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1. DAĻA: LIELBRITĀNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds, 

• adrese, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt., 

• iepriekšējie pieteikumi, 

• Telemātikas dati 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Informācija par 

personīgo risku 
• dzimums, 

• dzimšanas datums, 

• pieteikumu vēsture, 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net 

Worth))), 

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai), 

• publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret 

nāves gadījumu, invaliditāti, negodu), 

• īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)), 

• veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības 

un ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un zaudējumu 

apdrošināšanai izklaides jomā (P&C Entertainment), vienreizējas 

prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu 

ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu 

līmeni (SPL High Net Worth))  

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti (ja jūs esat apdrošināšanas prēmijas 

maksātājs) vai kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu 

veikšanai 

Mārketinga 

informācija 
• vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu saraksta 

uzdevumi, ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem, 

tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicējus) 

• polises numurs 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu, 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt., 

• iepriekšējie pieteikumi 

Pieteikuma detaļas • informācija par negadījumu, kas ir iemesls pieprasījumam, tālruņa 

dati un IMEI numurs (mobilā tālruņa apdrošināšanai), 

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi   

Finanšu informācija • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese 

• krāpniecisku pieteikumu vēsture, 

• informācija par negadījumu, kas  ir pieteikuma pamatā 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • vārds, 

• darba adrese, 

• darba e-pasts, 

• darba tālruņa numuri, 

• amata nosaukums  

Mārketings • vārds, 

• amata nosaukums, 

• e-pasta adrese, 

• intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi, 

• ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem, 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija)  
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Biroja apmeklētāji • vārds, 

• amata nosaukums, 

• e-pasta adrese, 

• tālruņa numurs, 

• videonovērošanas kameru attēli, 

• diētas izvēle (pasākumiem), 

• dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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2. DAĻA: AUSTRIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Sīkākas ziņas par parasti ievākto informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds, 

• adrese, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasts 

Informācija par 

apdrošināšanu 
• Apdrošināšanas numurs 

• Attiecības ar apdrošināto personu 

• Informācija par apdrošināšanu, ieskaitot apdrošinājuma summu,  

• Izņēmuma gadījumi u. c., iepriekšējie pieteikumi, 

• Telemātikas dati 

Informācija par 

personīgo risku 
• Dzimums, 

• Dzimšanas datums, 

• Iepriekšējie pieteikumi, 

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automobiļa 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)), 

• Profesionālā pieredze vai dzīves apraksts (piemēram, valdes locekļu 

un amatpersonu atbildības apdrošināšanai (D&O insurance)), 

• Publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves 

gadījumu, invaliditāti un negodu (Death, Disability and Disgrace 

insurance)), 

• Īpašumu saraksts, īpašuma attīstība, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)), 

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un ārstēšana, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana), 

• Dati par sodāmību – piemēram, ceļu satiksmes noteikumu 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība. 

Finanšu informācija • Bankas konta rekvizīti (ja jūs esat apdrošināšanas prēmijas 

maksātājs) vai kredītkartes informācija, kas tiek izmantota norēķinu 

veikšanai. 
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Informācijas veids Sīkākas ziņas par parasti ievākto informāciju 

Mārketings • Vārds, 

• E-pasts, 

• Intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi, 

• Apstiprinājumu dokumentācija vai 

• Mārketinga apstiprinājumi, 

• Tīmekļa vietnes informācija 

Atlīdzības pieteicējs: 

Apdrošināšanas 

informācija (izņemot 

trešo personu atlīdzības 

pieteicējus) 

• Apdrošināšanas numurs, 

• Attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu, 

• Informācija par apdrošināšanu, ieskaitot apdrošinājuma summu, 

• Izņēmuma gadījumi u. c., iepriekšējie pieteikumi 

Apdrošināšanas 

informācija (izņemot 

trešo personu atlīdzības 

pieteicējus) 

• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, 

• Mobilā tālruņa dati un IMEI numurs (mobilā tālruņa apdrošināšanas 

gadījumā), 

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)). 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumām, medicīniskais 

ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Pieteikuma 

informācija 
• Maksājumam izmantotā konta rekvizīti 

Finanšu informācija • Adrese, iepriekšējie krāpnieciskie pieteikumi, 

• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība. 

Biznesa partneri, apmeklētāji un grupas tīmekļa vietņu lietotāji 

Kontaktinformācija • Vārds/Nosaukums 

• Juridiskā adrese, 

• Uzņēmuma e-pasts, 

• Uzņēmuma tālruņa numuri, 

• Amata nosaukums 
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Informācijas veids Sīkākas ziņas par parasti ievākto informāciju 

Mārketings • Vārds/Nosaukums 

• Amata nosaukums, 

• E-pasts, 

• Intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi, 

• Apstiprinājumu vai mārketinga iebildumu dokumentācija, 

• Tīmekļa vietnes informācija (tostarp tiešsaistes konta informācija, 

IP adrese un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Apmeklētāji • Vārds, 

