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Apdrošināšanas gadījumi 

1. Apdrošināšanas gadījums ir nelaimes gadījums, kas ir 
noticis Apdrošināšanas spēkā esamības laikā, un gūto savainojumu 
dēļ Apdrošinātais ir miris ne vēlāk kā 180 dienu laikā kopš 
apdrošināšanas gadījuma dienas. 
Par nelaimes gadījumu uzskata jebkuru pēkšņu, negaidītu 
notikumu, kura laiku un vietu ir iespējams noteikt un kura laikā, 
neatkarīgi no Apdrošinātā gribas, ārējs fizisks spēks (tostarp 
ķīmisks, termisks, toksiska gāze utt.) ietekmē Apdrošinātā ķermeni 
un kaitē tā veselībai. Apdrošinātā vidēji mērena vai smaga akūta 
saindēšanās ar pārtiku, medikamentiem, ķīmiskām vielām, gāzēm, 
tvaikiem, indīgiem augiem vai sēnēm arī ir uzskatāma par 
nelaimes gadījumu, ja tas notiek pret Apdrošinātā gribu. Infekcijas 
slimības nav uzskatāmas par nelaimes gadījumiem. 
2. Ja tiesa pasludina Apdrošināto par mirušu, to uzskata par 
apdrošināšanas gadījumu, pie nosacījuma, ka no tiesas nolēmuma 
izriet, ka apdrošinātais ir bez vēsts pazudis dzīvību apdraudošos 
apstākļos, kas ļauj uzskatīt, ka apdrošinātais ir miris 
apdrošināšanas gadījuma rezultātā, un ka Apdrošinātā pazušana un 
atzītās nāves iestāšanās datums ir bijis apdrošināšanas spēkā 
esamības laikā. Ja tiesa pasludina Apdrošināto par pazudušu, to 
neuzskata par apdrošināšanas gadījumu. 
3. Gadījumu atzīst par apdrošināšanas gadījumu, ja to pamato 
ar oficiāliem dokumentiem un atbilstošiem pierādījumiem. 

Neapdrošinātie gadījumi 

4. Par neapdrošinātu gadījumu uzskata nelaimes gadījumu vai 
veselības problēmu saistībā ar šādiem apstākļiem: 
4.1. Apdrošinātā tīšs pašam sev nodarīts ievainojums, 
pašsaindēšanās vai pašnāvības mēģinājums; 
4.2. Apdrošinātā alkohola lietošana vai toksisku vielu, narkotiku, 
psihotropo preparātu vai citu vielu, kas ietekmē centrālo nervu 
sistēmu, lietošana vai medikamentu lietošana bez atbilstošas 
medicīniskās receptes; 
4.3. Apdrošinātā kriminālsodāmas darbības; 
4.4. karš, militāras operācijas, ārkārtas stāvokļa izziņošana vai 
radiācijas iedarbība;  
4.5. Apdrošinātā dalība uzbrukumā un/vai tā uzsākšana (izņemot 
gadījumus, kad nav pārkāptas nepieciešamās aizstāvēšanās robežas 
vai fiziskā spēka pielietošana ir bijusi tieši saistīta ar oficiālu 
pienākumu izpildi); 
4.6. operācijas, ārstēšana un citas medicīniskas procedūras, 
izņemot gadījumus, kur minētās procedūras tikušas veiktas, lai 
novērstu apdrošināšanas gadījuma izraisītas veselības problēmas.  

Apdrošināšanas atlīdzība, ko izmaksā iestājoties 
apdrošināšanas gadījumam 

5. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinātājs 
izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, kuras apmērs ir noteikts 
Apdrošināšanas Līgumā kā apdrošinājuma summa Nāvei nelaimes 
gadījumā. 

Apdrošināšanas atlīdzība, iestājoties  
neapdrošinātam gadījumam 

6. Iestājoties neapdrošinātam gadījumam, Apdrošinātājam nav 
tiesības izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. 

Apdrošināšanas gadījuma paziņošanas  termiņi 

7. Par apdrošināšanas gadījumu ir rakstiski jāpaziņo 
Apdrošinātājam bez kavēšanās, pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 
mēneša laikā pēc Apdrošinātā nāves vai tiesas nolēmuma par 
Apdrošinātā atzīšanu par mirušu. 

