
Kredītmaksājumu apdrošināšana 
Apdrošināšanas pakalpojuma informācijas dokuments 
 
Sabiedrība: SEB Life and Pension Baltic SE (pārejošas un paliekošas darba nespējas un dzīvības apdrošināšana), If 
P&C Insurance AS Latvijas filiāle (piespiedu bezdarba apdrošināšana) 
Pakalpojums: Kredītmaksājumu apdrošināšana 

  
 
 

Plašāka informācija par pakalpojumu un informācija, kas saistīta ar līguma izpildi, ir sniegta Kredītņēmēja apdrošināšanas noteikumos, 
Bezdarba apdrošināšanas noteikumos, pieteikumā, Veselības stāvokļa apliecinājumā un Nodarbinātības apliecinājumā, apdrošināšanas polisē 
un tās pielikumā. 
 

Kas ir Kredītmaksājumu apdrošināšana? 
Kredītmaksājumu apdrošināšana ir pakalpojums SEB bankas hipotekārā kredīta ņēmējiem, kas apdrošināšanas līgumā noteiktajā apmērā un 
noteikto laika periodu garantē, ka apdrošinātājs kompensēs Jūsu kredītmaksājumus pārejošas darba nespējas un piespiedu bezdarba 
gadījumā, kā arī dzēsīs kredītu apdrošināšanas līgumā noteiktajā apmērā paliekošas darba nespējas un nāves gadījumā. Vienā apdrošināšanas 
līgumā var tikt apdrošināts pats kredītņēmējs, kā arī viens galvotājs/līdzaizņēmējs, bet galvotājs/līdzaizņēmējs  var tikt apdrošināts ne vairāk 
kā 50% apmērā no kopējās apdrošinājuma summas. 
Šis pakalpojums Jums ir piemērots, ja Jums ir hipotekārais kredīts SEB bankā un ieķīlātais īpašums ir Jūsu/Jūsu ģimenes dzīvesvieta. 
 

     

 
Kas tiek apdrošināts?  

 
Kas netiek apdrošināts? 

 
 Dzīvības apdrošināšana - apdrošināta personas dzīvība. 

Apdrošinātais risks - nāve. Apdrošinājuma summa - kredīta 
atlikums pilnā vai daļējā (ja apdrošināts arī 
galvotājs/līdzaizņēmējs) apmērā, bet ne vairāk kā 190 000 EUR 
vienai apdrošinātajai personai. 

 Paliekoša darba nespēja - apdrošināta personas veselība. 
Apdrošinātais risks - paliekošs un neatjaunojams darba spēju 
zaudējums, ko radījis divu vai vairāku ekstremitāšu pilnīgs vai 
funkcionāls zaudējums, runas spēju zudums, aklums, kurlums, 
paralīze, apdegumi vai koma. Apdrošinājuma summa - kredīta 
atlikums pilnā vai daļējā (ja apdrošināts arī 
galvotājs/līdzaizņēmējs) apmērā, bet ne vairāk kā 190 000 EUR 
vienai apdrošinātajai personai. 

 Pārejoša darba nespēja - apdrošināta personas veselība. 
Apdrošinātais risks - īslaicīgs darba spēju zaudējums slimības vai 
nelaimes gadījuma rezultātā. Apdrošinājuma summa - ikmēneša 
kredītmaksājums, bet ne vairāk kā 1 500 EUR mēnesī. 
Apdrošināšanas atlīdzība tiek maksāta līdz 12 mēnešiem par 
vienu apdrošināšanas gadījumu. 

 
Šo risku varat apdrošināt papildus: 
 Piespiedu bezdarbs - apdrošināta personas nodarbinātība. 

Apdrošinātais risks - darba zaudēšana darbinieku skaita 
samazināšanas, uzņēmuma likvidācijas, darba devēja uzteikuma 
vai abpusējas vienošanās, kuru ierosinājis darba devējs, 
gadījumā. Apdrošinājuma summa - ikmēneša kredītmaksājums, 
bet ne vairāk kā 1 500 EUR mēnesī. Apdrošināšanas atlīdzība 
tiek maksāta līdz 6 mēnešiem par vienu apdrošināšanas 
gadījumu. 
 

Apdrošināšanas gadījumi ir detalizēti aprakstīti katra 
apdrošināšanas veida noteikumos. 
 