• Amata nosaukums, 

• E-pasts, 

• Tālruņa numurs, 

• Videonovērošanas kameru attēli, 

• Diētas izvēle (pasākumiem), 

• Informācija par invaliditāti (neobligāti) 
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3. DAĻA: BEĻĢIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids  Informācija par jums, kas parasti tiek reģistrēta/var tikt apstrādāta 

Kandidāti un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • Vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese  

Informācija par polisi • Polises numurs, attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, informācija 

par polisi, tostarp apdrošinātā summa, izņēmumi utt., iepriekšējie 

pieteikumi,  

• Telemātikas dati  

Informācija par 

personīgo risku 
• Dzimums, dzimšanas datums, pieteikumu vēsture,  

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, motocikla 

apdrošināšanai, specializētām privātpersonu apdrošināšanas 

līnijām ļoti turīgajiem (SPL (Speciality Personal Lines) Very 

Wealthy))  

• Profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu 

atbildības apdrošināšanai), 

• Publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret 

nāves gadījumu, invaliditāti un negodu), 

• Aktīvu kopsavilkums, īpašumtiesību struktūra, fiziskais stāvoklis, 

ugunsdrošība un vērtība (specializētām privātpersonu 

apdrošināšanas līnijām ļoti turīgajiem (SPL Very Wealthy)), VI 

Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, 

slimības vēsture un ārstēšana, būtiski personīgie ieradumi 

(piemēram, smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes 

gadījumu un veselības apdrošināšanai (A&H Combined), 

radniecības, dzīvības un ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un 

zaudējumu apdrošināšanai izklaides jomā (Property & Casuality 

Entertainment), specializētām privātpersonu apdrošināšanas 

līnijām ļoti turīgajiem (SPL Very Wealthy))  

• Sodāmība – piemēram, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, 

nedzēsta sodāmība (autovadītājs (izņēmuma kārtā), specializētām 

privātpersonu apdrošināšanas līnijām ļoti turīgajiem (SPL Very 

Wealthy))  

Finanšu informācija  • Bankas konta rekvizīti (ja jūs maksājat polises prēmiju) vai 

norēķinu veikšanai izmantotās kredītkartes rekvizīti  

Mārketings • Vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu saraksta 

uzdevumi, dokuments par piekrišanu vai iebildumiem pret 

mārketingu, tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta dati, IP 

adrese un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids  Informācija par jums, kas parasti tiek reģistrēta/var tikt apstrādāta 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot informāciju 

par trešo personu, kas 

iesniedz pieteikumu)  

• Polises numurs, attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto, 

informācija par polisi, tostarp apdrošinātā summa, izņēmumi u.c., 

iepriekšējie pieteikumi 

Pieteikuma 

informācija  
• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, 

tālruņa informācija un IMEI numurs (mobilā tālruņa 

apdrošināšanai), transportlīdzekļa reģistrācijas numurs 

(piemēram, motocikla apdrošināšanai, specializētām 

privātpersonu apdrošināšanas līnijām ļoti turīgajiem (SPL Very 

Wealthy)) 

• Veselības dati – piemēram, dati par traumām, medicīniskie 

ziņojumi  

• Dati par sodāmībām – piemēram, ceļu satiksmes pārkāpumi, 

tiesas reģistru dati  

Finanšu informācija  • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Adrese, krāpniecisku pieteikumu vēsture, informācija par 

negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā  

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • Vārds, darba adrese, darba e-pasts, darba tālruņa numurs(-i), 

amats  

Mārketings • Vārds, amats, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu 

saraksta uzdevumi, dokuments par piekrišanu vai iebildumiem 

pret mārketingu, tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta 

dati, IP adrese un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija)  

Amatpersonu 

apmeklētāji  
• Vārds, amats, e-pasta adrese, tālruņa numurs, drošības kameru 

ieraksti, diētas izvēle (pasākumiem) 

• Dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Pēdējais atjauninājums 2019. gada novembrī 
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4. DAĻA: BULGĀRIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • Vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts 

Informācija par polisi • Polises numurs, attiecības ar polises pusi, informācija par polisi, 

tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi u. c., iepriekšējie 

pieteikumi, telemātikas dati 

Informācija par 

personīgo risku 
• Dzimums, dzimšanas datums, pieteikumu vēsture 

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)), 

• Profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai), 

• Publiskā informācija (piemēram, nāve, invaliditāte un pārkāpums), 

• Aktīvu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)), 

• Veselības dati – piemēram, fiziskās un garīgās slimības, slimības 

vēsture vai procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības and 

ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai 

izklaides jomā (P&C Entertainment), specializētām privātpersonu ar 

augstu neto vērtību apdrošināšanas līnijām (vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth)) 

• Informācija par sodāmībām – piemēram, par transportlīdzekļa 

vadīšanas pārkāpumiem, nedzēstu sodāmību (valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), personu ar 

augstiem ienākumiem apdrošināšanai) 

Finanšu informācija • Bankas konta rekvizīti (ja esat polises prēmijas maksātājs) vai 

kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai 

Mārketings • Vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga ierakstu saraksts, 

ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem, tīmekļa vietnes 

dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adreses un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(neattiecas uz trešo 

personu atlīdzības 

pieteicējiem) 

