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A/s Grazer Wechselseitige
Versicherung Aktiengesellschaft
Dzīvības apdrošināšanas un

uzkrājuma veidošanas sevišķie noteikumi -
realizācijas vieta “Latvijas Republika”

LV81101/01

1.paragrāfs: Pamatterminu skaidrojums

(1) Apdrošinātājs ir A/s Grazer Wechselseitige Versicherung
Aktiengesellschaft, Herrengasse 18-20, A-8010, Grāca, Austrija.
(2) Apdrošinājuma ņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas kā
līgumslēdzēja puse ar Apdrošinātāju noslēdz Apdrošināšanas līgumu.
(3) Apdrošinātais ir fiziska persona, par kuras dzīvību noslēgts
Apdrošināšanas līgums.
(4) Atlīdzības saņēmējs ir persona, kas, iestājoties Apdrošināšanas
gadījumam, saņem Apdrošināšanas atlīdzību.
(5) Apdrošināšanas līgums ir Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja
vienošanās, saskaņā ar kuru Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas saistības
maksāt apdrošināšanas prēmiju Apdrošināšanas līgumā noteiktajā veidā,
termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas Apdrošināšanas līgumā noteiktās
saistības un Apdrošinātājs uzņemas saistības, iestājoties
Apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt Atlīdzības saņēmējam
Apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Apdrošināšanas līgumam. No
Apdrošināšanas polises un tās pielikumiem izriet kopējais
Apdrošināšanas līguma saturs.
(6) Apdrošināšanas polise ir dokuments, kas apliecina Apdrošināšanas
līguma noslēgšanu starp Apdrošinātāju un Apdrošinājuma ņēmēju un
ietver Apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus tā grozījumus un
papildinājumus, par kuriem Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs ir
vienojušies Apdrošināšanas līguma darbības laikā.
(7) Apdrošināšanas prēmija ir Apdrošināšanas polisē noteiktais
maksājums par apdrošināšanu, ko Apdrošinājuma ņēmējs maksā
Apdrošinātājam.
(8) Kopējais apdrošināšanas līguma darbības termiņš ir Apdrošināšanas
polisē uzrādītais laika periods, sākuma un beigu datumus ieskaitot,
saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kādi norādīti Apdrošināšanas
polisē vai Apdrošināšanas noteikumos. Kopējais Apdrošināšanas līguma
darbības termiņš sadalās atsevišķos apdrošināšanas periodos. Katrs
apdrošināšanas periods ilgst vienu gadu. Pirmais apdrošināšanas
periods sākas ar pirmo Apdrošināšanas līguma parakstīšanas dienu.
(9) Apdrošināšanas gadījums ir ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts
notikums, kuram iestājoties paredzēta Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa
atbilstoši Apdrošināšanas līgumam.

(10) Apdrošināšanas atlīdzība ir Apdrošinājuma summa vai tās daļa,
kas atbilstoši Apdrošināšanas līgumam izmaksājama iestājoties
Apdrošināšanas gadījumam. Dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājuma
veidošanu Apdrošināšanas atlīdzībā ietilpst arī ienākumi no gratifikācijas.
(11) Apdrošināšanas aizsardzība ir Apdrošināšanas atlīdzības
izmaksāšana, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, saskaņā ar
noteikumiem un nosacījumiem, kādi norādīti Apdrošināšanas līgumā.
(12) Apdrošinājuma summa ir Apdrošināšanas līgumā norādītā
naudas summa, par kuru ir apdrošināta fiziskās personas dzīvība.
(13) Atpirkuma summa ir naudas summa, kas tiek izmaksāta
Apdrošinājuma ņēmējam, ja Apdrošināšanas līgums tiek lauzts pirms
termiņa.

2.paragrāfs: Apdrošināmās personas

Apdrošināt var tikai veselas, pilnībā darbspējīgas fiziskas personas,
kuras neatrodas ārsta aprūpē vai uzraudzībā, vecumā no 15 līdz 60

gadiem. Citas personas var tikt apdrošinātas, noslēdzot īpašas
vienošanās.

