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DZĪVĪBAS TERMIŅAPDROŠINĀŠANAS 

PAKALPOJUMU CENRĀDIS 
(TL_I_1013) 

Šis dokuments ir apstiprināts saskaņā ar Dzīvības termiņapdrošināšanas noteikumu 28. punktu (noteikumi Nr.TL_I_1013, spēkā no 01.10.2013) 

Spēkā no 01.06.2016 

1. Apdrošināšanas prēmija un prēmijā iekļautie maksājumi 

Apdrošināšanas prēmiju summa un prēmijas maksājumu grafiks tiek noteikts apdrošināšanas polisē vai rēķina 

piedāvājumā, ja tāds tiek izsniegts pirms polises noslēgšanas. 

Apdrošināšanas prēmijas apmērs ir atkarīgs no apdrošinājuma summas; Apdrošinātā vecuma, veselības stāvokļa un 

citu riska faktoru, kas var ietekmēt prēmijas aprēķinu. 
 

 

 Maksājuma veids Maksājuma apjoms
1.1 Papildus maksa par apdrošināšanas prēmijas 

maksājumiem, kuri tiek veikti biežāk kā reizi 

gadā 

3% no gada prēmijas, maksājot reizi pusgadā 

4% no gada prēmijas, maksājot reizi ceturksnī 

6 % no gada prēmijas, maksājot reizi mēnesī 

1.2 Maksājums apdrošināšanas līguma izbeigšanas 

gadījumā 

10% no iepriekš iemaksātajām prēmijām par nākamo 

apdrošināšanas periodu. 

Minimālā atmaksājamā summa ir 1 eiro. 

 

2. Maksa par papildu pakalpojumiem 

2.1 Labuma guvēja maiņa, kontakta informācijas 

maiņa, vārda maiņa, polises dublikāta 

izsniegšana 

0 EUR 

2.2 Grozījumi prēmiju maksājumu regularitātē vai 

jebkuri citi grozījumi, kas ietekmē maksājamo 

apdrošināšanas prēmiju summu, atbildot uz 

īpašiem pieprasījumiem 

Apdrošinātājam ir tiesības iekasēt 5 eiro par katru 

pakalpojumu (papildus apdrošināšanas prēmiju maksājumiem) 

3. Ierobežojumi 

3.1 Minimālā apdrošinājuma summa  6 000 eiro 

3.2 Maksimālais kritisko slimību 

papildapdrošināšanas summas apjoms  

300% no dzīvības apdrošināšanas summas apjoma un 100 000 

eiro 

3.3 Papildapdrošināšanas nāve nelaimes gadījumā 

maksimālais summas apjoms  

200% no dzīvības apdrošināšanas summas apjoma 

3.4 Papildapdrošināšanas invaliditāte nelaimes 

gadījumā maksimālais summas apjoms  

300% no dzīvības apdrošināšanas summas apjoma un 100 000 

eiro 

3.5 Papildapdrošināšanas trauma nelaimes gadījumā 

maksimālais summas apjoms  

300% no dzīvības apdrošināšanas summas apjoma un 30 000 

eiro 

3.6 Minimālais polises termiņš 1 gads 

3.7 Apdrošinātās personas vecuma ierobežojumi Apdrošinātās personas vecums līguma slēgšanas brīdī ir 

vismaz 18 gadi.  

Apdrošinātās personas vecums līguma termiņa beigās 

nepārsniedz 65 gadus.  

 