• Polises numurs, attiecības ar polises pusi/apdrošināto personu, 

informācija par polisi, tostarp apdrošināšanas segums, izņēmumi u.c., 

iepriekšējie pieteikumi 

Pieteikuma 

informācija 
• Informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, informācija 

par ierīci un IMEI numurs (mobilās ierīces apdrošināšanai), 

• Veselības dati – piemēram, sīkāka informācija par traumām, 

medicīniskais ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Finanšu informācija • Pašreizējā bankas konta informācija  

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Adrese  

• Iepriekšēju krāpniecisku pieteikumu vēsture  

• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā  

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • Vārds, uzņēmuma adrese, darba e-pasts, darba tālruņa numurs, amata 

nosaukums 

Mārketings • Vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga ierakstu saraksts, 

ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, tīmekļa 

vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adreses un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Biroja apmeklētāji • Vārds, amats, e-pasts, tālruņa numurs, videonovērošana, diētas izvēle 

(pasākumiem), dati par invaliditāti (sniegti brīvprātīgi) 

Atjaunināts: 2020. gada novembris 
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5. DAĻA: ČEHIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti apkopojam 

Apdrošinātā persona 

Kontaktinformācija • vārds 

• adrese 

• tālruņa numurs 

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • apdrošināšanas numurs 

• attiecības ar apdrošināto 

• detalizēta informācija par polisi, apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• iepriekšējie pieteikumi 

• telemātikas dati 

Ar risku saistīta 

informācija par 

personu 

• dzimums 

• dzimšanas datums 

• apdrošināšanas pieteikumu vēsture 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numura apliecība (piemēram, 

transportlīdzekļa apdrošināšana, personu ar augstu neto vērtību 

apdrošināšana) 

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, vadības civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana), 

• publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšana nāves 

gadījumiem, invaliditātes apdrošināšana, apdrošināšana līdzekļu 

piesavināšanās gadījumā) 

• īpašuma inventarizācija, nekustamā īpašuma konstrukcija, fiziskais 

stāvoklis, drošība, ugunsdrošība un vērtība (personu ar augstu neto 

vērtību apdrošināšana) 

• veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, 

medikamentu lietošanas vēsture un procedūras, konkrētas personas 

paradumi (piemēram, smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienota 

veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, radniecības, 

apdrošināšana, dzīvības un ceļojumu apdrošināšana, īpašuma un 

nelaimes gadījumu apdrošināšana izklaides jomā, personu ar augstiem 

ienākumiem apdrošināšana) 

• dati par sodāmību – piemēram, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, 

sodāmība, kas nav dzēsta (vadības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana (izņēmuma gadījumi), personu ar augstiem ienākumiem 

apdrošināšana) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti apkopojam 

Finanšu informācija • bankas rekvizīti (ja esat prēmijas maksātājs) vai norēķiniem 

izmantotās kredītkartes rekvizīti 

Mārketings • vārds 

• e-pasta adrese 

• intereses / uzdevumi mārketinga adresātu sarakstā 

• ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes informācija, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicēja persona 

Informācija par polisi 

(izņemot informāciju 

par trešo personu 

atlīdzības pieteicējiem) 

• polises numurs 

• attiecības ar apdrošināto 

• detalizēta informācija par polisi, apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• iepriekšējie pieteikumi 

Pieteikuma 

informācija 
• sīkāka informācija par notikumu, kas ir pieteikuma pamatā, 

informācija par tālruni un IMEI numuru (mobilā tālruņa 

apdrošināšanai), transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība (piemēram, 

automašīnas apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• veselības dati – piemēram, informācija par traumām, medicīniskais 

ziņojums 

• dati par sodāmību – piemēram, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, 

policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • maksājuma bankas rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese 

• krāpniecisku pieteikumu vēsture 

• detalizēta informācija par notikumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti apkopojam 

Kontaktinformācija • vārds 

• juridiskā adrese 

• uzņēmuma e-pasta adrese 

• uzņēmuma tālruņa numurs 

• amata nosaukums 

Mārketings • vārds 

• amata nosaukums 

• e-pasta adrese, 

• intereses / uzdevumi mārketinga adresātu sarakstā 

• ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes informācija, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Apmeklētāji • vārds 

• amata nosaukums 

• e-pasta adrese 

• tālrunis 

• drošības kameru ieraksti 

• dati par invaliditāti (sniegti brīvprātīgi) 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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6. DAĻA: DĀNIJA – LATVIEŠU VALODĀ  

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Adrese 

• Tālruņa numurs 

• E-pasta adrese 

Informācija par polisi • Polises numurs 

• Saistība ar apdrošinājuma ņēmēju 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• Iepriekšējie pieteikumi 

• Telemātikas dati 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Informācija par 

personīgo risku 
• Dzimums 

• Dzimšanas datums 

• Pieteikumu vēsture 

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai) 

• Publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves 

gadījumu, invaliditāti, negodu) 

• Īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un 

ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai 

izklaides jomā (P&C Entertainment), vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth)) 

