 

Apdrošināšanas līgums atzīstams par spēkā neesošu no tā noslēgšanas 
brīža, un samaksātā Apdrošināšanas prēmija Apdrošinājuma ņēmējam 
netiek atmaksāta. 

17. Ja Apdrošinājuma ņēmējs nav veicis Apdrošināšanas prēmijas 
maksājumus norādītajā termiņā, Apdrošinātājs nosūta Apdrošinājuma 
ņēmējam paziņojumu par Apdrošināšanas līguma izbeigšanu, norādot 

Apdrošināšanas prēmijas parādu un datumu, līdz kuram tas jāsamaksā. 
Apdrošināšanas prēmijas parāds līdz norādītajam datumam netiek 
samaksāts, Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts ar paziņojumā noteikto 

datumu. 
18. Apdrošinātājs ir tiesīgs izbeigt Apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, 
ja konstatē, ka ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības rezultātā ir 

sniegta nepatiesa informācija attiecībā uz Apdrošināšanas gadījumu. 
 
Apdrošināšanas prēmijas aprēķina un maksāšanas kārtība

19. Apdrošināšanas prēmiju aprēķina un maksā kārtējā Aizdevuma 
atmaksas dienā:  

19.1 pirmo Apdrošināšanas prēmiju aprēķina par periodu no Spēkā 

stāšanās datuma līdz Aizdevuma atmaksas dienai; 
19.2 kārtējo Apdrošināšanas prēmiju rēķina par periodu no 
iepriekšējās Aizdevuma atmaksas dienas līdz tekošajai Aizdevuma 

atmaksas dienai; 
19.3 pēdējo Apdrošināšanas prēmiju aprēķina tuvākajā Aizdevuma 
atmaksas dienā, kas seko dienai, ar kuru tiek izbeigts Apdrošināšanas 

līgums. 
20. Apdrošināšanas prēmiju rēķina katram Apdrošinātajam, reizinot 
Apdrošinājuma summu piespiedu bezdarba riskam ar Apdrošinājuma 

summas daļu un ar Apdrošināšanas polisē noteikto tarifu. 
Apdrošināšanas prēmija netiek aprēķināta par Apdrošināto, kurš perioda 
sākumā, par kuru tiek aprēķināta Apdrošināšanas prēmija, ir sasniedzis 

60 gadu vecumu. 
21. Apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta Kredīta līguma valūtā. 
22. Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums samaksāt Apdrošināšanas 

prēmiju par periodu, kurā Apdrošināšanas līgums ir bijis spēkā.  
23. Ja vien Apdrošināšanas līgums netiek izbeigts, Apdrošinājuma 
ņēmēja pienākums ir samaksāt Apdrošināšanas prēmiju arī par periodu, 

kamēr tiek veikta pieteiktās Apdrošināšanas atlīdzības izvērtēšana vai 
izmaksa, lai nodrošinātu turpmāku Apdrošināšanas līguma spēkā 
esamību. 

 
Apdrošināšanas gadījums
24. Par Apdrošināšanas gadījumu ir uzskatāma Apdrošinātā riska, tas ir, 

piespiedu bezdarba, iestāšanās attiecībā uz Apdrošināto, ja: 
24.1 darba attiecības izbeigtas un dokuments par darba attiecību 
izbeigšanu sastādīts dienā, kad ir spēkā Apdrošināšanas līgums un ir 

pagājis Izņēmuma periods, un 
24.2 piespiedu bezdarbs turpinās pēc Pašriska perioda. Pašriska 
periods ir piemērojams katram Apdrošināšanas gadījumam, un 

24.3 piespiedu bezdarbs nav iestājies šajos noteikumos noteikto 
izņēmumu gadījumu rezultātā. 

25. Ja Apdrošināšanas polisē ir norādīti divi Apdrošinātie, par 

Apdrošināšanas gadījumu uzskatāma Apdrošinātā riska iestāšanās 
attiecībā uz vienu Apdrošināto vai abiem apdrošinātajiem. Iestājoties 
Apdrošinātajam riskam attiecībā uz vienu Apdrošināto, Apdrošinātājs 

Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā atbilstoši Apdrošinājuma summas 
daļai, kas norādīta Apdrošināšanas polisē attiecīgajam Apdrošinātajam. 

