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PAPILDUS PAKALPOJUMU CENRĀDIS UN INFORMĀCIJA PAR IZMAIŅU VEIKŠANU POLISĒS 
AR APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMIEM SAU/01 

 

Spēkā no 09.10.2020. 

Apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas perioda laikā, vienojoties ar apdrošinātāju, apdrošināšanas līgumā var 
veikt izmaiņas. Izmaiņu veikšanai apdrošinājuma ņēmējs aizpilda pieteikuma formu. Apdrošinātājs veic 
nepieciešamās izmaiņas apdrošināšanas polisē 30 dienu laikā pēc Apdrošinājuma ņēmēja pieteikuma 
saņemšanas. Apdrošinātājs pēc izmaiņu veikšanas izdod jaunu polises eksemplāru, kas atceļ iepriekšējā polises 
eksemplāra darbību vai nosūta Apdrošinājuma ņēmējam vēstuli par veiktajām izmaiņām esošajā polisē. 

1. Maksa par 
izmaiņu 
veikšanu  

Vienu reizi apdrošināšanas gadā bez maksas var veikt tikai vienu no sekojošām izmaiņām: 
Riska apdrošinājuma summas un (vai) papildapdrošināšanas summas pievienošanu vai 
palielināšanu, apdrošināšanas perioda, plānotās apdrošināšanas prēmijas un (vai) 
apdrošināšanas prēmijas iemaksu regularitātes, labuma guvēja maiņu. Ja apdrošināšanas 
gadā tiek veikta kāda no iepriekš minētajām izmaiņām vairāk nekā vienu reizi, tad par katru 
nākamo izmaiņu tiek noteikta maksa 10.00 EUR. 

Maksa par riska apdrošinājuma summas un (vai) papildapdrošināšanas summas 
samazināšanu vai atcelšanu tiek noteikta 10.00 EUR. 

Apdrošināšanas prēmiju ieguldījuma plāna izmaiņas 4 reizes apdrošināšanas gadā tiek 
veiktas bez maksas, pēc tam maksa par katrām izmaiņām 10.00 EUR. 

Uzkrātās apdrošinājuma summas ieguldījuma plāna izmaiņas 2 reizes apdrošināšanas gadā 
tiek veiktas bez maksas, pēc tam maksa par katrām izmaiņām 10.00 EUR. Uzkrātās 
apdrošinājuma summas ieguldījuma plāna izmaiņas ir iespējamas, ja uzkrātā apdrošinājuma 
summa ir lielāka par 1 000.00 EUR. 

Maksa par apdrošināšanas līguma pirmstermiņa pārtraukšanu pēc 1.apdrošināšanas gada ir 
50.00 EUR. Ja līgumu pārtrauc 1.apdrošināšanas gada laikā, maksa par apdrošināšanas 
līguma pirmstermiņa pārtraukšanu ir vienāda ar uzkrāto apdrošinājuma summu. 

2. Polises 
dublikāts  

Maksa par apdrošināšanas polises dublikāta izgatavošanu, kas tiek izdots, pamatojoties uz 
apdrošinājuma ņēmēja iesniegumu par polises nozaudēšanu, ir 10.00 EUR. 

3. Minimālā 
prēmija 

Minimālā apdrošināšanas prēmija ir 20.00 EUR mēnesī, 60.00 EUR ceturksnī, 120.00 EUR 
pusgadā, 200.00 EUR gadā vai 1 000.00 EUR vienreizējai iemaksai. Ja tiek izvēlēta pirmā 
papildus apdrošināšanas prēmija, tad tai jābūt vismaz 200.00 EUR. 

4. Līguma veida 
maiņa, 
apdrošināšanas 
perioda 
pagarināšana 

Apdrošināšanas veida maiņa ir iespējama, sākot ar otro apdrošināšanas gadu. 

Apdrošināšanas veida maiņas gadījumā tiek pārtraukta esošās apdrošināšanas polises 
darbība, un tā brīža uzkrātā apdrošinājuma summa tiek ieskaitīta jaunā apdrošināšanas 
polisē kā apdrošināšanas prēmijas iemaksa, no kuras tiek atskaitīti 3%, bet ne mazāk kā 
35.00 EUR, administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas sakarā ar izmaiņu veikšanu. 
Jaunās polises uzkrājums ir uzskatāms par pārtrauktās polises uzkrājuma turpinājumu. 
Šajos gadījumos apdrošināšanas līgums netiek lauzts, bet tajā tiek izdarītas izmaiņas. 

Veicot apdrošināšanas veida maiņu vai apdrošināšanas perioda pagarināšanu, netiek 
saglabāti dzīvības riska summas un papildapdrošināšanas tarifi, bet tiek pielietoti uz izmaiņu 
veikšanas brīdi spēkā esošie tarifi. 

5. Izmaiņu 
ierobežojumi 

Veicot izmaiņas, jāievēro apdrošināšanas noteikumos noteiktie ierobežojumi. 

Apdrošināšanas prēmiju, tās iemaksu regularitāti, kā arī apdrošināšanas periodu var mainīt, 
sākot ar otro apdrošināšanas gadu. Jaunā apdrošināšanas prēmija nedrīkst būt mazāka par 
noteikto minimālo apdrošināšanas prēmiju.  

Grupu apdrošināšanā juridiskām personām, iekļaujot līgumā papildus apdrošinātos, no jauna 
iekļautajām personām tiek pielietoti uz izmaiņu veikšanas brīdi spēkā esošie dzīvības riska 
summas un papildapdrošināšanas tarifi. 

6. Ieguldījumu 
fondi 

Ja kādu iemeslu dēļ, neatkarīgi no Apdrošinātāja gribas vai Ieguldījumu fondu atdeves 
(piemēram, Apdrošinājuma ņēmējs nav samaksājis daļu no Līgumā noteiktajām 
apdrošināšanas prēmijām), daļa no uzkrātās apdrošinājuma summas, kas piesaistīta vienam 
vai vairākiem ieguldījumu fondiem, kļūst negatīva, bet daļa, kas piesaistīta citiem ieguldījumu 
fondiem ir pozitīva, visas uzkrātās apdrošinājuma summas ieguldījumu struktūra tiek 
automātiski mainīta tā, lai proporcionāli sadalot to saskaņā ar Līgumu un tam piesaistītajiem 
ieguldījumu fondiem, kopējā uzkrātā apdrošinājuma summa nemainītos, bet visos 
ieguldījumu fondos esošās uzkrājuma daļas būtu pozitīvas.  

 

Maksa par papildus pakalpojumiem tiek ieturēta no polisē uzkrātās apdrošinājuma summas. 
Apdrošinātājs patur tiesības noteikt citus vai mainīt esošos izmaiņu ierobežojumus un izcenojumus saskaņā ar 
apdrošināšanas noteikumiem. Aktuālā informācija par papildus pakalpojumu izcenojumiem un informācija par 
izmaiņu veikšanu polisēs ir publicēta www.compensalife.lv. 