Finanšu informācija • Bankas konta rekvizīti (ja esat polises prēmijas maksātājs) vai 

kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai 

Mārketinga 

informācija 
• Vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu saraksta 

uzdevumi, ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, 

tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicējus) 

• Polises numurs 

• Attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• Iepriekšējie pieteikumi 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 18 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Pieteikuma 

informācija 
• Informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, tālruņa 

informācija un IMEI numurs (mobilā tālruņa apdrošināšanai), 

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Adrese 

• Krāpniecisku pieteikumu vēsture 

• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Darba adrese 

• Darba e-pasts 

• Darba tālruņa numuri 

• Amata nosaukums 

Mārketings • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Interešu/mārketinga adresātu saraksta uzdevumi 

• Ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu  

• Tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Biroja apmeklētāji • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Tālruņa numurs 

• Videonovērošanas kameru attēli 

• Diētas izvēle (pasākumiem) 

• Dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts: 2019. gada novembris 
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7. DAĻA: IGAUNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Adrese 

• Tālruņa numurs 

• E-pasta adrese 

Informācija par polisi • Polises numurs 

• Saistība ar apdrošinājuma ņēmēju 

• Sīkāka informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, 

izņēmumi utt., 

• Iepriekšējie pieteikumi 

• Telemātikas dati 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Informācija par 

personīgo risku 
• Dzimums 

• Dzimšanas datums 

• Pieteikumu vēsture 

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai) 

• Publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves 

gadījumu, invaliditāti, negodu) 

• Īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, fiziskie un garīgie traucējumi, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un 

ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai 

izklaides jomā (P&C Entertainment), vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth)) 

Finanšu informācija • Bankas konta rekvizīti (ja jūs esat apdrošināšanas prēmijas 

maksātājs) vai kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu 

veikšanai 

Mārketinga 

informācija 
• Vārds, e-pasta adrese, interešu/mārketinga adresātu saraksta 

uzdevumi, ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, 

tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi  

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicēju) 

• Polises numurs 

• Attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• Iepriekšējie pieteikumi 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Pieteikuma 

informācija 
• Informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, tālruņa 

informācija un IMEI numurs (mobilā tālruņa apdrošināšanai), 

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Adrese 

• Krāpniecisku pieteikumu vēsture 

• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• Dati par sodāmību,  piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Darba adrese 

• Darba e-pasts 

• Darba tālruņa numuri 

• Amata nosaukums 

Mārketings • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Interešu/mārketinga adresātu saraksta uzdevumi 

• Ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu  

• Tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Biroja apmeklētāji • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Tālruņa numurs 

• Videonovērošanas kameru attēli 

• Diētas izvēle (pasākumiem) 

• Dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts: 2019. gada novembris 
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8. DAĻA: SOMIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Adrese 

• Tālruņa numurs 

• E-pasta adrese 

Informācija par polisi • Polises numurs 

• Saistība ar apdrošinājuma ņēmēju 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinātā summa, izņēmumi utt. 

• Iepriekšējie pieteikumi 

• Telemātikas dati 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Informācija par 

personīgo risku 
• Dzimums 

• Dzimšanas datums 

• Pieteikumu vēsture 

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai) 

• Publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves 

gadījumu, invaliditāti, negodu) 

• Īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un 

ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai 

izklaides jomā (P&C Entertainment), vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth)) 

Finanšu informācija • Bankas konta rekvizīti (ja esat polises prēmijas maksātājs) vai 

kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai 

Mārketinga 

informācija 
• Vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu saraksta 

uzdevumi, ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, 

tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicējus) 

• Polises numurs 

• Attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• Iepriekšējie pieteikumi 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Pieteikuma 

informācija 
• Informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, tālruņa 

informācija un IMEI numurs (mobilā tālruņa apdrošināšanai), 

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, detalizēta informācija par traumu, 

medicīniskais ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Adrese 

• Krāpniecisku pieteikumu vēsture 

• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Darba adrese 

• Darba e-pasts 

• Darba tālruņa numuri 

• Amata nosaukums 

Mārketings • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Interešu/mārketinga adresātu saraksta uzdevumi 

• Ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu 

• Tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Biroja apmeklētāji • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Tālruņa numurs 

• Videonovērošanas kameru attēli 

• Diētas izvēle (pasākumiem) 

• Dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts: 2019. gada novembris 
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9. DAĻA: FRANCIJA – LATVIEŠU VALODĀ  

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Adrese 

• Tālruņa numurs 

• E-pasta adrese 

Informācija par polisi  • Polises numurs 

• Saistība ar apdrošinājuma ņēmēju 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• Iepriekšējie pieteikumi 

• Telemātikas dati 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Informācija par 

personīgo risku 
• Dzimums 

• Dzimšanas datums 

• Pieteikumu vēsture 

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai) 

• Publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves 

gadījumu, invaliditāti, negodu) 

• Īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un 

ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai 

izklaides jomā (P&C Entertainment), vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth)) 

Finanšu informācija • Bankas konta rekvizīti (ja esat polises prēmijas maksātājs) vai 

kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai 

Mārketinga 

informācija 
• Vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu saraksta 

uzdevumi, ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, 

tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicēju) 