26. Ja pēc Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdrošinātais kļūst 
nodarbināts, Apdrošinātājs aptur Apdrošināšanas atlīdzības maksāšanu 

no jauno darba attiecību uzsākšanas dienas, izņemot gadījumu, ja darba 
ņēmēja statuss iegūts uz laiku līdz 2 (diviem) mēnešiem un ir saglabāts 
bezdarbnieka statuss. 

27. Ja pēc Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdrošinātais kļūst 
nodarbināts saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku vai 
uz termiņu, kas garāks par 2 (diviem) mēnešiem, un darba attiecības 

saskaņā ar šo līgumu tiek izbeigtas pārbaudes laikā, ja tāds noteikts 
darba līgumā, tas nav uzskatāms par jaunu Apdrošināšanas gadījumu un 
Apdrošinātājs atjauno saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu apturēto 

Apdrošināšanas atlīdzības maksāšanu no jauno darba attiecību 
izbeigšanas dienas, pie nosacījuma, ka Apdrošinātais iegūst 
bezdarbnieka statusu un viņam tiek piešķirts bezdarbnieka pabalsts 

(saistīts Apdrošināšanas gadījums). 
28. Ja pēc Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdrošinātais kļūst 
nodarbināts saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku, un 

darba attiecības saskaņā ar šo līgumu tiek izbeigtas pēc pārbaudes laika, 
ja tāds noteikts darba līgumā, tas uzskatāms par jaunu Apdrošināšanas 
gadījumu, ievērojot šo noteikumu 24.punkta nosacījumus. 

29. Ja pēc Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdrošinātais kļūst 
nodarbināts saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku ar 
termiņu, kas garāks par 2 (diviem) mēnešiem, un darba attiecības 

saskaņā ar šo līgumu tiek izbeigtas pēc pārbaudes laika, ja tāds noteikts 
darba līgumā, tas uzskatāms par jaunu apdrošināšanas gadījumu, 
ievērojot šo noteikumu 24. punkta nosacījumus. Apdrošinātājs 

Apdrošināšanas atlīdzību maksā ne ilgāk kā līdz jaunā darba līguma 
termiņa beigām, taču nepārsniedzot 6 (sešus) mēnešus par vienu 
Apdrošināšanas gadījumu. 

 
Apdrošinātā rīcība iestājoties Apdrošinātajam riskam
30. Apdrošinātajam, iestājoties Apdrošinātajam riskam, ir pienākums 

nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā no dienas, kad izbeigts darba līgums: 

30.1 paziņot Apdrošinātājam par darba līguma izbeigšanas faktu, 

zvanot Apdrošinātājam pa tālruni 67094005 vai elektroniskā pasta 
veidā uz adresi sebbezdarbs@if.lv, vai arī rakstveidā un 
30.2 Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktā kārtībā 

reģistrēties kā bezdarbniekam, un 
30.3 Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktā kārtībā pieteikties 
bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai, un 

30.4 uzsākt aktīvu darba meklēšanu. 
 
Apdrošināšanas atlīdzības pieteikšana

31. Apdrošinātais piesaka Apdrošināšanas atlīdzību, pēc Pašriska 
perioda iesniedzot Apdrošinātājam šādus dokumentus: 

31.1 Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu (oriģinālu); 

31.2 atlīdzības pieteikuma iesniedzēja (Apdrošinātā) pases vai cita 
personu apliecinoša dokumenta (kopiju, uzrādot oriģinālu); 
31.3 Nodarbinātības valsts aģentūras izdotu dokumentu, kas 

apliecina bezdarbnieka statusa piešķiršanu (oriģinālu); 
31.4 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdotu dokumentu, 
kas apliecina Apdrošinātā tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu un tā 

apmēru (oriģinālu); 
31.5 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdotu izziņu par 
veiktajām obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām par pēdējiem 6 

(sešiem) mēnešiem pirms darba attiecību izbeigšanas dienas 
(oriģinālu); 
31.6 dokumentu, uz kā pamata izbeigtas darba attiecības (kopiju, 

uzrādot oriģinālu); 
31.7 darba līgumu ar uzņēmumu, kurā izbeigtas darba attiecības 
(kopiju, uzrādot oriģinālu); 

31.8 citu Apdrošinātāja pieprasīto informāciju un pierādījumus, kas 
nepieciešami, lai noskaidrotu, vai ir iestājies Apdrošinātais risks un lai 
precizētu atlīdzināmo zaudējumu apmēru. 

