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1.no 1 
 

Sevišķie noteikumi termiņa dzīvības apdrošināšanai ar līguma 
pārveidošanas tiesībām Nr. 01-2018 
 

1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums 

(1) Apdrošinātājs - ERGO Life Insurance SE (reģistrēta 

Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar reģistrācijas 
Nr.110707135, juridiskā adrese Geležinio Vilko 6A, LT-03507, 
Viļņa, Lietuva), kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas ERGO 
Life Insurance SE Latvijas filiāle (reģistrēta Latvijas Republikas 
Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40103336441, 
juridiskā adrese Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013). 

(2) Papildapdrošināšana - papildus dzīvības apdrošināšanai ar 

līguma pārveidošanas tiesībām apdrošinātāja piedāvāto citu 
risku apdrošināšana. 

 

2. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumi 

(1) Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta gadījumā, ja 
apdrošinātais mirst apdrošināšanas līguma darbības laikā. 
Sasniedzot apdrošināšanas līguma beigu termiņu, 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa nav paredzēta.  
(2) Ja vienā apdrošināšanas līgumā vienlaicīgi tiek apdrošinātas 
divas personas, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, 
iestājoties pirmajam nāves gadījumam.  
(3) Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai 
apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā. 
 
3. Apdrošināšanas atlīdzības un apdrošināšanas līguma 
termiņa ierobežojumi 

(1) Minimālā apdrošinājuma summa ir 1000 EUR vai 1000 USD.  

Nepieciešamības gadījumā apdrošinātājs tās apmēru var 
izmainīt. 

(2) Minimālais apdrošināšanas līguma termiņš ir 1 gads. 

(3) Minimālais apdrošinātās personas vecums līguma 
noslēgšanas brīdī ir 14 gadi. 

(4) Maksimālais apdrošinātās personas vecums apdrošināšanas 
līguma termiņa beigās ir 65 gadi. 

 

4. Atlīdzības izmaksas izņēmumi 

Attiecībā uz atlīdzības izmaksas izņēmumiem piemērojami 
attiecīgi Dzīvības apdrošināšanas vispārīgo noteikumu 
18.punktu. 

 

5. Apdrošināšanas prēmiju iemaksa 

(1) Apdrošināšanas prēmija tiek iemaksāta  reizi apdrošināšanas 
gadā, pusgadā, ceturksnī vai reizi mēnesī tik ilgi, kamēr 
apdrošinātais ir dzīvs, bet ne ilgāk kā līdz apdrošināšanas 
līguma termiņa beigām. 
(2) Ja vienā apdrošināšanas līgumā vienlaicīgi tiek apdrošinātas 
divas personas, apdrošināšanas prēmija ir jāmaksā līdz 
pirmajam nāves gadījumam, bet ne ilgāk kā līdz apdrošināšanas 
līguma termiņa beigām. 
 (3) Visas prēmijas tiek uzskatītas par savlaicīgi iemaksātām, ja 
tās tiek iemaksātas apdrošinātāja norēķinu kontā 1 (viena) 
kalendārā mēneša laikā sākot no apdrošinātāja norādītā 
iemaksas datuma. 
(4) Prēmijas tiek aprēķinātas tādā valūtā, par kādu 
apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātājs ir vienojušies, slēdzot 
apdrošināšanas līgumu. 

 

 

6. Pieauguma summas sadale 

(1) Sākoties apdrošināšanai, pieauguma summas daļa bonusa 
veidā tiek izmantota apdrošinājuma summas palielināšanai 
nāves gadījumā.  

(2) Nāves gadījuma bonuss ir papildu apdrošināšanas atlīdzība, 
kas apdrošinātā nāves gadījumā tiek izmaksāta kopā ar 
apdrošinājuma summu.  
(3) Nāves gadījuma bonusa apmērs netiek garantēts visam 
apdrošināšanas līguma termiņam. Tas ir atkarīgs no 
apdrošinātāja noteiktajiem pieauguma summas procentiem, kas 
savukārt ir atkarīgi no apdrošinātāja izmaksām termiņa dzīvības 
apdrošināšanas līgumu grupā. 

 

7. Norādījumi par atpirkuma un bezprēmiju apdrošinājuma 
summām 

(1) Termiņa dzīvības apdrošināšanas prēmijas tiek izmantotas 
apdrošināšanas gadījumu, līguma noslēgšanas un uzturēšanas 
izmaksu segšanai. 
(2) Apdrošināšanai nav paredzēta atpirkuma summa. 
(3) Bezprēmiju apdrošināšana netiek piedāvāta. 
(4) Iemaksātās apdrošināšanas prēmijas apdrošinātājs 
neatmaksā. 

 

8. Tiesības pārveidot apdrošināšanas līgumu bez atkārtotas 
veselības pārbaudes 

(1) Pirmajos 10 apdrošināšanas līguma darbības gados, ne 
vēlāk kā 6 mēnešus pirms apdrošināšanas līguma termiņa 
beigām, apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības pārveidot 
apdrošināšanas līgumu par dzīvības apdrošināšanu ar kapitāla 
veidošanu bez atkārtotas veselības pārbaudes, vadoties pēc 
apdrošinājuma ņēmēja izvēlētā apdrošināšanas veida 
sevišķajiem noteikumiem. 

(2) Apdrošināšanas līguma pārveidošanas brīdī var vienoties par 
līdzšinējo apdrošināšanas atlīdzības apmēru (apdrošinājuma 
summa, ieskaitot nāves gadījuma bonusu līguma pārveidošanas 
brīdī) vai noteikt zemāku.  

(3) Jaunā apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta pēc 
apdrošinājuma ņēmēja izvēlētā apdrošināšanas veida un riska 
pakāpes, kas tika noteikta, slēdzot termiņa dzīvības 
apdrošināšanas līgumu, kā arī ņemot vērā apdrošinātā vecumu 
uz apdrošināšanas līguma pārveidošanas brīdi.  
(4) Apdrošināšanas līguma pārveidošanas brīdī termiņa dzīvības 
apdrošināšanas līgums tiek izbeigts.  
(5) Papildapdrošināšanas saglabāšana var notikt tikai ar 
apdrošinātāja piekrišanu un pēc atkārtotas veselības pārbaudes 
rezultātu apstiprināšanas. 

 
9. Apdrošināšanas līguma izmaiņas  

Termiņa dzīvības apdrošināšanas līguma darbības laikā 
apdrošinājuma ņēmējs var pieprasīt apdrošināšanas līguma 
noteikumu papildināšanu vai izmaiņu veikšanu. Apdrošinājuma 
ņēmējs var pieteikt šādas izmaiņas: 
- pārveidot apdrošināšanas līgumu par dzīvības apdrošināšanu 
ar kapitāla veidošanu (skat. 8.punktu); 

- izvēlēties citu apdrošināšanas prēmiju maksāšanas veidu; 

- iekļaut papildapdrošināšanu 

- samazināt apdrošinājuma summu. 

 
Šie Noteikumi ir apstiprināti ar apdrošinātāja 2018. gada 22. 
jūnija rīkojumu un ir apdrošināšanas līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 