• Polises numurs 

• Attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• Iepriekšējie pieteikumi 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Pieprasījuma 

informācija 
• Informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, tālruņa 

informācija un IMEI numurs (mobilā tālruņa apdrošināšanai), 

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Adrese 

• Krāpniecisku pieteikumu vēsture 

• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Darba adrese 

• Darba e-pasts 

• Darba tālruņa numuri 

• Amata nosaukums 

Mārketings • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Interešu/mārketinga adresātu saraksta uzdevumi 

• Ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu 

• Tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 31 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Biroja apmeklētāji • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Tālruņa numurs 

• Videonovērošanas kameru attēli 

• Diētas izvēle (pasākumiem) 

• Dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts: 2019. gada novembris 
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10. DAĻA: VĀCIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti apkopojam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds, 

• adrese, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasta adrese 

Informācija par 

apdrošināšanu 
• apdrošināšanas numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, 

• informācija par apdrošināšanu, ieskaitot apdrošinājuma summu, 

• izņēmumi u. c., iepriekšējie pieteikumi, 

• Telemātikas dati 

Informācija par 

personīgo risku 
• dzimums, 

• dzimšanas datums, 

• iepriekšējie pieteikumi, 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)), 

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai (D&O)), 

• publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret 

nāves gadījumu, invaliditāti un negodu [apdrošināšana pret nāvi, 

invaliditāti un negodu]), 

• īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)), 

• dati par veselību – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, 

slimības vēsture un ārstēšana, nozīmīgi personīgie ieradumi 

(piemēram, smēķēšana, alkohola lietošana), 

• dati par sodāmību un pārkāpumiem – piemēram, ceļu satiksmes 

pārkāpumiem, nedzēstiem sodāmības reģistra ierakstiem 

Finanšu informācija • bankas rekvizīti (ja jūs esat apdrošināšanas prēmijas maksātājs) vai 

kredītkartes informācija, kas tiek izmantota norēķinu veikšanai 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti apkopojam 

Mārketings • vārds, 

• e-pasta adrese, 

• intereses / mārketinga adresātu saraksta piešķīrumi, 

• dokumentācija par piekrišanu mārketinga mērķiem vai 

• iebildumiem pret mārketingu, 

• Tīmekļa vietnes informācija 

Atlīdzības pieteicēji 

Informācija par 

apdrošināšanu 

(izņemot trešās puses 

atlīdzības pieteicēju) 

• Apdrošināšanas numurs, 

• Attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju / apdrošināto personu, 

• informācija par apdrošināšanu, ieskaitot summu, 

• izņēmumi u. c., iepriekšējie pieteikumi 

Sīkāka informācija 

par pieteikumu 
• sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, 

• informācija un mobilā tālruņa IMEI numurs (mobilā tālruņa 

apdrošināšanai), 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• dati par veselību – piemēram, sīkāka informācija par traumu, 

medicīniskais ziņojums 

• dati, kas attiecas uz sodāmību un pārkāpumiem – piemēram, ceļu 

satiksmes pārkāpumiem, policijas ziņojumiem 

Finanšu informācija • maksājumu veikšanai izmantotie bankas rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese, iepriekšējie krāpnieciskie pieteikumi, 

• sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, 

• dati, kas attiecas uz sodāmību un pārkāpumiem – piemēram, 

nedzēstas sodāmības reģistra ieraksti 

Biznesa partneri, viesi un apmeklētāji un tīmekļa vietne 

Kontaktinformācija • vārds, 

• uzņēmuma adrese, darba darīšanās 

• e-pasta adrese, darba darīšanās 

• tālruņa numuri, 

• amata nosaukums 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti apkopojam 

Mārketings • vārds, 

• amata nosaukums, 

• e-pasta adrese, 

• intereses / mārketinga adresātu saraksta piešķīrumi, 

• dokumentācija par piekrišanu mārketinga mērķiem vai iebildumiem 

pret mārketingu, 

• Tīmekļa vietnes informācija (tostarp tiešsaistes bankas informācija, 

IP adrese un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Apmeklētāji • vārds, 

• amata nosaukums, 

• e-pasta adrese, 

• tālruņa numurs, 

• videonovērošanas kameru attēli, 

• ēdienu izvēle (pasākumiem), 

• informācija par invaliditāti (neobligāta informācija) 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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11. DAĻA: GRIEĶIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids  Informācija, ko parasti vācam  

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • Vārds,  

• adrese, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasta adrese 

Informācija par 

apdrošināšanas 

līgumu 

• Apdrošināšanas līguma numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju,  

• līguma informācija, tostarp apdrošināšanas summa, izņēmumi utt.,  

• iepriekšējie pieteikumi,  

• Telemātikas dati   

Informācija par 

personīgo risku  
• dzimums, dzimšanas datums, pieteikumu vēsture, 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• iepriekšējā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai) 

• publiski pieejama informācija (piemēram, nāves gadījuma, 

invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret neslavas celšanu) 

• īpašuma grafiks, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)), 

• Sensitīvi dati 

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana)  

