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Apdrošināšanas produktu informācijas lapa 

Produkts: papildu apdrošināšana RD1MZ3 

 

 

UZMANĪBU: Šeit Jūs atradīsiet tikai svarīgāko informāciju. pantu. Visu informāciju pirms līguma noslēgšanas un par noslēgto 
līgumu Jūs varat atrast 
• apdrošināšanas pieteikumā, 
• apdrošināšanas polisē un 
• apdrošināšanas noteikumos. 
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Kāda veida apdrošināšana tā ir: 
Papildu apdrošināšana ar atlīdzību smagu slimību gadījumā 

 

Kas ir apdrošināts? 

 
 Apdrošināšana sedz apdrošinātās personas vienas no 

trim smagām slimībām (sirdslēkmi, vēzi vai insultu) 
iestāšanos apdrošināšanas periodā. Ja iestājas kāda 
no iepriekšminētajām smagajām slimībām, 
saņēmējam (-iem) tiek izmaksāta vienreizēja atlīdzība 
(apdrošinājuma summa). Apdrošinājuma summa un 
apdrošināšanas ilgums tiek noteikti līgumā. 
 

 Papildu apdrošināšana tiek noslēgta uz 
apdrošināšanas laiku ar nemainīgu apdrošinājuma 
summu. 
 
 
Apdrošināšanas izmaksa ir atkarīga no noslēgtās 
vienošanās. 
 
Norāde: Šo papildu apdrošināšanas līgumu var 
noslēgt tikai kā atbilstošas pamatapdrošināšanas 
(dzīvības apdrošināšanas) papildinājumu. Tas ir 
sasaistīts ar pamatapdrošināšanu un bez tās to nevar 
turpināt. 

Kas nav apdrošināts? 

 
x Sirdslēkme, vēzis vai insults 90 dienu laikā no 

līguma sākuma (gaidīšanas periods) 
x Smagas slimības, ko izraisa alkohola, indes, 

narkotiku vai zāļu ļaunprātīga lietošana 
x Smaga slimība noziedzīgas rīcības rezultātā, kas 

veikta ar tīšu nodomu 
x Apzināta slimības vai darbspēju zuduma 

izraisīšana 
x Tīšs paškaitējums vai pašnāvības mēģinājums 
x Smagas slimības, ko izraisījusi karadarbība 

 

Vai ir seguma ierobežojumi? 

 Apdrošināšanas segums pastāv tikai tad, ja tiek 
samaksāta prēmija, un tikai prēmiju maksāšanas 
periodā. 
 

 Apdrošinātajam vismaz 30 dienas jāizdzīvo pēc 
smagas slimības iestāšanās, un diagnozei jābūt 
apstiprinātai. 
 

 Tikai trīs smagas slimības, kas norādītas 
noteikumos un nosacījumos (sirdslēkme, vēzis, 
insults), tiek uzskatītas par smagām slimībām. 
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Kur es esmu apdrošināts? 

 Visā pasaulē. 

 

Kādi ir mani vai saņēmēja pienākumi? 

- Pirms līguma slēgšanas un apdrošināšanas sākuma: sniegt patiesas un pilnīgas atbildes uz jautājumiem par 
apdrošināšanas pieteikumu un veselību 

- Līguma darbības laikā: paziņošana par riska pieaugumu un adreses maiņu (dzīvesvietas maiņa) 
- Iestājoties apdrošināšanas gadījumam: pieprasīto dokumentu iesniegšana (piemēram, diagnozes apstiprinājums) 

 

Kad un kā man ir jāmaksā? 

Kad: Jūs maksājat prēmiju saskaņā ar līgumā noteiktajiem maksājumu termiņiem: reizi gadā, reizi sešos mēnešos vai reizi 

ceturksnī. 

Kā: ar pārskaitījumu – kā atrunāts 

 

Kad sākas un beidzas segums? 

Sākums: Kā atrunāts apdrošināšanas līgumā – bet tikai tad, ja samaksājat pirmo prēmiju savlaicīgi. 

Beigas: Apdrošināšanas segums beidzas, ja apdrošināšanas periodā apdrošinātajai personai iestājas nāve vai nopietna 

slimība (sirdslēkme, vēzis, insults), ja beidzas līguma termiņš vai ja Jūs laužat līgumu. Ja pamatapdrošināšana tiek izbeigta 

vai tiek pārtraukta tās prēmiju iemaksa, beidzas papildu apdrošināšana un līdz ar to arī apdrošināšanas segums. 

 

Kā es varu lauzt līgumu? 

Papildu apdrošināšanu var atcelt rakstveidā jebkurā laikā kārtējā apdrošināšanas gada beigās vai apdrošināšanas gada 

laikā, paziņojot 3 mēnešus iepriekš, bet ne agrāk kā pirmā apdrošināšanas gada beigās. Ja tiek lauzts (tikai) papildu 

apdrošināšanas līgums, pamatapdrošināšana paliek spēkā. 

Laužot pamatapdrošināšanas līgumu, tiek lauzts arī papildu apdrošināšanas līgums. 

 

 