3.paragrāfs: Apdrošināšanas gadījums un Apdrošināšanas
atlīdzības apmērs

(1) Apdrošināšanas gadījumi var būt:
• Apdrošinātā nāve (dzīvības apdrošināšanā);
• Apdrošinātais nodzīvojis noteiktu laiku (apdrošināšanā ar uzkrājuma
veidošanu).
(2) Apdrošināšanas aizsardzība pastāv neatkarīgi no Apdrošināšanas
gadījuma iemesla.
(3) Apdrošināšanas atlīdzību dzīvības apdrošināšanā veido
Apdrošināšanas polisē uzrādītā Apdrošinājuma summa.
(4) Apdrošināšanas atlīdzību apdrošināšanā ar uzkrājuma veidošanu
veido Apdrošināšanas līgumā noteiktā Apdrošinājuma summa un līdz
tam iegūtie līdzekļi no gratifikācijas.
(5) Apdrošināšanas atlīdzība dzīvības apdrošināšanas gadījumā tiek
izmaksāta nāves brīdī pastāvošās Atpirkuma summas apmērā, ja
Apdrošināšanas gadījums iestājies tādēļ, ka
• Latvijas Republika iesaistīta karadarbībā vai to skārusi
kodolkatastrofa vai
• Apdrošinātais piedalās citās karadarbībās vai dumpjos, sacelšanās
vai nemieros nemiernieku pusē, vai
• Apdrošinātā kriminālas darbības rezultātā viņam piespriests
nāvessods un tas tiek izpildīts, vai
• Apdrošinātais, mēģinot veikt vai veicot kriminālsodāmas darbības,
kuras var veikt tikai apzināti, tiek nogalināts, vai
• Atlīdzības saņēmējs vai kāda cita persona, kura pēc Apdrošināšanas
līguma gūst labumu noslepkavo Apdrošināto, vai
• Apdrošinātais mirst pēc kādas pagātnē notikušas kodolkatastrofas,
plaša ķīmiska vai bakterioloģiska piesārņojuma, vai
• Apdrošinātais mirst alkohola, narkotiku vai medikamentu pārmērīgas
lietošanas rezultātā, vai
• pierādīts, ka Apdrošinātais nāves brīdī bijis inficēts ar HIV vīrusu
(AIDS), vai
• Apdrošinātais kā automašīnas vadītājs iet bojā, vadot automašīnu,
kad tam ir apziņas traucējumi vai tā autovadīšanas spējas ievērojami
ietekmējis alkohols, narkotikas vai medikamenti.
(6) Apdrošināšanas atlīdzība dzīvības apdrošināšanas gadījumā tiek
izmaksāta nāves brīdī pastāvošās Atpirkuma summas apmērā arī tad, ja
Apdrošināšanas gadījumu tieši vai netieši izraisa
• jebkāda veida karadarbība ar vai bez kara pieteikuma, ieskaitot
jebkādas valsts varas un politisko vai teroristisko organizāciju
vardarbības izpausmes,
• valsts iekšējais nemiers, pilsoņu karš, revolūcija, dumpis,
sacelšanās,
• visi ar šajā punktā nosauktajiem iemesliem saistītie militārie vai
valsts varas pasākumi.
(7) Ja puses nav vienojušās citādi, Apdrošināšanas atlīdzība dzīvības
apdrošināšanas gadījumā tiek izmaksāta nāves brīdī pastāvošās
Atpirkuma summas apmērā arī tad, ja nāve iestājusies
• pildot speciālo lidaparātu pilota darba pienākumus (piem., deltaplāna,
gaisa balona vadītājs, izpletņlēcējs) vai
• pilotējot helikopteri vai pildot militārā pilota pienākumus, vai
• nodarbojoties ar bīstamu sporta veidu (piem., ekstrēmais alpīnisms,
niršana okeāna dzīlēs), vai
• piedaloties braukšanas sacensībās vai ar tām saistītos
treniņbraucienos sauszemes, gaisa vai ūdens transportā.
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(8) Ja Apdrošinātais izdarījis pašnāvību pēc 3 gadiem kopš
Apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai izmaiņām, pastāv pilna
Apdrošināšanas aizsardzība. Pirms šī termiņa beigšanās Apdrošinātājs
izmaksā nāves brīdī pastāvošo Atpirkuma summu.
(9) Apdrošināšanas atlīdzība dzīvības Apdrošināšanas gadījumā tiek
izmaksāta nāves brīdī pastāvošās Atpirkuma summas apmērā, ja
Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātāju nav informējis par
dubultapdrošināšanu.
(10) Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, Apdrošināšanas līguma
darbība automātiski izbeidzas un šajā saistībā nav nepieciešami turpmāki
Apdrošinātāja paziņojumi.

4.paragrāfs: Apdrošināšanas līguma laušana,
Apdrošināšanas prēmiju izmaksāšana un Atpirkuma summa