32. Apdrošinātais vienlaicīgi var pieteikt un saņemt Apdrošināšanas 
atlīdzību tikai par vienu Apdrošināto risku, piemēram, gadījumā, ja ir 
iestājies Pārejošas darba nespējas risks, par ko tiek maksāta 

apdrošināšanas atlīdzība, tad Apdrošināšanas atlīdzība par tajā pašā 
periodā iestājušos piespiedu bezdarba risku netiks maksāta. 
33. Apdrošinātais informē Apdrošinātāju par to, ja Apdrošinātais risks, 

tas ir, piespiedu bezdarbs, ir apdrošināts arī citā apdrošināšanas 
sabiedrībā. 
 

Apdrošināšanas atlīdzības maksāšanas periods
34. Pašriska perioda sākuma diena ir nākamā diena pēc darba attiecību 
izbeigšanas dienas. Apdrošināšanas atlīdzības maksāšanas periods 

sākas nākamajā dienā pēc Pašriska perioda pēdējās dienas. 
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35. Apdrošinātājs Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par laika periodu, 
kad Apdrošinātajam Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktā 

kārtībā ir piešķirts bezdarbnieka statuss un bezdarbnieka pabalsts. 
Gadījumā, ja bezdarbnieka pabalsta maksāšanas periods saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir beidzies vai bezdarbnieka 

pabalsta izmaksa ir apturēta sakarā ar darba ņēmēja statusa iegūšanu uz 
laiku līdz 2 (diviem) mēnešiem (ieskaitot), tad Apdrošināšanas atlīdzību 
izmaksu turpina arī par laika periodu, kamēr ir spēkā bezdarbnieka 

statuss, bet ne ilgāk kā par 6 (sešiem) mēnešiem. Gadījumā, ja darba 
līgums ir bijis noslēgts uz noteiktu laiku, Apdrošināšanas atlīdzības 
maksāšanas periods jebkurā gadījumā nevar pārsniegt darba līguma 

termiņu. 
36. Apdrošinātajam Apdrošināšanas atlīdzības maksāšanas periodā ir 
pienākums: 

36.1 pirms kārtējās Aizdevuma atmaksas dienas iesniegt 
Apdrošinātājam Nodarbinātības valsts aģentūras izdotu dokumentu, 
kas apliecina Apdrošinātā bezdarbnieka statusa esamību (oriģināls); 

36.2 pēc Apdrošinātāja pieprasījuma iesniegt Apdrošinātājam citus 
dokumentus, kas apliecina Apdrošinātā tiesības saņemt 
Apdrošināšanas atlīdzību; 

36.3 saņemto Apdrošināšanas atlīdzību pilnā apmērā izmantot 
kārtējā Aizdevuma ikmēneša atmaksas summas veikšanai, izņemot 
gadījumus, kad Aizdevuma ikmēneša atmaksas summa ir veikta pirms 

Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas. 
37. Maksimālais periods, par kuru izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību 
piespiedu bezdarba gadījumā, ir līdz 6 (sešiem) mēnešiem par vienu un to 

pašu vai saistītu Apdrošināšanas gadījumu. 
 
Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana un izmaksa

38. Apdrošināšanas atlīdzība par piespiedu bezdarbu tiek aprēķināta un 
izmaksāta par katru dienu, kad ir bijis spēkā piespiedu bezdarbs, sākot ar 
nākamo dienu pēc Pašriska perioda beigām. 

