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Apdrošināšanas pakalpojuma informācijas dokuments 
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Pakalpojums: Personīgā apdrošināšana 

 
 
 

 

Plašāka informācija par pakalpojumu un informācija, kas saistīta ar līguma izpildi, ir sniegta Personīgās apdrošināšanas noteikumos, speciālajos 

attiecīgā apdrošināšanas veida noteikumos, pieteikumā, veselības anketā, apdrošināšanas polisē un tās pielikumā. 

 

Kas ir Personīgā apdrošināšana? 
Personīgā apdrošināšana ir pakalpojums, kas nodrošina apdrošinātās personas dzīvības un veselības apdrošināšanas aizsardzību un 

finansiālu atbalstu apdrošinātās personas nāves, slimības vai nelaimes gadījumā. Šis pakalpojums Jums ir piemērots, ja: 

 Jūsu apgādībā ir ģimenes locekļi vai citas personas; 

 Jūsu ietaupījumi nav pietiekami, lai atrisinātu neparedzētas situācijas, kas saistītas ar nelaimes gadījumiem un nopietnām 

saslimšanām; 

 Jūs vēlaties apdrošināt bērnus, lai parūpētos par viņiem nelaimes vai saslimšanas gadījumos; 

 Jūs esat sociāli neaizsargāts, jo veicat salīdzinoši mazas iemaksas sociālajā budžetā; 

 Jums ir neapdrošinātas kredītsaistības. 

 
     

 
Kas tiek apdrošināts?  

 
Kas netiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas aizsardzība ir atkarīga no izvēlētajiem apdrošināšanas 

veidiem - pieaugušajiem pieejami astoņi, bet bērniem - trīs 
apdrošināšanas veidi: 

 Dzīvības apdrošināšana - apdrošināta personas dzīvība. Apdrošinātais 
risks - nāve. Minimālā apdrošinājuma summa - 3 000 EUR.  

 Tūlītējs pabalsts nāves gadījumā - apdrošināta personas dzīvība. 

Apdrošinātais risks - nāve. Apdrošinājuma summa no 1 500 līdz  
3 000 EUR. 

 Nāve nelaimes gadījuma rezultātā - apdrošināta personas dzīvība. 

Apdrošinātais risks - nāve nelaimes gadījuma rezultātā. Minimālā 
apdrošinājuma summa - 3 000 EUR. 

 Kritiskā saslimšana - apdrošināta personas veselība. Apdrošinātais 

risks - kritiska slimība saskaņā ar apdrošināšanas noteikumos noteikto 

slimību sarakstu (vēzis, sirdslēkme, insults u.c.). Minimālā 
apdrošinājuma summa - 3 000 EUR. 

 Kritiskā saslimšana bērniem - apdrošināta personas veselība. 

Apdrošinātais risks - kritiska slimība saskaņā ar apdrošināšanas 
noteikumos noteikto slimību sarakstu (vēzis, insults, I tipa diabēts u.c.). 
Apdrošinājuma summa no 3 000 līdz 30 000 EUR. 

 Vieglas traumas* - apdrošināta personas veselība. Apdrošinātais risks - 
trauma nelaimes gadījuma rezultātā saskaņā ar apdrošināšanas 

noteikumos noteikto sarakstu. Apdrošinājuma summa no 3 000 līdz 
60 000 EUR. 

 Smaga trauma* - apdrošināta personas veselība. Apdrošinātais risks - 

paliekoša trauma nelaimes gadījuma rezultātā saskaņā ar 

apdrošināšanas noteikumos noteikto sarakstu. Minimālā 
apdrošinājuma summa - 3 000 EUR. 

 Dienas nauda nelaimes gadījuma rezultātā - apdrošināta personas 

veselība. Apdrošinātais risks - pārejoša darba nespēja  nelaimes 
gadījuma rezultātā. Apdrošinājuma summa no 5 līdz 50 EUR dienā. 

 Pilnīgs darba spēju zudums - apdrošināta personas veselība. 

Apdrošinātais risks - pilnīga un nepārejoša invaliditāte slimības vai 
traumas dēļ. Minimālā apdrošinājuma summa - 3 000 EUR. 

*Apdrošināšanas veidi, kas pieejami arī bērniem no 1 gada vecuma. 

 
Apdrošināšanas gadījumi ir detalizēti aprakstīti katra apdrošināšanas 

veida speciālajos noteikumos. 

 

  

Ar detalizētu apdrošināšanas izņēmumu uzskaitījumu varat 

iepazīties katra apdrošināšanas veida speciālajos 

noteikumos, taču biežākie apdrošināšanas izņēmumi ir: 
 kodolkatastrofa, militāra vardarbība, noziedzīgs 

nodarījums; 

 alkohola un narkotiku lietošana, nelikumīga 
transportlīdzekļu izmantošana; 

 profesionālais sports, ekstrēmas brīvā laika aktivitātes 
un lidošana ar lidmašīnu, izņemot pārlidojumus ar 
komerciāli licencētām pasažieru lidsabiedrībām. 