  
Ar detalizētu apdrošināšanas izņēmumu uzskaitījumu varat 
iepazīties apdrošināšanas noteikumos, taču biežākie 
apdrošināšanas izņēmumi ir: 
 karadarbība, bruņoti konflikti, sacelšanās, revolūcija, masu 

nemieri vai masu nekārtības, noziedzīgs nodarījums; 
 apdrošinātās personas sev apzināti nodarīts kaitējums 

veselībai ar mērķi radīt traumu vai izraisīt saslimšanu, tai 
skaitā pašnāvības mēģinājums pirmo 2 gadu laikā pēc 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas; 

 darba attiecību izbeigšana apdrošinātās personas uzteikuma 
dēļ. 

 
   
   
 

 Vai ir kādi ierobežojumi apdrošināšanai? 
  

Apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī Jums: 

! ir jābūt SEB bankas hipotekārā kredīta ņēmējam, Latvijas 
Republikas rezidentam, vecumā no 18 līdz 55 gadiem; 

! jāspēj apliecināt, ka Jums nav informācijas par nopietnām 
savas veselības stāvokļa problēmām; 

! jāspēj apliecināt savas nodarbinātības statusu un faktu, ka 
Jūs neesat informēts par iespējamo bezdarba iestāšanās 
risku tuvākajā nākotnē. 
 

Pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas: 
! apdrošināšana ir spēkā līdz kredītsaistību pilnīgai izpildei, bet 

ne ilgāk kā līdz Jūsu 60 gadu vecumam. 
 



  

 
Kur ir spēkā apdrošināšana? 

 

 Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē, izņemot apdrošināšanas veidam Piespiedu bezdarbs apdrošināšana nav spēkā, ja apdrošinātās 

personas darba devējs nav reģistrēts Latvijas Republikā. 
 

 
  

 
Kādi ir mani pienākumi? 

 

 Kredīta atmaksas kontā nodrošināt pietiekamus naudas līdzekļus maksājumam par apdrošināšanu. 

 
Apdrošinātā riska iestāšanās gadījumā: 

 pēc iespējas ātrāk paziņot mums par apdrošinātā riska iestāšanos; 

 iesniegt dokumentus, kas apliecina apdrošinātā riska iestāšanās faktu; 

 sniegt papildu informāciju, ja mēs veicam papildu izmeklēšanu. 
 

 
  

 
Kad un kā man jāveic samaksa? 

 

 Kredīta atmaksas dienā maksājums par apdrošināšanu tiek ieturēts automātiski no Jūsu kredīta atmaksas konta SEB bankā pēc tam, kad 
ir ieturēti visi kredītmaksājumi. 

 

 
  

 
Kad sākas un kad beidzas apdrošināšana? 

 

 Apdrošināšana stājas spēkā nākamajā dienā pēc apdrošināšanas līguma parakstīšanas, bet ne ātrāk kā saņemts kredīts vai tā daļa. 

Apdrošināšana ir spēkā visu kredīta atmaksas periodu vai līdz brīdim, kad kredīts tiek atmaksāts priekšlaicīgi, vai apdrošinātajam 
sasniedzot 60 gadu vecumu, ja tas notiek pirms kredīta atmaksas perioda beigām. 

 Atkarībā no apdrošināšanas veida var tikt piemēroti izņēmuma un pašriska periodi. Minēto periodu ilgums ir noteikts attiecīgajos 

apdrošināšanas veida noteikumos. 

Izņēmuma periods (apdrošināšanas veidos Pārejoša darba nespēja, Piespiedu bezdarbs) ‒ dienu skaits pēc apdrošināšanas līguma spēkā 

stāšanās datuma, kura laikā, iestājoties apdrošinātajam riskam, apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta. 

Pašriska periods (apdrošināšanas veidos Pārejoša darba nespēja, Piespiedu bezdarbs)‒ dienu skaits pēc katra apdrošināšanas gadījuma, 
par kuru apdrošināšanas atlīdzība netiek maksāta. 

 Ja vien apdrošināšanas noteikumos nav noteikts citādi, apdrošināšana ir spēkā vienu gadu, un tiek automātiski pagarināta katram 

nākamajam apdrošināšanas gadam līdz apdrošinātā persona sasniedz maksimāli pieļaujamo vecumu vai kredītsaistības tiek dzēstas 

pilnā apmērā. 
 

 
  

 
Kā es varu atcelt līgumu? 

 

 Jums ir tiesības atteikties no apdrošināšanas līguma 30 dienu laikā pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas. Jums tiks atmaksāti visi 

samaksātie maksājumi par apdrošināšanu. 

 Jums ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu jebkurā laikā. Mēs izbeigsim apdrošināšanas līgumu ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc 

šāda iesnieguma saņemšanas. Līdz līguma izbeigšanas dienai jāsamaksā visi maksājumi par nodrošināto apdrošināšanu. 
 

 