• (apvienotai nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanai, 

apdrošināšanai aizsargātiem subjektiem (Protected Members), 

dzīvības un ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un nelaimes gadījuma 

apdrošināšanai) 

• (valdes locekļu un amatpersonu atbildības apdrošināšanai (izņēmuma 

kārtā), vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth))  

Finanšu dati  • Bankas konta rekvizīti (ja esat prēmijas maksātājs) vai kredītkartes 

rekvizīti, kas tiek izmantoti debetam  
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Informācijas veids  Informācija, ko parasti vācam  

Mārketings  • Vārds, e-pasta adrese, intereses/mārketinga reģistrācijas uzdevumi, 

mārketinga atļauju vai iebildumu reģistrēšana, tīmekļa vietnes dati, 

IP adrese un meklētājprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicējs: 

Apdrošināšanas 

līguma informācija 

(izņemot trešās 

personas – atlīdzības 

pieteicēju)  

• Apdrošināšanas līguma numurs, attiecības ar darījuma 

partneri/apdrošināto personu, informācija par apdrošināšanas līgumu, 

tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi u. c., iepriekšējie 

pieteikumi 

Pieteikuma dati  • informācija par notikumu, kas ir pieteikuma pamatā, informācija par 

mobilo tālruni un IMEI numuru (International Mobile Equipment 

Identification Number) (mobilā tālruņ apdrošināšanai), 

transportlīdzekļa reģistrācijas numuru (piem., automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)). 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums   

Finanšu dati • Maksājumam izmantotā bankas konta informācija  

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Adrese, iepriekšēju nepamatotu pieteikumu vēsture, informācija par 

negadījumu, uz kuru balstīts pieteikums 

Biznesa partneri/asociētie partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • Vārds, darba adrese, uzņēmuma e-pasta adrese, uzņēmuma tālruņa 

numuri, amats 

Mārketings • vārds, amats, e-pasta adrese, intereses/mārketinga reģistrācijas 

uzdevumi, mārketinga atļauju vai iebildumu reģistrēšana, tīmekļa 

vietnes dati (tostarp interneta konta informācija, IP adrese un 

meklētājprogrammas ģenerētā informācija) 

Biroja apmeklētājs  • Vārds un uzvārds, amats, e-pasta adrese, tālruņa numurs, attēli, diētas 

izvēle (pasākumiem), dati par invaliditāti (sniegti brīvprātīgi) 

Atjaunināts 2019. gada decembrī  
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12. DAĻA: UNGĀRIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Parasti savāktās informācijas veids  

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds, 

• adrese, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, 

• informācija par polises saturu, tostarp apdrošinājuma summu, 

izņēmumiem u. c., pieteikumu vēsturi, 

• Telemātikas dati 

Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• dzimums, 

• dzimšanas datums, 

• pieteikumu vēsture, 

• transportlīdzekļa numura zīme (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)), 

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai), 

• publiska informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves gadījumu, 

invaliditāti, negodu), 

• aktīvu saraksts, konstrukcijas, stāvoklis, drošība, ugunsdrošība un 

vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)), 

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture, procedūras, būtiski ieradumi (piemēram, smēķēšana, alkohola 

lietošana) (apvienotai mbinētai nelaimes gadījumu un veselības 

apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un ceļojumu 

apdrošināšanai, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai (P&C 

Entertainment), (vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Dati par sodāmību – piemēram,  ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, 

spriedumi, kuriem  nav iestājies noilgums  (valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai (izņēmuma gadījumos), 

vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar 

augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 
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Informācijas veids Parasti savāktās informācijas veids  

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti (ja maksājat apdrošināšanas maksu) vai 

kredītkartes dati, kas nepieciešami rēķina izrakstīšanai 

Mārketings • vārds, 

• e-pasta adrese, 

• intereses / mārketinga saraksta abonēšana, 

• atļaujas vai sūdzības par mārketinga materiāliem, 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta dati, IP adrese un 

pārlūkprogrammas informācija) 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicējus) 

• polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu, 

• informācija par polises saturu, tostarp apdrošinājuma summu, 

izņēmumiem utt., 

• pieteikumu vēsture 

Sīkāka informācija 

par pieteikumu 
• Negadījuma apraksts, kas ir pieteikuma pamatā, transportlīdzekļa 

numura zīme, tālruņa dati un IMEI numurs (mobilā tālruņa 

apdrošināšanas gadījumā),  

• transportlīdzekļa numura zīme (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth))  

• Veselības dati – piemēram, traumas apraksts, medicīniskā karte  

• Dati par sodāmību – piemēram, ceļu satiksmes pārkāpumi, policijas 

protokoli 

Finanšu informācija • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese, 

• iepriekšējie krāpnieciskie pieteikumi, 

• ziņas par notikumu, kas izraisīja pieteikumu, 

• Dati par kriminālsodiem – piemēram, spriedumi, kuriem nav iestājies 

noilgums  

Biznesa partneri un apmeklētāji 
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Informācijas veids Parasti savāktās informācijas veids  

Kontaktinformācija • vārds,  

• darba adrese, 

• darba e-pasts,  

• darba tālruņa numuri,  

• amats  

Mārketings • vārds,  

• amats,  

• e-pasta adrese,  

• intereses / mārketinga saraksta abonēšana,  

• atļaujas vai sūdzības par mārketinga materiāliem,  

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta dati, IP adrese un 

pārlūkprogrammas informācija).  

