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Šie noteikumi ir spēkā tikai kopā ar Personīgās apdrošināšanas 
noteikumiem. Lūdzu, izlasiet šos noteikumus!

1. Apdrošināšanas gadījums ir kādas no šajos noteikumos 
uzskaitītajām kritiskajām saslimšanām diagnosticēšana Apdrošināšanas 
termiņa laikā. 
2. Apdrošinātajam Apdrošināšanas sākuma datumā jābūt vismaz 1 
gadu vecam, bet ne vecākam par 17 gadiem. 
3. Izņēmuma periods ir 90 dienas no Apdrošināšanas sākuma datuma. 
Ja Apdrošinātais risks iestājas šajā periodā, tas netiek uzskatīts par 
Apdrošināšanas gadījumu. Ja Apdrošinājuma summa tiek palielināta, 
Izņēmuma periodu piemēro no šo izmaiņu spēkā stāšanās brīža, un, 
Apdrošināšanas gadījumam iestājoties, Atlīdzībā netiek iekļauts 
Apdrošinājuma summas palielinājums.
4. Nogaidīšanas periods ir 30 dienas. Atlīdzība tiek izmaksāta tikai 
tad, ja Apdrošinātais pēc kritiskās saslimšanas diagnosticēšanas izdzīvo 
vismaz 30 dienas. 

Atlīdzība

5. Atlīdzība ir vienreizējs maksājums, kas ir vienāds ar Polises 
pielikumā norādīto Apdrošinājuma summu Apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās brīdī. 
  
Apdrošinātie riski – kritiskās saslimšanas 

6. Ļaundabīgs audzējs 
6.1. Ļaundabīgs audzējs ir jebkura ļaundabīga slimība, kurai raksturīga 
nekontrolējama ļaundabīgo šūnu augšana un izplatīšanās veselajos 
audos. Diagnoze ir jāpamato ar histoloģisku vai citoloģisku izmeklējumu 
rezultātiem. 
6.2. Par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts:

6.2.1. neinvazīvs audzējs vai audzējs in situ, dzemdes kakla displāzija 
CIN 1, CIN 2 un CIN 3;
6.2.2. jebkurš audzējs, kas histoloģiski klasificēts kā pirmsvēža 
slimība; 
6.2.3. jebkurš audzējs, kam ir robežforma vai zems ļaundabīgais 
potenciāls;
6.2.4. ļaundabīgas ādas slimības, izņemot ļaundabīgu melanomu, 
kura izplatījusies tālāk par epidermu vai progresējusi vismaz līdz 
klīniskajai klasifikācijai T2N0M0;
6.2.5. ļaundabīgas prostatas slimības vai jebkura papillārā 
vairogdziedzera karcinoma, izņemot, ja tās progresējušas vismaz 
līdz klīniskajai klasifikācijai T2N0M0;
6.2.6. jebkurš kuņģa un zarnu trakta stromas audzējs, izņemot, ja 
tas progresējis vismaz līdz klīniskajai klasifikācijai T2N0M0 vai ar 
mitotisko aktivitāti lielāku par 5/50 hpf;
6.2.7. jebkura Hodžkina slimība un ne-Hodžkina slimība 1. stadijā pēc 
Ann Arbor klasifikācijas;
6.2.8. jebkura leikēmija, kas nav izraisījusi anēmiju;

7. Insults 
7.1. Insults ir paliekošs neiroloģisks deficīts, kas radies smadzeņu 
infarkta rezultātā. Smadzeņu infarkts ir smadzeņu audu bojāeja, kuru 
izraisa nepietiekama asins apgāde vai asinsizplūdums galvaskausā.
7.2. Insultu apstiprina ar datortomogrāfijas (CT) vai magnētiskās 
rezonanses (MR) izmeklējumu. 
7.3. Insulta rezultātā jaunizveidojies paliekošs neiroloģisks deficīts, 
kas radies skartās smadzeņu zonas kontrolētajā rajonā, turpinās trīs 
mēnešus pēc insulta vai ilgāk.
7.4. Par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts:

7.4.1. pārejoša išēmijas lēkme;
7.4.2. traumatisku smadzeņu audu vai asinsvadu bojājums;
7.4.3. cerebrālie simptomi migrēnas dēļ;
7.4.4. cerebrāls bojājums, kas radies hipoksijas rezultātā;
7.4.5. asinsvadu slimība, kas ietekmē acs, redzes nerva vai 
vestibulārā aparāta funkcijas.

8. Nieru mazspēja
8.1. Nieru mazspēja ir hroniska, neatgriezeniska abu nieru funkcionālo 
audu destrukcija, kuras rezultātā nierēm ir nepieciešama pastāvīga 
dialīze vai nieru transplantācija.

