
 
SEVIŠĶIE INDIVIDUALIE NOTEIKUMI “SAMPO UZKRĀJUMS”                                                                                                      Nr.01.04  

 
Šie noteikumi ir Līguma, kas ir noslēgts par dzīvības 
apdrošināšanu ar uzkrājuma veidošanu, turpmāk – “Sampo 
Uzkrājums”, neatņemama sastāvdaļa. 
Jautājumi, kas nav noteikti šajos noteikumos risināmi saskaņā 
ar Vispārējiem individuālajiem apdrošināšanas noteikumiem 
nr.01. Pretrunu gadījumā starp Vispārējiem 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 
Par Personu šajā apdrošināšanas veidā var būt fiziska persona, 
kura nav jaunāka par 18 (astoņpadsmit) gadiem apdrošināšanas 
spēkā stāšanās brīdī un nav vecāka par 65 (sešdesmit pieciem) 
gadiem apdrošināšanas termiņa beigās. 
 
2. Apdrošināšanas gadījums 
Apdrošināšanas gadījums šajā apdrošināšanas veidā ir tikai 
viens no zemāk minētajiem notikumiem, kas iestājas pirmais: 
2.1.Personas nāve, kas ir iestājusies apdrošināšanas spēkā 
esamības laikā; 
2.2.Apdrošināšanas termiņa beigas, ja ir veikta visa Līgumā 
noteikto prēmiju samaksa.  

 
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.Personai inficējoties ar imūndeficīta vīrusu (HIV) vai iegūto 
imūndeficīta sindromu (AIDS); 

3.6.Citos Līguma paredzētajos gadījumos. 
 
4. Apdrošinājuma summa 
Līgumā noteiktā sākotnējā Apdrošinājuma summa nevar būt 
mazāka par LVL 400,- (četri simti latu) vai ekvivalentu summu 
citā valūtā.  
Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, Labuma guvējam tiek 
izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība Līgumā noteiktās 
Apdrošinājuma summas apmērā.  
 
5.    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. 
 
6. Apdrošināšanas prēmija  
Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošināšanas prēmijas samaksu veic 
vienreizēja maksājuma vai regulāru (mēneša, ceturkšņa 
pusgada vai gada) maksājumu veidā, saskaņā ar  Līguma 
noteikumiem. Apdrošināšanas prēmijas apmērs un tās 
samaksas termiņi ir noteikti Polisē.   
 
7. Veselības stāvokļa pārbaude.  
Gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs vēlas palielināt 
Apdrošinājuma summu vai veikt citas izmaiņas Līgumā 
Apdrošinātajam ir pienākums pēc Apdrošinātāja pieprasījuma 
veikt veselības pārbaudi pie Apdrošinātāja noteiktā ārsta. 
Apdrošinātājs atlīdzina izdevumus par veselības pārbaudi, kas ir 
veikta Apdrošinātāja noteiktajā veidā un apjomā. Ja šāda 
pārbaude tiek pieprasīta, izmaiņas tiek izskatītas tikai pēc 
Apdrošinātāja noteiktās veselības stāvokļa pārbaudes.   
 
8. Papildu peļņa (bonuss) 
Līgumam, kas ir noslēgts par šajos noteikumos noteikto 
apdrošināšanu, tiek pievienota papildu peļņa saskaņā ar Līguma 
noteikumiem. 

 