Dokumenti, kas jāiesniedz, piesakoties  
apdrošināšanas  atlīdzībai 

8.  Iesniegums Apdrošinātājam, apdrošināšanas atlīdzības 
saņemšanai, ir jāpamato ar šādiem dokumentiem un informāciju: 
8.1. dokuments, kas identificē personu, kura piesakās 
apdrošināšanas atlīdzībai; 
8.2. dokuments, kas apliecina Labuma guvēja noteikšanu, ja tāds ir 
sagatavots atsevišķi; 
8.3. iesniegums, kurā norādīts apdrošināšanas gadījuma datums, 
vieta un raksturs, kā arī bankas konta rekvizīti, uz kuru 
pārskaitāma apdrošināšanas atlīdzība; 
8.4. medicīnas iestādes izsniegta izziņa, kurā detalizēti aprakstīts 
Apdrošinātā nāves cēlonis; 
8.5. Miršanas apliecība (tās notariāli apliecināta kopija). 
Apdrošinātājs var nepieprasīt uzrādīt miršanas apliecību, ja tam ir 
pieeja valsts civilo aktu reģistram; 
8.6. Mantojuma tiesības apliecinošs dokuments (ja apdrošināšanas 
atlīdzībai piesakās mantinieki) 
8.7. ziņojums par nelaimes gadījumu darbā, ja šāds ziņojums ir 
sagatavots; 
8.8. policijas protokols par notikumu, ja tāds ir sagatavots, 
izmeklēšanas slēdziens, tiesas spriedums vai lēmums, ja ir 
ierosināts kriminālprocess par apdrošināšanas gadījumu vai 
apdrošināšanas gadījums ir saistīts ar notikumu, par kuru ir 
ierosināta tiesvedība; 
9. Pēc Apdrošinātāja pieprasījuma jāiesniedz Apdrošināšanas 
polise (kopija), kā arī Apdrošināšanas līguma grozījumi un 
pielikumi, kas ir sagatavoti Apdrošinātāja noteiktajā kārtībā.  
10. Apdrošinātājs var pieprasīt atlīdzības saņēmējam citus 
dokumentus, kas nav norādīti 8. punktā, ja šādi dokumenti ir 
nepieciešami apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pamatošanai un 
tās apjoma noteikšanai. 
11. Ja dokumentu ir izsniegusi ārvalsts iestāde, Apdrošinātājam ir 
tiesības pieprasīt  notariāli apliecinātu šī dokumenta tulkojumu 
latviešu valodā. Apdrošinātājs nesedz minētos izdevumus.  

Apdrošināšanas atlīdzības saņēmēji  

12. Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā, pēc Apdrošinātāja rīcībā 
esošās informācijas, Apdrošināšanas līgumā noteiktajam Labuma 
guvējam. Ja Labuma guvējs nav noteikts, par Labuma guvējiem 
kļūst Apdrošinātā mantinieki.  
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13. Ja informācija par Labuma guvēja 
nomaiņu/noteikšanu/atcelšanu Apdrošinātājs saņem jau pēc 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas, informācijas iesniedzēju 
vai citu personu atlīdzības izmaksas pieteikums tiks noraidīts un 
papildus atlīdzība izmaksāta netiks. 
14. Ja Apdrošinātais un vienīgais noteiktais Labuma guvējs 
mirst vienā dienā vai vienīgais noteiktais Labuma guvējs ir miris 
pirms Apdrošinātā, un cits Labuma guvējs nav noteikts, 
apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta Apdrošinātā mantiniekiem. 
Ja Apdrošinātais un viens no noteiktajiem Labuma guvējiem mirst 
vienā dienā vai viens no noteiktajiem Labuma guvējiem ir miris 
pirms Apdrošinātā, un cits Labuma guvējs nav noteikts, 
apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pārējiem Labuma 

guvējiem, kas ir noteikti Apdrošināšanas līgumā, proporcionāli 
palielinot katram pienākošos apdrošināšanas atlīdzības daļu.  
15. Apdrošināšanas atlīdzība nevar tikt izmaksāta personai, 
kuras tīša rīcība (saskaņā ar tiesas nolēmumu) ir izraisījusi 
Apdrošinātā nāvi. Šādā gadījumā, vainīgajam pienākošos 
Apdrošināšanas atlīdzības daļu, izmaksā šādi:  
15.1. citiem noteiktajiem Labuma guvējiem, proporcionāli 
palielinot katram izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzības daļu; 
15.2. ja nav noteikti citi Labuma guvēji, tad Apdrošinātā 
mantiniekiem. 
16. Ja apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs mirst pēc 
apdrošināšanas gadījuma, bet pirms viņam/viņai ir bijusi iespēja 
saņemt apdrošināšanas atlīdzību, tad apdrošināšanas atlīdzību 
izmaksā šī mirušā saņēmēja mantiniekiem. 
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