9. Smags bakteriālais meningīts un smags encefalīts
9.1. Smags bakteriālais meningīts ir baktēriju izraisīts galvas smadzeņu 

apvalku vai muguras smadzeņu apvalku iekaisums. 
9.2. Smags encefalīts ir galvas smadzeņu puslodes, smadzeņu stumbra 
vai smadzenīšu iekaisums.  
9.3.  Meningītam vai encefalītam jārada nozīmīgas komplikācijas, kas 
ilgst vismaz sešas nedēļas un ietver paliekošu neiroloģisku deficītu. 
9.4. Neiroloģisks deficīts iestājas, ja Apdrošinātais vismaz sešus 
mēnešus pēc diagnozes uzstādīšanas nespēj veikt darbības, kas 
noteiktas šajos noteikumos kā funkcionālo spēju deficīts, kas noteikts 
šajos noteikumos. 
9.5. Par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts bakteriāls 
meningīts un/ vai encefalīts HIV gadījumā.

10. Labdabīgs galvas smadzeņu audzējs 
10.1. Labdabīgs smadzeņu audzējs ir dzīvībai bīstams audzējs, kas 
izraisa palielināta intrakraniālā spiediena simptomus, piemēram, 
papilloedēma, mentālie simptomi, krampji un maņu orgānu darbības 
traucējumi. 
10.2. Audzēja dēļ jāizpildās vienam no kritērijiem:

10.2.1. ir veikta operācija, lai audzēju izņemtu vai samazinātu; 
10.2.2.  ir uzsākta ārstēšana ar ķīmijterapiju vai staru terapiju; 
10.2.3.  audzējs tiek uzskatīts par neoperējamu un progresējošu;
10.2.4.  ir uzsākta paliatīvā aprūpe.

10.3. Par Apdrošināšanas gadījumu neuzskata:
10.3.1. cistu, kalcifikātu, granulomu, hematomu;
10.3.2. smadzeņu artēriju vai vēnu anomālijas;
10.3.3. hipofīzes vai mugurkaula smadzeņu audzēju.

11. Galveno orgānu transplantācija
11.1. Galveno orgānu transplantācija ir transplantācija, kas tiek veikta 
no cilvēka cilvēkam, transplantējot Apdrošinātājam vienu vai vairākus 
donora orgānus: 

11.1.1. nieri, aknas, sirdi, plaušas, aizkuņģa dziedzeri; vai 
11.1.2. kaulu smadzenes, izmantojot asinsrades cilmes šūnas pēc 
kaulu smadzeņu pilnīgas ekstirpācijas. 

11.2. Par Apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīta citu orgānu, orgānu 
daļu, audu vai šūnu transplantācija. 

12. 1. tipa cukura diabēts
12.1. 1. tipa cukura diabētu diagnosticē, ja aizkuņģa dziedzeris 
neizstrādā insulīnu. Diagnozē ir jāiekļauj pamatojums par 
insulīnatkarību vismaz sešu mēnešu periodā.

13. Juvenils reimatoīdais artrīts
13.1. Juvenils reimatoīdais artrīts ir plašs locītavu bojājums, ar izteiktu 
trīs vai vairāk turpmāk minēto locītavu  deformāciju: plaukstas, 
plaukstu locītavas, elkoņu, mugurkaula, ceļgalu, potīšu.
13.2. Šīs slimības rezultātā radītajiem bojājumiem jāizraisa 
neatgriezenisks funkcionālo spēju deficīts, kas noteikts šajos 
noteikumos. 

14. Aplastiskā anēmija
14.1. Aplastiskā anēmija ir hroniska kaulu smadzeņu mazspēja, kas 
izraisa anēmiju, neitropēniju un trombocitopēniju.
14.2. Aplastiskā anēmija ietver visus turpmāk uzskaitītos kritērijus:

14.2.1. diagnozi apstiprinoša kaulu smadzeņu punkcija vai biopsija; 
14.2.2. absolūtais neitrofilu skaits asinīs ir mazāks par 0,5 × 10 ^ 9/L;
14.2.3. retikulocītu daudzums asinīs ir mazāks par 1 %;
14.2.4. trombocītu skaits asinīs ir mazāks par 20 × 10 ^ 9/L.

15. Slimības izraisīta koma
15.1. Koma ir bezsamaņas stāvoklis bez reakcijas uz ārējiem stimuliem 
vai iekšējām vajadzībām, kas ilgst vismaz 96 stundas un kura laikā 
ir jāizmanto dzīvību uzturošas sistēmas. Komas rezultātā jāiestājas 
neiroloģiskam deficītam.
15.2. Par neiroloģisko deficītu tiek uzskatīts vismaz sešus mēnešus pēc 
diagnozes uzstādīšanas Apdrošinātā funkcionālo spēju deficīts, kas 
noteikts šajos noteikumos. 

16. Dzirdes zudums slimības dēļ pēc divu gadu vecuma
16.1. Dzirdes zudumam abās ausīs, kas radies slimības dēļ, ir jābūt 
neatgriezeniskam un diagnosticētam pēc Apdrošinātā otrās dzimšanas 
dienas. 
16.2. Dzirdes slieksnis ir vairāk nekā 90 decibeli visās frekvencēs labāk 
dzirdošajā ausī, ko nosaka, izmantojot tīra toņa audiogrammu. 
16.3. Par Apdrošināšanas gadījumu nav uzskatāmi gadījumi, kad 
saskaņā ar medicīnisko atzinumu dzirdes aparāts, ierīce vai implants 
var nodrošināt dzirdes daļēju vai pilnīgu atjaunošanu.

