
Dzīvības apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Sabiedrība: AAS “CBL Life”    
Produkts: Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājumu veidošanas

Pilnīga informācija par produktu ir sniegta izvēlētā produkta līguma noteikumos: Personas apdrošināšana noteikumos Nr. TL-08  (spēkā 
no 2019. gada 1. janvāra), Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana noteikumos Nr. KR-08 (spēkā no 2019. gada 1. janvāra), apdrošināšanas 
līgumā un tā pielikumos, kā arī mājas lapā www.cbl.lv/life

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Apdrošinātā un/vai papildapdrošinātā dzīvība

Kas tiek apdrošināts?
 Dzīvība

Kas netiek apdrošināts?
Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīta 
apdrošinātā un/vai papildapdrošinātā nāve, kas 
iestājusies:

 sakarā ar karadarbību, terorismu, masu 
nemieriem, revolūciju, radioaktīvo saindēšanos 
vai piesārņojumu, kodolsprādzienu, dabas vai 
tehnoloģisku katastrofu,

 sakarā ar slimību vai ievainojumu, kuru sev apzināti 
izraisīja apdrošinātais un/vai papildapdrošinātais 
vai bez konsultēšanās ar ārstu  nepareizi lietojot 
medikamentus,

 sakarā ar saindēšanos, pārmērīgi lietojot alkoholu, 
narkotikas, toksiskas vai citas apreibinošas vielas, 

 pašnāvības rezultātā pirmo 2 gadu laikā pēc 
līguma darbības termiņa sākuma,

 ar apdrošinātā, papildapdrošinātā, apdrošinājuma 
ņēmēja vai labuma guvēja ļaunu nolūku vai 
rupju neuzmanību, sakarā ar noziedzīgu darbību 
veikšanu.

Izsmeļošu izņēmuma gadījumu uzskaitījumu Jūs varat 
atrast atbilstošajos līguma noteikumos Nr. TL-08  vai  
Nr. KR-08. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
 Zaudējumi tādu risku rezultātā, kas nav apdrošināti saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, kā arī riski, par kuriem nav veikti 
līgumā noteiktie apdrošināšanas prēmiju maksājumi.

Kur es esmu apdrošināts?
 Visā pasaulē 24 stundas diennaktī, ja vien līgumā nav noteikts citādi.



Kādas ir manas saistības?
Pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju.
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, labuma guvējam, apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošinātā vai papildapdrošinātā 
mantiniekiem:
• rakstiski informēt apdrošinātāju tiklīdz iespējams,
• iesniegt pieteikumu atlīdzības saņemšanai un visus apdrošinātāja prasītos dokumentus.
Nepamatoti saņemtas apdrošināšanas atlīdzības gadījumā, atmaksāt to apdrošinātājam 30 dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma 
saņemšanas. 

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums? 
Apdrošināšanas līguma periods un tā stāšanās spēkā:

• apdrošināto risku apdrošināšana sākas nākamajā dienā pēc pirmās apdrošināšanas prēmijas samaksas, bet ne agrāk par līguma 
darbības termiņa sākuma datumu.

Apdrošināšanas līguma darbība beidzas:

• ar līgumā norādīto datumu un laiku,
• ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa,
• ja izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība pilnas apdrošinājuma summas apmērā,
• ja nav veikts pirmās prēmijas maksājums norādītajā termiņā, tad līgums ir spēkā neesošs no tā noslēgšanas brīža,
• ja apdrošinājuma ņēmējs norādītajā termiņā neveic apdrošināšanas prēmijas iemaksu pēc paziņojuma par kavētiem 

apdrošināšanas prēmiju maksājumiem saņemšanas, līgums ir izbeigts pēc paziņojumā norādītā termiņa beigām. 

Kā es varu atcelt līgumu?
Savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju.
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