Apmeklētāji • vārds,  

• amats,  

• e-pasta adrese,  

• tālruņa numurs,  

• Videonovērošanas kameru ieraksti,  

• pieprasītā ēdienkarte (pasākumiem),  

• invaliditāte (neobligāti)  

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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13. DAĻA: ĪRIJA – LATVIEŠU VALODĀ  

Informācijas veids Parasti savāktās informācijas veids  

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds, 

• adrese, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, 

• informācija par polises saturu, tostarp apdrošinājuma summu, 

izņēmumiem u. c., iepriekšējiem pieteikumiem, 

• Telemātikas dati 

Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• dzimums, 

• dzimšanas datums, 

• pieteikumu vēsture, 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)), 

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai), 

• publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves 

gadījumu, invaliditāti, negodu), 

• īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)), 

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture, procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un 

ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai 

(P&C Entertainment), vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Dati par sodāmību – piemēram,  transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma gadījumos), vienreizējas 

prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu 

ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 
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Informācijas veids Parasti savāktās informācijas veids  

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti (ja jūs esat apdrošināšanas prēmijas 

maksātājs) vai kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai 

Mārketings • vārds, 

• e-pasta adrese, 

• intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi, 

• ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta dati, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicēju) 

• polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu, 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summu, izņēmumiem u. 

c., 

• iepriekšējie pieteikumi 

Sīkāka informācija 

par pieteikumu 
• Nelaimes gadījuma apraksts, kas ir pieteikuma pamatā, informācija 

par tālruni un IMEI numurs (mobilā tālruņa apdrošināšanai),  

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth))  

• Veselības dati – piemēram, traumas apraksts, medicīniskais ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese, 

• krāpniecisku pieteikumu vēsture, 

• ziņas par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība  

Biznesa partneri un apmeklētāji 
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Informācijas veids Parasti savāktās informācijas veids  

Kontaktinformācija • vārds,  

• darba adrese, 

• darba e-pasts,  

• darba tālruņa numuri,  

• amata nosaukums 

Mārketings • vārds,  

• amata nosaukums,  

• e-pasta adrese,  

• intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi,  

• ieraksti par atļaujām vai iebildumi pret mārketingu,  

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta dati, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija).  

Apmeklētāji • vārds,  

• amata nosaukums,  

• e-pasta adrese,  

• tālruņa numuri,   

• videonovērošanas kameru attēli,  

• Diētas izvēle (pasākumiem),  

• dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti)  

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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14. DAĻA: ITĀLIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds, 

• uzvārds, 

• adrese, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt., 

• iepriekšējie pieteikumi, 

• Telemātikas dati 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Informācija par 

personīgo risku 
• dzimums, 

• dzimšanas datums, 

• pieteikumu vēsture, 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (automašīnas 

apdrošināšanai), 

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai), 

• publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves 

gadījumu, invaliditāti, negodu), 

• īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (apdrošināšanai pret ugunsgrēka gadījumu 

(Fire), vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)), 

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un 

ceļojumu apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth))  

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti (ja jūs esat apdrošināšanas prēmijas 

maksātājs) vai kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu 

veikšanai 

Mārketinga 

informācija 
• vārds,  

• e-pasta adrese,  

• intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi,  

• ieraksti par  atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu,  

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicēju) 

• polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu, 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt., 

• iepriekšējie pieteikumi 

Pieteikuma detaļas • informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, 

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) 

personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

•  Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi   

Finanšu informācija • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese 

• krāpniecisku pieteikumu vēsture, 

• ziņas par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • vārds vai uzņēmuma nosaukums, 

• darba adrese, 

• darba e-pasts, 

• darba tālruņa numuri, 

• amata nosaukums  

Mārketings • vārds, 

• amata nosaukums, 

• e-pasta adrese, 

• intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi, 

• ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija)  
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Biroja apmeklētāji • vārds, 

• amata nosaukums, 

• e-pasta adrese, 

• tālruņa numurs, 

• Videonovērošanas kameru attēli, 

• diētas izvēle (pasākumiem), 

• dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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15. DAĻA: LATVIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Parasti vāktās informācijas apraksts 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds, 

• uzvārds, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasta adrese 

Apdrošināšanas polise • polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, 

• polises dati, 

• ieskaitot apdrošinājuma summu, izņēmumus utt. 