17. Redzes zudums slimības dēļ
17.1. Redzes zudums slimības dēļ ir klīniski pierādīta neatgriezeniska 
redzes pasliktināšanās abās acīs slimības dēļ. Koriģētam redzes 



asumam jābūt mazākam par 6/60 (metriskajā sistēmā) vai 0,1 
(decimālajā sistēmā), vai redzes lauka sašaurinājumam jābūt līdz 20° 
vai mazākam abās acīs.   
17.2. Par Apdrošināšanas gadījumu nav uzskatāmi gadījumi, kad 
saskaņā ar medicīnisko atzinumu ierīce vai implants var nodrošināt 
redzes daļēju vai pilnīgu atjaunošanu.

18. Ekstremitāšu zaudēšana vai paralīze slimības dēļ
18.1. Ekstremitāšu zaudēšana vai paralīze ir pilnīgs un pastāvīgs divu 
vai vairāku ekstremitāšu funkciju zaudējums, vai pilnīga divu vai 
vairāku ekstremitāšu amputācija virs plaukstas locītavas vai potītes 
slimības dēļ.

19. Funkcionālo spēju deficīts. 
Deficīts iestājas, ja Apdrošinātais nespēj veikt šādas darbības: 

19.1. vienu gadu vecs bērns nespēj rāpot vai satvert jebkuru 
priekšmetu.
19.2. divus gadus vecs bērns nespēj piecelties vai nespēj kricelēt ar 
pildspalvu.
19.3. 3-4 gadu vecs bērns nespēj noiet 20 metrus vai izmantot salmiņu 
dzeršanai, runāt vai saprast teikto.
19.4. 5-9 gadu vecs bērns nespēj patstāvīgi noiet 100 metrus pa 
līdzenu virsmu, patstāvīgi ēst, runāt vai saprast teikto. 
19.5. Desmit gadus vecs vai vecāks bērns nespēj patstāvīgi noiet 200 
metrus pa līdzenu virsmu, patstāvīgi ēst, runāt vai saprast teikto.
19.6. Par Apdrošināšanas gadījumu nav uzskatāma nespēja runāt 
psihiatrisku saslimšanu gadījumā. 

Apdrošināšanas izņēmumi  
20. Atlīdzība netiek izmaksāta, ja Apdrošinātais risks iestājies šādos 
norādītajos gadījumos:

20.1. Kodolkatastrofa, karadarbība un noziedzīgs nodarījums 
20.1.1. kodolsprādziens, radioaktīvs piesārņojums, jonizējošs 
starojums;
20.1.2. jebkāda veida karadarbība, bruņots vai militārs konflikts, 
sacelšanās, revolūcija vai līdzdalība masu nekārtībās;
20.1.3. noziedzīgs nodarījums, kas veikts vai kuru paredzēts veikt ar 
Apdrošinātā līdzdalību.

20.2. Alkohols, narkotikas un nevēršanās pēc medicīniskās palīdzības
20.2.1. alkohola, narkotiku, indes vai citu apreibinošo vielu lietošana,
20.2.2. zāļu lietošana vai jebkāda veida ārstēšana, ko nav nozīmējis 
sertificēts un reģistrēts ārsts;
20.2.3. savlaicīga nevēršanās pie ārsta un nozīmētā atveseļošanās 
kursa neievērošana.

20.3. Sports, ekstrēmas brīvā laika aktivitātes un lidojumi
20.3.1. profesionālais sports, jebkāda veida ātrumsacīkstes, 
niršana ar elpošanas aparātiem vai jebkāda veida ekstrēmās brīvā 
laika aktivitātes vai sports, tai skaitā klinšu kāpšana, alpīnisms, 
izpletņlēkšana, izpletņlēkšana brīvajā kritienā, planēšana, 
speleoloģija, gumijlēkšana, lidošana ar gaisa balonu;
20.3.2. lidošana ar lidmašīnu, izņemot pārlidojumus ar komerciāli 
licenzētām pasažieru lidsabiedrībām.

20.4. Citi iemesli
20.4.1. Apdrošinātais ir dzīvojis ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu teritorijas ilgāk nekā 13 
nedēļas pēc kārtas 12 mēnešu laikā, pirms iestājās Apdrošināšanas 
gadījums.
20.4.2. HIV, AIDS vai slimības, kas izriet no šīm diagnozēm.
20.4.3. Apdrošinātā sev apzināti nodarīts kaitējums veselībai, ar 
mērķi radīt traumu vai izraisīt saslimšanu.

Apdrošināšanas izbeigšana:
21. Šis Personīgās apdrošināšanas veids zaudē spēku:

21.1. ja tiek izbeigts Apdrošināšanas līgums;
21.2. Apdrošinātā 23. dzimšanas dienā;
21.3. iestājoties Apdrošināšanas gadījumam; 
21.4. izslēdzot to no Apdrošināšanas līguma.

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