 

  
   
   

 

 

Vai ir kādi ierobežojumi 
apdrošināšanai? 

  

! Apdrošināšanas veidu Dzīvības apdrošināšana, Tūlītējs 

pabalsts nāves gadījumā, Nāve nelaimes gadījuma 
rezultātā un Dienas nauda nelaimes gadījuma rezultātā 

apdrošināšana ir spēkā personām vecumā no 18 līdz 70 
gadiem. 

! Apdrošināšanas veidu Vieglas traumas un Smaga 

trauma apdrošināšana ir spēkā personām vecumā no 1 
līdz 70 gadiem. 

! Apdrošināšanas veidu Kritiskā saslimšana un Pilnīgs 

darba spēju zudums apdrošināšana ir spēkā personām 
vecumā no 18 līdz 65 gadiem. 

! Apdrošināšanas veida Kritiskā saslimšana bērniem 

apdrošināšana ir spēkā personām vecumā no 1 līdz 
24 gadiem. 

 

 
  



  

 
Kur ir spēkā apdrošināšana? 

 

 Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē, izņemot apdrošināšanas veidu Kritiskā saslimšana un Pilnīgs darba spēju zudums apdrošināšana nav 

spēkā, ja apdrošinātā persona ir dzīvojusi ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts ilgāk nekā 
13 secīgas nedēļas 12 mēnešu laikā pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. 

 

 
  

 
Kādi ir mani pienākumi? 

 

 Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju. 

 Laikus veikt samaksu par apdrošināšanu. 

 Pēc iespējas ātrāk paziņot mums par šādām izmaiņām:  

- izmaiņas apdrošināšanas līguma vai saistīto dokumentu datos, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, saziņas adrese, e-pasts, 

tālruņa numurs, dzīvesvieta un dzīvesvieta nodokļu vajadzībām, ar līgumu saistītās personas un pārstāvji, pilnvaru atcelšana; 

- apdrošināto risku pastiprinoši apstākļi. Tie iekļauj dzīvesvietas, ja dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, nodarbošanās un hobiju izmaiņas. 
 

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? 

 
 Maksājumus par apdrošināšanu jāveic līdz apdrošināšanas polises pielikumā norādītajam datumam un tādā apmērā, kāds norādīts 

polises pielikumā. Ja pirmais apdrošināšanas maksājums netiek samaksāts līdz pirmā apdrošināšanas mēneša beigām, apdrošināšanas 

līgums nav spēkā.  

 Maksājums jāveic uz apdrošināšanas polisē vai maksājuma informatīvajā dokumentā norādīto kontu. 

 
 

  

 
Kad sākas un kad beidzas apdrošināšana? 

 

 Apdrošināšana stājas spēkā apdrošināšanas sākuma datumā, ja maksa par apdrošināšanu ir samaksāta apdrošināšanas polisē noteiktajā 

veidā, termiņā un apmērā. Apdrošināšanas sākuma un beigu datums ir norādīts apdrošināšanas polisē. 

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

attiecīgajos apdrošināšanas veida speciālajos noteikumos. 

Izņēmuma periods (apdrošināšanas veidos Tūlītējs pabalsts nāves gadījumā, Pilnīgs darba spēju zudums, Kritiskā saslimšana, Kritiskā 

saslimšana bērniem) - dienu skaits pēc apdrošināšanas sākuma datuma, kura laikā, iestājoties apdrošinātajam riskam, atlīdzība netiek 
izmaksāta. 

Nogaidīšanas periods (apdrošināšanas veidos Kritiskā saslimšana, Kritiskā saslimšana bērniem, Dienas nauda nelaimes gadījuma rezultātā) 

- atlīdzība tiek izmaksāta tikai tad, ja, iestājoties apdrošinātajam riskam, tas ilgst attiecīgajos apdrošināšanas veida speciālajos 

noteikumos noteiktu dienu skaitu. 

 Ja vien apdrošināšanas veida speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, apdrošināšanas veidi ir spēkā vienu gadu un tiek automātiski 
pagarināti katram nākamajam apdrošināšanas gadam līdz apdrošināšanas veida beigu datumam vai līdz apdrošinātā persona sasniedz 

maksimāli pieļaujamo vecumu. 

Apdrošināšanas veidos  Dzīvības apdrošināšana un Tūlītējs pabalsts nāves gadījumā apdrošināšana ir spēkā līdz līguma beigu datumam. 

Katra apdrošināšanas veida speciālajos noteikumos var būt noteikti papildu gadījumi, kad apdrošināšana var beigties. 
 

 

  

 
Kā es varu atcelt līgumu? 

 

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

Jūsu 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. 

 
 