39. Apdrošināšanas atlīdzība tiek maksāta līdz dienai, kad iestājas kāds 
no šādiem gadījumiem: 

39.1 iestājas pēdējā piespiedu bezdarba diena; 

39.2 Apdrošinātais nespēj pierādīt piespiedu bezdarba turpināšanos; 
39.3 ir izmaksāts maksimālais Apdrošināšanas atlīdzības apjoms, tas 
ir, ir izmaksāta kopējā Apdrošinājuma summa par vienu 

Apdrošināšanas gadījumu;  
39.4 ir pilnībā atmaksāts Aizdevums;  
39.5 iestājas Kredīta līguma beigu datums; 

39.6 ir lauzts Apdrošināšanas līgums pēc Apdrošinājuma ņēmēja 
iniciatīvas vai pēc Apdrošinātāja iniciatīvas Apdrošināšanas prēmijas 
nesamaksāšanas gadījumā; 

39.7 Apdrošināšanas līgums ir uzskatāms par izbeigtu saskaņā ar šo 
noteikumu 15. punktu. 

40. Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina par katru Aizdevuma ikmēneša 

atmaksas periodu brīdī, kad ir aprēķināta Aizdevuma ikmēneša atmaksas 
summa par šo periodu. 
41. Apdrošināšanas atlīdzību par katru piespiedu bezdarba dienu 

aprēķina Apdrošinājuma summu, kas ir spēkā Aizdevuma ikmēneša 
atmaksas periodā, reizinot ar Apdrošinājuma summas daļu un dalot ar 
dienu skaitu Aizdevuma ikmēneša atmaksas periodā.  

42. Gadījumā, ja Apdrošinātā bezdarbnieka statusu apliecinošais 
dokuments ir izdots pirms Aizdevuma atmaksas dienas, tad 
Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta par periodu no iepriekšējās 

Aizdevuma atmaksas dienas līdz dokumenta, kas apliecina bezdarbnieka 
statusu, izdošanas dienai. 
43. Ja Apdrošinātā, attiecībā uz kuru iestājies Apdrošinātais risks, 

Apdrošinājuma summas daļa ir lielāka par Apdrošinātā vidējo darba algu 
pēc nodokļu nomaksas par pēdējiem 6 (sešiem) mēnešiem pirms 
Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, tad Apdrošinātājs izmaksā 

Apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kas nepārsniedz Apdrošinātā 
vidējās darba algas apmēru pēc nodokļu nomaksas. Ja periods, par kuru 
Apdrošinātais ir saņēmis darba algu pirms Apdrošināšanas gadījuma 

iestāšanās, ir mazāks nekā 6 (seši) mēneši, piemēram, Apdrošinātais šai 
periodā ir saņēmis slimības pabalstu, tad Apdrošināšanas atlīdzības 
apmērs nevar pārsniegt Apdrošinātā pēdējo 6 (sešu) mēnešu neto 

ienākumus, ko apliecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdota 
izziņa par pēdējiem 6 (sešiem) mēnešiem pirms darba attiecību 
izbeigšanas dienas. 

44. Ja Kredīta līgumā ir veiktas izmaiņas, kuru rezultātā ir palielinājusies 
Aizdevuma ikmēneša atmaksas summa, un, ja Apdrošinātājs var pierādīt, 
ka Kredīta līgumā izmaiņas veiktas, zinot par Apdrošinātā  riska 

iestāšanos vai tā iestāšanās iespējamību, Apdrošinātājs ir tiesīgs 
izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kāda tā būtu pirms 
izmaiņu veikšanas. 

45. Apdrošinātājs neatlīdzina saskaņā ar Kredīta līgumu vai 
normatīvajiem aktiem maksājamo līgumsodu vai nokavējuma procentus. 

46.  Lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātājs pieņem  
30 dienu laikā no brīža, kad ir saņēmis visus pieprasītos dokumentus. 

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu Apdrošinātājs veic 15 dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas. 
47. Ja Apdrošinātais pārkāpj Apdrošināšanas līguma sadaļā 

„Apdrošināšanas atlīdzības pieteikšana” vai „Apdrošināšanas atlīdzības 
maksāšanas periods” noteiktos pienākumus, Apdrošinātājs ir tiesīgs:  

47.1 samazināt Apdrošināšanas atlīdzību līdz 50% (piecdesmit 

procentiem), ja Apdrošinātais pieļāvis vieglu neuzmanību; 
47.2 atteikties izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību, ja Apdrošinātais 
rīkojies ar ļaunu nolūku vai pieļāvis rupju neuzmanību. 

