
 

SEVIŠĶIE INDIVIDUĀLIE NOTEIKUMI  “SAMPO DROŠĪBA”       Nr. 04.01 

 
Šie noteikumi ir Līguma, kas ir noslēgts par dzīvības apdrošināšanu 
bez uzkrājuma veidošanas, turpmāk – “Sampo Drošība”, 
neatņemama sastāvdaļa. 
Jautājumi, kas nav noteikti šajos noteikumos, risināmi saskaņā ar 
Vispārīgajiem individuālajiem apdrošināšanas noteikumiem. 
Pretrunu gadījumā starp Vispārīgajiem un šiem noteikumiem spēkā 
ir šie noteikumi. Visi šajos noteikumos noteiktie Līguma pielikumi ir 
tā neatņemamas sastāvdaļas, un tos paraksta Puses vai to 
pārstāvji.  
 
1. Apdrošinātais un Līdzapdrošinātais 
Par Apdrošināto vai Līdzapdrošināto šajā apdrošināšanas veidā var 
būt fiziska persona, kura nav jaunāka par 18 (astoņpadsmit) gadiem 
apdrošināšanas termiņa sākumā un nav vecāka par 65 (sešdesmit 
pieciem) gadiem apdrošināšanas termiņa beigās. 
 
2. Apdrošināšanas gadījums 
Apdrošināšanas gadījums šajā apdrošināšanas veidā ir Personas 
nāve, kas ir iestājusies Personas apdrošināšanas spēkā esamības 
laikā. Ja Līgumā ir noteikts Līdzapdrošinātais, Apdrošināšanas 
gadījums ir tās Personas nāve, kas ir iestājusies pirmā.  

 
3. Izņēmumi 
Par Apdrošināšanas gadījumu šajā apdrošināšanas veidā netiek 
uzskatīta Personas nāve, kas ir iestājusies jebkura zemāk minētā 
iemesla dēļ: 
3.1. Personas pašnāvības vai tās mēģinājuma rezultātā; 
3.2. Personai piedaloties militārās operācijās vai masu nemieros 
(militārā dienesta rezerves vai obligātā militārā dienesta apmācības 
miera laikā netiek uzskatītas par militārām operācijām); 
3.3. Apdrošinājuma ņēmējam, Personai vai Labuma guvējam 
izdarot noziedzīgu nodarījumu; 
3.4. Personai atrodoties apcietinājumā, kas ir piemērots kā drošības 
līdzeklis, kā arī izciešot sodu brīvības atņemšanas iestādē;  
3.5. cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV) vai iegūtais imūndeficīta 
sindroms (AIDS); 
3.6. atomenerģija, jonizējošais starojums, radioaktīvais 
piesārņojums; 
3.7. citos Līgumā paredzētajos gadījumos. 
 
4. Apdrošinājuma summa 
Līgumā noteiktā sākotnējā Apdrošinājuma summa nevar būt 
mazāka par LVL 1000.- (viens tūkstotis latu) vai ekvivalentu summu 
citā valūtā. Dilstošas Apdrošinājuma summas gadījumā 
Apdrošinājuma summas apmēru nosaka Līguma pielikumā 
„Apdrošinājuma summu grafiks”. 
 
 
 
 
 
 

5. Apdrošināšanas atlīdzība 
Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinātājs izmaksā 
Labuma guvējam Apdrošināšanas atlīdzību Līgumā noteiktās 
Apdrošinājuma summas apmērā. 
 
6. Atpirkuma summa 
Atpirkuma summa ir noteikta Līguma pielikumā “Līguma norise”, 
norādot to uz katra Apdrošināšanas gada beigām. Ja Līgums tiek 
izbeigts pirms termiņa beigām Apdrošināšanas gada laikā, 
izmaksājamo Atpirkuma summu aprēķina Apdrošinātājs, ņemot vērā 
Apdrošināšanas prēmiju iemaksu regularitāti un Līguma izbeigšanas 
brīdi.   
 
7. Apdrošināšanas prēmija 
Apdrošinājuma ņēmējs veic Apdrošināšanas prēmijas samaksu  
saskaņā ar Līgumu kā vienreizēju maksājumu vai regulāru (mēneša, 
ceturkšņa pusgada vai gada) maksājumu veidā, saskaņā ar  Līguma 
noteikumiem. Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas 
termiņi ir noteikts Līgumā. 
Apdrošināšanas termiņš var būt garāks par Līgumā noteikto 
Apdrošināšanas prēmiju samaksas termiņu.  
 
8. Veselības pārbaude 
Gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs vēlas palielināt Apdrošinājuma 
summu vai veikt citas izmaiņas Līgumā, kā arī citos šajos 
noteikumos noteiktajos gadījumos Personai ir pienākums pēc 
Apdrošinātāja pieprasījuma veikt veselības pārbaudi pie 
Apdrošinātāja noteikta ārsta. Ja šāda pārbaude tiek pieprasīta, 
izmaiņas tiek izskatītas tikai pēc Apdrošinātāja noteiktās veselības 
stāvokļa pārbaudes.  Pēc izmaiņu izdarīšanas Līgumā 
Apdrošinātājs atlīdzina izdevumus par veselības pārbaudi, kas ir 
veikta Apdrošinātāja noteiktajā veidā un apjomā. 
 
9. Līguma termiņš 
Līguma termiņš ir viens gads, ja Līgumā nav noteikts savādāk. 
Gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs vēlas turpināt Līgumu, viņš 
iesniedz Apdrošinātājam paziņojumu par Līguma turpināšanu. 
Paziņojums par Līguma turpināšanu ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) dienas pirms Līguma termiņa beigām, norādot arī 
vēlamās izmaiņas apdrošināšanas noteikumos, ja tādas ir 
nepieciešamas. Ja Līgums tiek turpināts un netiek veiktas izmaiņas 
Līgumā, Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības turpināt Līgumu, 
neveicot Personas veselības pārbaudi. Līguma turpināšanas 
gadījumā Apdrošinājuma ņēmējam tiek izsniegta jauna Polise.    
Ja Līguma termiņš ir beidzies un Apdrošinājuma ņēmējs vēlas 
turpināt apdrošināšanu, nepaziņojot par to Apdrošinātājam iepriekš 
minētajā termiņā, Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt Personas 
veselības pārbaudi saskaņa ar šiem noteikumiem, kā arī ņemot vēra 
termiņu, kas ir pagājis no Līguma termiņa beigām, pieprasīt iesniegt 
citu apdrošināšanai nepieciešamo informāciju.   
 

 