(1) Apdrošinājuma ņēmējs katru gadu, ievērojot vismaz 30 dienu ilgu
Apdrošināšanas līguma laušanas termiņu, apdrošināšanas perioda
beigās ar rakstisku paziņojumu tiesīgs lauzt Apdrošināšanas līgumu.
(2) Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošināšanas līgumu var lauzt pilnībā vai
daļēji. Taču daļēja Apdrošināšanas līguma laušana var tikt realizēta tikai
tā, ka Apdrošinājuma ņēmēja pienākums spēkā paliekošās
Apdrošināšanas līguma daļas ietvaros ir veikt ikgadējās Apdrošināšanas
prēmijas minimālās summas iemaksu, kas noteikta Apdrošinātāja spēkā
esošajos tarifos.
(3) Tiklīdz izveidojusies Atpirkuma summa, Apdrošinājuma ņēmējam
laužot Apdrošināšanas līgumu, tas tiek pārveidots par bezprēmiju
apdrošināšanu, ja vien Apdrošinājuma ņēmējs nepieprasa Atpirkuma
summas izmaksāšanu. Ja šī bezprēmiju apdrošinājuma summa
nesastāda vismaz EUR 500,-- , automātiski tiek veikta Apdrošināšanas
polises atpirkšana. Atpirkuma summa neatbilst iemaksāto
Apdrošināšanas prēmiju summai. Pamatojoties uz jau nodrošināto
Apdrošināšanas aizsardzību un radītajām izmaksām, Atpirkuma summa
tiek aprēķināta pēc Apdrošinātāja noteiktajiem tarifiem. Ja Atpirkuma
summa ir mazāka par EUR 10,--, Apdrošinātājs to neizmaksā. Pārskats
pār konkrētā Apdrošināšanas līguma ikgadējām klasificētajām Atpirkuma
summām atrodas Apdrošināšanas polisē. Noteikumi par Atpirkuma
summām dzīvības apdrošināšanā bez uzkrājuma veidošanas nav spēkā.
(4) Ja netiek samaksāta kārtējā Apdrošināšanas prēmija vai termiņā nav
veikti iepriekšējā gada Apdrošināšanas prēmijas maksājumi un
Apdrošinātājs nokavēto Apdrošināšanas prēmiju maksājumu dēļ nav
lauzis Apdrošināšanas līgumu, tad gadījumos, kad Apdrošināšanas
līgumiem jau pastāv Atpirkuma summa, iestājas bezprēmiju
apdrošināšana. Dzīvības apdrošināšanā bez uzkrājuma veidošanas šī
paragrāfa noteikumi nav spēkā.
(5) Apdrošināšanas līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā
Apdrošinājuma ņēmējs apņemas Apdrošinātājam samaksāt visas ar
Apdrošināšanas līguma laušanu saistītās nodevas. Nodeva ir 15%
apmērā no gada Apdrošināšanas prēmijas, dzīvības apdrošināšanā bez
uzkrājuma veidošanas - 50% apmērā no gada Apdrošināšanas prēmijas,
bet ne mazāk kā EUR 30,--, un ne vairāk kā EUR 300,--.

5.paragrāfs: Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšana

(1) Lai, beidzoties Apdrošināšanas līguma darbības termiņam, saņemtu
Apdrošināšanas atlīdzību, Atlīdzības saņēmējs iesniedz Apdrošinātājam
sekojošus dokumentus:
• rakstisks iesniegums par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu,
norādot bankas rekvizītus;
• derīgas pases vai personas apliecības kopija;
• Apdrošināšanas polises oriģināls.
(2) Uz katru Atlīdzības saņēmēju, kas, pamatojoties uz Apdrošinātā
nāves iestāšanos, vēlas izmantot savas tiesības saņemt Apdrošināšanas
atlīdzību no Apdrošinātāja, attiecas sekojošais:
• par Apdrošinātā nāvi Apdrošinātājs jāinformē nekavējoties, ilgākais 5
dienu laikā no nāves atklāšanās brīža;

• Apdrošināšanas atlīdzība saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu tiek
izmaksāta tikai tad, ja iesniegta Apdrošināšanas polise;
• Apdrošinātā nāves gadījumā jāiesniedz oficiāla miršanas apliecība;
• pēc Apdrošinātāja pieprasījuma jāiesniedz citas ārsta vai oficiālas
izziņas;
• visām ziņām, kuras pieprasījis Apdrošinātājs un kuras nepieciešamas
Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas pienākuma noteikšanai, jābūt
patiesām un pilnīgām;
• ārstējošajam ārstam vai ārstniecības iestādēm, kurās citu iemeslu dēļ
ārstējies vai izmeklēts Apdrošinātais, jābūt pilnvarotām pēc Apdrošinātāja
pieprasījuma sniegt Apdrošinātājam informāciju un ziņojumus par
Apdrošinātā veselības stāvokli. Ja par Apdrošināšanas gadījumu
informēta vēl cita apdrošināšanas sabiedrība vai līdzīga institūcija, tad arī
tai jābūt pilnvarotai sniegt informāciju, kā minēts iepriekš;
• Apdrošinātājam pēc viņa pieprasījuma jādod tiesības piedalīties
Apdrošinātā līķa sekcijā.
(3) Ja netiek pildīti šo noteikumu punktos (1) un (2) minētie pienākumi un
līdz ar to rodas neskaidrības būtiskos apstākļos, tiek reducēts
Apdrošinātāja pienākums izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību.