48. Ja Apdrošinātāja saistību izpilde vai tās apjoms ir atkarīgs no tādiem 
apstākļiem, kuri konstatējami civilas, kriminālas vai administratīvas 
lietas, vai administratīva tiesību pārkāpuma (nodarījuma) lietas 

tiesvedībā, Apdrošinātājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu pēc tiesvedības izbeigšanas, vai 
tiesas, vai attiecīgās amatpersonas lēmuma stāšanās spēkā. 

49. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz 
Aizdevuma atmaksas kontu vai uz citu kontu, ja Aizdevējs tādu ir 
norādījis. 

50. Apdrošinātā pienākums ir atmaksāt saņemto Apdrošināšanas 
atlīdzību vai tās daļu Apdrošinātājam, ja pēc Apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksas ir konstatēti fakti, kas pierāda, ka izmaksātā Apdrošināšanas 

atlīdzība vai kāda tās daļa ir bijusi nepamatota, piemēram, ja 
Apdrošinātais Apdrošināšanas atlīdzības maksāšanas periodā bijis legāli 
vai nelegāli nodarbināts. Apdrošinātais atmaksā izmaksāto 

Apdrošināšanas atlīdzību arī gadījumos, ja Apdrošinātais ar tiesas 
spriedumu ir atjaunots darbā, un Apdrošinātajam ir izmaksāta darba alga 
par piespiedu darba kavējumu. 

 
Izņēmuma gadījumi
51. Par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un, Apdrošināšanas 

atlīdzība netiek izmaksāta, ja: 
51.1 darba attiecības izbeigtas Izņēmuma periodā, tas ir, Izņēmuma 
periodā ir izdots darba devēja uzteikums vai ir noslēgta vienošanās par 

darba attiecību izbeigšanu neatkarīgi no tā, vai darba attiecību pēdējā 
darba diena ir pirms vai pēc Izņēmuma perioda; 
51.2 darba attiecības izbeigtas Apdrošinātā uzteikuma dēļ; 

51.3 darba attiecības izbeigtas Apdrošinātā un darba devēja 
savstarpējas vienošanās gadījumā, ja šādas vienošanās ierosinātājs ir 
bijis Apdrošinātais; 

51.4 darba attiecības izbeigtas tādēļ, ka Apdrošinātais bez 
attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba 
kārtību; 

51.5 darba attiecības izbeigtas tādēļ, ka Apdrošinātais, veicot darbu, 
rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību; 
51.6 darba attiecības izbeigtas tādēļ, ka Apdrošinātais, veicot darbu, 

rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar 
darba tiesisko attiecību turpināšanu; 
51.7 darba attiecības izbeigtas tādēļ, ka Apdrošinātais, veicot darbu, 

bijis alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī; 
51.8 darba attiecības izbeigtas tādēļ, ka Apdrošinātais rupji pārkāpis 
darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un 

veselību; 
51.9 zaudētais darbs ir sezonas vai pagaidu darbs, vai darbs saskaņā 
ar autoratlīdzības līgumu vai uzņēmuma līgumu; 

51.10  zaudētais darbs ir darbs valsts dienestā saskaņā ar 
civildienesta līgumu vai līgumu par militāro dienestu, vai cita veida 
profesionālā dienesta līgumu; 

51.11 beidzies uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš; 
51.12 darba attiecības izbeigtas pārbaudes perioda laikā, ja tāds 
noteikts darba līgumā, izņemot šo noteikumu 27. punktā noteikto 

gadījumu; 
51.13 Apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī Apdrošinātais vai 
Apdrošināto pārstāvošā persona vai organizācija bija informēta par 

atlaišanu no darba vai jau bija atlaists; 
51.14 Apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī publiski ir 
izskanējusi informācija, ka Apdrošinātā darba devējs samazinās 

darbinieku skaitu vai arī Apdrošinātā darba devējs ir informējis 
darbiniekus par plānotu darbinieku skaita samazināšanu; 
51.15 Apdrošinātais un darba devējs ir savstarpēji saistīti, tas ir: 

