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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārējo pārskatu par apdrošināšanas produktu. Informācijas dokuments 
neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus. 
Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Tā mērķis ir sniegt klientam svarīgāko informāciju par produktu. Pilnīga  informācija par 
produktu un ar to saistītām izmaksām, sniegta citos dokumentos, kā piemēram, apdrošināšanas noteikumos un  līgumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Šīs apdrošināšanas mērķis ir sniegt finansiālu aizsardzību apdrošinātā tuviniekiem, gadījumā, ja iestājas apdrošinātā nāve. 
Piemēram, šis apdrošināšanas veids ir īpaši piemērots hipotekārā kredīta ņēmējiem, lai gadījumā, ja iestātos kredītņēmēja nāve, tas 
nodrošinātu finansiālu atbalstu ģimenei kredīta atmaksai un novērstu  varbūtību pazaudēt vienīgo īpašumu nepietiekamu līdzekļu 
dēļ.

Kas tiek apdrošināts?
Dzīvības apdrošināšana:

 Tiek apdrošināta apdrošinātās personas dzīvība. 
Apdrošinātā nāves gadījumā apdrošināšanas 
polisē norādītajai personai vai personām tiek 
izmaksāta apdrošinājuma summa.

Papildapdrošināšana:
 Apdrošināšanas līgumā var iekļaut  

papildapdrošināšanu, piemēram, nelaimes 
gadījumu papildapdrošināšanu, smagu saslimšanu 
papildapdrošināšanu.

Produkts: Termiņa dzīvības apdrošināšana ar līguma pārveidošanas tiesībām

Kas netiek apdrošināts?
Detalizēts apdrošināšanas izņēmumu saraksts ir 
norādīts apdrošināšanas noteikumos, bet būtiskākie 
izņēmumi ir:
 karadarbība
 pašnāvība apdrošināšanas līguma darbības pirmo 

divu gadu laikā 

Vai ir kādi seguma
ierobežojumi?
 Apdrošinātājs var noteikt apdrošināto vecuma 

ierobežojumus. Pirms apdrošināšanas var tik lūgts 
iesniegt informāciju par veselību un veikt veselības 
pārbaudi. Pēc apdrošināšanas riska izvērtēšanas, 
apdrošinātājs var atteikt apdrošināšanu vai noteikt 
papildu piemaksu par apdrošināšanu. 

! Pilnīga informācija par produktu un ar to saistītām 
izmaksām ir sniegta citos dokumentos, kā piemēram, 
apdrošināšanas noteikumos un līgumā.

Kur es esmu apdrošināts?
• Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē.

Kādas ir manas saistības?
• Sniegt Apdrošinātājam patiesu un pilnīgu 

informāciju,  līguma darbības laikā rakstiski 
informēt par izmaiņām sniegtajā informācijā un/
vai citiem risku paaugstinošiem apstākļiem;

• Ievērot saistošos, LR normatīvajos aktos 
noteiktos, apdrošināšanas līgumā pušu atrunātos 
noteikumus;



Kad un kā man jāveic samaksa?
• Samaksa par Apdrošināšanas līgumu jāveic 

saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto 
apmēru un termiņu.

Kad sākas un beidzas segums?
• Apdrošināšanas segums sākas Apdrošināšanas 

līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu, 
ka ir samaksāta apdrošināšanas prēmija 
apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā 
un apmērā.

• Apdrošināšanas segums beidzas pēc 
apdrošināšanas perioda termiņa beigām.

• Apdrošināšanas segums var beigties pirms 
apdrošināšanas perioda termiņa beigām, 
piemēram, apdrošināšanas līgumu pārtraucot.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa, 

iesniedzot rakstisku pieteikumu apdrošinātājam.