6.paragrāfs: Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas īpašie
noteikumi

(1) Ja Apdrošinājuma ņēmējs izraisa Apdrošinātā nāvi, apzināti veicot
prettiesisku darbību, Apdrošinātājs tiek atbrīvots no pienākuma izmaksāt
Apdrošināšanas atlīdzību.
(2) Ja Atlīdzības saņēmējs izraisa Apdrošinātā nāvi, apzināti veicot
prettiesisku darbību, viņa tiesības saņemt Apdrošināšanas atlīdzību nav
spēkā; līdz ar to Apdrošinātāja izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzība
pienākas citiem iespējamiem Atlīdzības saņēmējiem vai - ja šādu
personu nav - Apdrošinātā mantiniekiem vai arī Apdrošinājuma ņēmējam.

7.paragrāfs: Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas izvēle,
ja Apdrošināšanas gadījums ir noteikta vecuma sasniegšana

(1) Uzkrājuma izmaksāšanas vietā var tikt nodrošināta privātās pensijas
(turpmāk tekstā – Pensijas) maksāšana. Pirms izmaksas termiņa izvēles
tiesības ir Apdrošinājuma ņēmējam, pēc izmaksas termiņa iestāšanās -
Atlīdzības saņēmējam. Pensijas izmaksas tiesības pastāv tik ilgi, kamēr
nav izmaksāts uzkrājums.
(2) Pensijas apmērs tiek aprēķināts pēc uzkrājuma izmaksāšanas brīdī
spēkā esošajiem Apdrošinātāja tarifiem. Pensijas apmēra aprēķināšanā
noteicošais ir Pensijas saņēmēja vecums uzkrājuma izmaksāšanas
dienā.
(3) Ja noslēgts līgums par tekošām pensiju izmaksām, tad apdrošinātajai
personai nav tiesību pārtraukt līgumu. Mainīt tekošās pensijas izmaksas
uz vienreizējo kapitāla izmaksu var atsevišķi vienojoties ar apdrošinātāju.

8.paragrāfs: Gratifikācija

(1) Gratifikācija veido daļu no Apdrošināšanas atlīdzības dzīvības
apdrošināšanā ar uzkrājumu.
(2) Gratifikācija ir atkarīga no Apdrošinātāja ieguldījuma darbības
veiksmīguma un to veido trīs daļas: no procentiem gūtā peļņas daļa,
papildus peļņas daļa un beigu peļņas daļa.
(3) No procentiem gūtā peļņas daļa sastāv no tās peļņas, kas iegūta no
Apdrošināšanas prēmiju līdzekļu daļas, kurai nepiemēro iepriekš
garantēto procentu likmi. Papildus peļņas daļa tiek aprēķināta no
pārpalikuma, kurš Apdrošinātājam rodas sakarā ar to, ka tarifi tiek
regulāri aprēķināti pamatojoties uz novecojušiem iedzīvotāju mirstības
statistikas datiem, jo vidējais iedzīvotāju mirstības vecums palielinās ar
katru gadu, kā arī no administratīvo izmaksu ietaupījumiem.
Beigu peļņas daļa veidojas no uzkrātās no procentiem gūtās peļņas daļas
un papildus peļņas daļas, kuru aprēķina tā apdrošināšanas perioda
beigās, kurā Apdrošinātā persona ir mirusi, vai arī to izmaksā
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Apdrošinātajam sasniedzot noteiktu vecumu Apdrošināšanas līguma
darbības termiņa beigās.
(4) Gratifikācija notiek centralizēti, apkopojot visas no vienādiem tarifiem
ienākošās Apdrošināšanas prēmijas, un tikai Apdrošināšanas gada
beigās gratifikācija tiek iedalītia katram Apdrošināšanas līgumam pēc
Apdrošinātāja noteikta aprēķina. Gratifikācija notiek, piedaloties Peļņas
un norēķinu organizācijām. Par konkrēto Apdrošināšanas līgumu
atbildīgā Peļņas un norēķinu organizācija norādīta Apdrošināšanas

polisē. Gratifikācijas daļu lieluma aprēķināšanā noteicošie ir
Apdrošinātāja vadošo institūciju pieņemtie lēmumi. Absolūtu vai daļēju
bezprēmiju Apdrošināšanas līgumu gadījumos gratifikācija tiek reducēta
atbilstoši Apdrošinātāja vadošo institūciju noteiktai procentu likmei.
Apdrošināšanas polisē iepriekš uzrādītie aprēķini par gratifikāciju balstās
uz paraugaprēķiniem un kalpo tikai un vienīgi ilustratīvam mērķim, un nav
tiesiski saistoši. Reālā izmaksājamā no gratifikācijas gūtā peļņa atkarīga
vienīgi no Apdrošināšanas līguma darbības laikā gūtās peļņas apmēra.