51.15.1 sabiedrība, kas ir darba devējs, pieder pašam 
Apdrošinātajam, Apdrošinātā laulātajam (tai skaitā nereģistrētas 
laulības partnerim), Apdrošinātā radiniekam līdz trešajai pakāpei vai 

svainim līdz otrajai pakāpei; 
51.15.2 sabiedrību, kas ir darba devējs, saista ciešas attiecības 
dalības vai kontroles veidā ar sabiedrību, kas pieder pašam 

Apdrošinātajam, Apdrošinātā laulātajam (tai skaitā nereģistrētas 



laulības partnerim), Apdrošinātā radiniekam līdz trešajai pakāpei vai 
svainim līdz otrajai pakāpei; 

51.15.3 šo noteikumu 51.14.1. un 51.14.2. punktā minēto 
sabiedrību valdes vai padomes loceklis ir pats Apdrošinātais, 
Apdrošinātā laulātais (tai skaitā nereģistrētas laulības partneris), 

Apdrošinātā radinieks līdz trešajai pakāpei vai svainis līdz otrajai 
pakāpei; 

51.16 darba līgums izbeigts ar tiesas lēmumu vai Apdrošinātais 

zaudējis tiesības veikt attiecīgo darbu;  
51.17 darba līgums ir izbeigts uz Apdrošinātā un darba devēja 
savstarpējas vienošanās vai darba devēja uzteikuma pamata, bet 

darba devējs pirms darba attiecību izbeigšanas ir piedāvājis 
Apdrošinātajam citu amatu darba devēja uzņēmumā, no kura 
Apdrošinātais ir atteicies. 

52. Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, ja Apdrošinātais risks 
iestājies: 

52.1 kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības (neatkarīgi no tā vai 

karš pieteikts vai nē), pilsoņu kara, sacelšanās rezultātā; 
52.2 lokautu, nemieru, sacelšanās, dumpju, streiku, pretošanās 
kustību, revolūcijas, militāra vai cita apvērsuma, komandantstundas 

noteikšanas, aplenkuma vai citu gadījumu, kuriem seko aplenkums vai 
komandantstundas noteikšana, rezultātā; 
52.3 terorisma rezultātā; 

52.4 kodolsprādziena, radiācijas, radioaktīvā piesārņojuma, jonizējošā 
starojuma rezultātā; 
52.5 dabas katastrofas rezultātā, ja valsts vai pašvaldības iestādes ir 

izsludinājušas ārkārtējo situāciju, piemēram, zemestrīces, plūdi, zemes 
nogruvumi, u.c., kas saistītas ar iedzīvotāju masveida upuriem 
(cietušajiem), zaudējumiem tautsaimniecībai, kaitējumu videi, 

saimnieciskās darbības piespiedu apstāšanos, kad nepieciešami 
avārijas un glābšanas darbi un ārkārtējo situāciju izraisīto seku 
likvidēšanas pasākumi; 

52.6 normatīvo aktu, valsts vai pašvaldību lēmumu pieņemšanas 
rezultātā; 
52.7 Apdrošinātā pretlikumīgas darbības, ļauna nolūka vai rupjas 

neuzmanības rezultātā. 
 
Starptautiskās sankcijas

53. Apdrošinātie riski, kas ir pretrunā vai ir nesavienojami ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības vai Amerikas Savienoto Valstu 
noteiktajiem tirdzniecības ierobežojumiem, aizliegumiem vai cita veida 

sankcijām, ir izslēgti no apdrošināšanas aizsardzības ar brīdi, no kura 
attiecīgie tirdzniecības ierobežojumi, aizliegumi vai cita veida sankcijas, ir 
piemērotas.  

54. Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt apdrošināšanas līgumu, 
par to rakstveidā brīdinot Apdrošinājuma ņēmēju gadījumā, ja Apvienoto 
Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība vai Amerikas Savienotās Valstu 

atbildīgo institūciju sankcijas, kas ieviestas Apdrošināšanas līguma 
darbības laikā, tieši vai arī netieši attur Apdrošinātāju no šāda 
Apdrošināšanas līguma izpildes. Šāds rakstveida paziņojums par 

Apdrošināšanas līguma izbeigšanu stājas spēkā 15. (piecpadsmitajā) 
dienā, sākot skaitīt no brīža, kad Apdrošinātājs ir nosūtījis šādu 
paziņojumu Apdrošinājuma ņēmējam. 

 
Paziņojumi, strīdi un prasības
55. Jebkāds paziņojums, pieprasījums vai informācija, kas sniedzama vai 

pieprasāma, vai atļauta saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu, nododama, 
nosūtot paziņojumu uz elektronisko pasta adresi, ja par šādu paziņojumu 
sniegšanas kārtību ir vienojušies Apdrošinājuma ņēmējs un 

Apdrošinātājs, vai arī nosūtot rakstveida paziņojumu Apdrošinājuma 
ņēmējam pēc pēdējās zināmās Apdrošinājuma ņēmēja korespondences 
adreses. Pa pastu sūtītais paziņojums uzskatāms par nodotu, ja 

pagājušas 3 dienas kopš tā nodošanas pasta iestādē. Apdrošinātāja 
paziņojumi stājas spēkā ar paziņojumā noteikto datumu. 
56. Strīdi un prasības, kas saistīti ar Apdrošināšanas līgumu, tiek 

atrisināti, pusēm vienojoties, ja tas nav iespējams, tad Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas 
tiesā. 

 
Definīcijas
Apdrošinātājs – If P&C Insurance AS, reģistrēta Igaunijas Republikas 

Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 10100168, juridiskā adrese Pronksi 
19, Tallina, 10124, Igaunija, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas If 
P&C Insurance AS Latvijas filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103201449.  
Apdrošinājuma ņēmējs – fiziska persona, kas noslēgusi Kredīta līgumu 
ar Aizdevēju, kā arī noslēgusi Apdrošināšanas līgumu. Apdrošinājuma 

ņēmējs vienlaicīgi ir arī Apdrošinātais. 

Apdrošinātais – apdrošināšanas līgumā norādītā (-s) fiziskā (-s)  
persona (-as), kurai (-ām) ir apdrošināmā interese. 

Aizdevējs – Apdrošināšanas polisē norādītā kredītiestāde, ar kuru 
Apdrošinājuma ņēmējam ir noslēgts Kredīta līgums. 
Apdrošināšanas līgums – starp Apdrošinātāju, Apdrošinājuma ņēmēju 

un SEB Life and Pension Baltic SE, reģistrācijas Nr. 40003012938, 
noslēgtā vienošanās, ko apliecina vienota Apdrošināšanas polise un, 
saskaņā ar kuru Apdrošinātājs un SEB Life and Pension Baltic SE” 

apņemas izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību, iestājoties Apdrošināšanas 
gadījumam Apdrošināšanas polisē norādīto Apdrošināto risku rezultātā. 
Apdrošināšanas līgumā kā trešā puse piedalās Aizdevējs, kas nodrošina 

Apdrošināšanas līgumā noteikto pilnvarojumu izpildi. 
Apdrošināšanas pieteikums – Apdrošinātāja noteikts dokuments, kurā 
Apdrošinātais sniedz informāciju par faktiem un apstākļiem, kas 

nepieciešami Apdrošinātā riska novērtēšanai un kas ir uzskatāms par 
Apdrošināšanas līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
Apdrošināšanas polise – dokuments, kas apliecina Apdrošināšanas 

līguma noslēgšanu. Apdrošināšanas polise ietver visus tās pielikumus un 
apdrošināšanas noteikumus, kā arī visus papildinājumus un grozījumus, 
par kuriem Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs vienojas 

Apdrošināšanas līguma laikā. 
Kredīta līgums – Apdrošinājuma ņēmēja un Aizdevēja noslēgts 
aizdevuma līgums, kura numurs tiek norādīts Apdrošināšanas polisē. 

Aizdevuma atmaksas diena – diena, kad saskaņā ar Kredīta līgumu 
veicams Aizdevuma ikmēneša atmaksas summas maksājums. 
Aizdevuma atmaksas konts – norēķinu konts, kurā tiek veikti ar 

Aizdevumu saistītie maksājumi. 
Aizdevuma ikmēneša atmaksas periods – periods, par kuru tiek 
aprēķināta un veikta Aizdevuma ikmēneša atmaksas summa. 

Aizdevuma ikmēneša atmaksas summa  – saskaņā ar Kredīta līgumu 
aprēķinātā Aizdevuma pamatsummas daļa un Aizdevuma procenti, kas 
jānomaksā Kredīta līgumā noteiktajos termiņos. Aizdevuma ikmēneša 

atmaksas summas aprēķinā neietilpst Kredīta līgumā noteiktajos 
termiņos nenomaksātā Aizdevuma pamatsummas daļa un Aizdevuma 
procenti, Aizdevuma pamatsummas daļa, kas atmaksāta pirms termiņa 

pilnā vai daļējā apmērā, Aizdevuma atmaksāšanas beigu termiņā atlikusī 
Aizdevuma pamatsumma, kā arī citi maksājumi saskaņā ar Kredīta 
līgumu. 

Neatmaksātā aizdevuma pamatsumma  – saskaņā ar Kredīta līgumu 
faktiski izsniegtā un neatmaksātā aizdevuma pamatsumma, neietverot 
Kredīta līgumā noteiktajos termiņos nenomaksāto aizdevuma 

pamatsummas daļa. 
Spēkā stāšanās datums – Apdrošināšanas polisē noteiktā diena, kurā 
stājas spēkā Apdrošināšanas līgums. 

Beigu datums – Apdrošināšanas polisē norādīta diena, kurā 
Apdrošināšanas līgums zaudē spēku.  
Izņēmuma periods – dienu skaits pēc Apdrošināšanas līguma Spēkā 

stāšanās datuma, kura laikā, iestājoties Apdrošinātajam riskam, 
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta. Izņēmuma periods ir noteikts 
Apdrošināšanas polisē. 

Pašriska periods – dienu skaits pēc katra Apdrošināšanas gadījuma, par 
kuru Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta. Pašriska periods ir 
noteikts Apdrošināšanas polisē. 

Apdrošināmā interese – interese neciest zaudējumus, iestājoties 
apdrošinātajam riskam. 
Apdrošinātais risks – Apdrošināšanas polisē paredzētais no 

Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama 
nākotnē. 
Apdrošinājuma summa – Apdrošināšanas polisē noteiktā naudas 

summa, par kuru ir apdrošināts Apdrošināšanas objekts.  
Apdrošinājuma summas daļa  - procentuālā daļa no Apdrošinājuma 
summas, par kuru ir apdrošināts katrs Apdrošinātais. 

Apdrošināšanas prēmija – maksājums par apdrošināšanu. 
Apdrošināšanas gadījums –  ar Apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts 
pēkšņs un neparedzēts  notikums, kuram iestājoties, ir paredzēta 

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa. 
Apdrošināšanas atlīdzība –  naudas summa, kas tiek izmaksāta, 
iestājoties Apdrošināšanas gadījumam. 

Atlīdzības periods – maksimālais laika periods, par kuru iestājoties 
Apdrošināšanas gadījumam, var tikt izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība, 
ja šajā laika periodā turpinās piespiedu bezdarbs. 

Terorisms – jebkuras personas vai personu grupas (-u) darbība, kas 
iekļauj, bet neaprobežojas ar spēka vai vardarbības vai tās draudu 
lietošanu, vai nu tās rīkojas vienas pašas vai saistībā ar kādu(-ām) 

organizāciju(-ām), vai valdību(-ām), vai šīs organizācijas(-u), vai 
valdības(-u) vārdā un tā ir veikta politisku, reliģisku, ideoloģisku vai 

līdzīgu mērķu dēļ, iekļaujot nolūku ietekmēt jebkuru valdību un iebiedēt 

sabiedrību vai jebkuru sabiedrības daļu. 