• iepriekšējie pieteikumi, 

• Telemātikas dati 

Informācija • dzimums, 

• dzimšanas datums, 

• pieteikumu vēsture, 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstiem ienākumiem), 

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļa un 

amatpersonas atbildības apdrošināšanai), 

• publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves 

gadījumu, invaliditāti un kaitējumu reputācijai), 

• piederumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, 

drošība, ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstiem ienākumiem), 

• Veselības dati, piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, veselības 

vēsture un procedūras, attiecīgie personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai, radniecības, dzīvības un ceļojumu, īpašuma 

un nelaimes gadījumu apdrošināšanai, (SPL) apdrošināšanai 

personām ar augstiem ienākumiem), 

• Sodāmības informācija, piemēram, ceļu satiksmes noteikumu 

pārkāpumi, vadot transportlīdzekli, nedzēsta sodāmība (valdes 

locekļiem un amatpersonām (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstiem ienākumiem) 
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Informācijas veids Parasti vāktās informācijas apraksts 

Informācija par 

personīgo risku 
• bankas konta dati (ja esat apdrošinājuma ņēmējs) vai kredītkartes 

dati, kas izmantoti rēķina apmaksai 

Finanšu informācija • vārds, e-pasta adrese 

• interešu / mārketinga saraksts, 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Atlīdzības pieteicējs: 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicējus) 

• polises numurs 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju / apdrošināto, 

• polises dati, tostarp apdrošinātā summa, izņēmumi u. c. 

• iepriekšējie pieteikumi 

Sīkāka informācija 

par pieteikumu 
• informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, tālruņa dati un 

IMEI numurs 

• (mobilā tālruņa apdrošināšanai), transportlīdzekļa reģistrācijas 

numurs (piemēram, automašīnas apdrošināšanai, vienreizējas 

prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu 

ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese, 

• krāpniecisku pieteikumu vēsture, 

• informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • vārds, 

• darba adrese, 

• darba e-pasts, 

• darba tālruņa numuri, 

• amats 
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Informācijas veids Parasti vāktās informācijas apraksts 

Mārketings • vārds, 

• amats, 

• e-pasta adrese, interešu/mārketinga saraksts, 

• reģistrētas atļaujas vai iebildumi pret mārketinga paziņojumiem, 

informācija par tīmekļa vietni (tostarp tiešsaistes konta dati, IP 

adrese un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Biroja apmeklētājs • vārds, 

• amats, 

• e-pasta adrese, 

• tālruņa numurs, 

• videonovērošanas sistēmas attēli, 

• diētas izvēle (pasākumiem), 

• dati par invaliditāti (tiek norādīti brīvprātīgi) 

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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16. DAĻA: LIETUVA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Informācija, ko parasti apkopojam 

Potenciālās un aktīvās apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds, 

• uzvārds, 

• adrese, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • polises numurs,  

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju,  

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt.,  

• iepriekšējie pieteikumi,  

• telemātikas dati 
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Informācijas veids Informācija, ko parasti apkopojam 

Informācija par 

personīgo risku 
• dzimums,  

• dzimšanas datums,  

• pieteikumu vēsture,  

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)),  

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai),  

• publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves 

gadījumu, invaliditāti, negodu),  

• īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)),  

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un 

ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai 

izklaides jomā (P&C Entertainment), vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)), 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth)) 

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti (ja jūs esat apdrošināšanas prēmijas 

maksātājs) vai kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu 

veikšanai 

Mārketings • polises numurs, attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto 

personu, informācija par polisi, tostarp apdrošinātā summa, 

izņēmumi u. c., iepriekšējie pieteikumi 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicēju) 

• polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu, 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summu, izņēmumiem 

utt., 

• iepriekšējie pieteikumi 
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Informācijas veids Informācija, ko parasti apkopojam 

Pieteikuma detaļas • informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, tālruņa dati un 

IMEI numurs (mobilā tālruņa apdrošināšanai), transportlīdzekļa 

reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas apdrošināšanai, 

vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar 

augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība 

Finanšu informācija • maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese, 

• krāpniecisku pieteikumu vēsture, 

• informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • vārds, 

• uzvārds, 

• darba adrese, 

• darba e-pasts, 

• darba tālruņa numurs, 

• amata nosaukums 

Mārketings • vārds, 

• uzvārds, 

• amata nosaukums, e-pasta adrese, 

• interešu/mārketinga saraksta uzdevumi 

• ieraksti par piekrišanu vai iebildumiem pret mārketingu, tīmekļa 

vietnes dati (tostarp interneta konta dati, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Informācija, ko parasti apkopojam 

Biroja apmeklētājs • vārds, 

• uzvārds, 

• amata nosaukums, e-pasta adrese, 

• tālruņa numurs, 

• Videonovērošanas kameras attēli, diētas izvēle (pasākumiem), 

• dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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17. DAĻA: NĪDERLANDE – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids  Informācija par jums, kas parasti tiek reģistrēta/var tikt apstrādāta 

Kandidāti un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • Vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese  

Informācija par polisi • Polises numurs, attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, informācija 

par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt., 

iepriekšējie pieteikumi,  

• Telemātikas dati  

informācija par 

personīgo risku 
• Dzimums, dzimšanas datums, pieteikumu vēsture,  

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, motocikla, 

specializētām privātpersonu apdrošināšanas līnijām ļoti 

turīgajiem (SPL (Speciality Personal Lines) Very Wealthy))  

• Profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļa 

atbildības apdrošināšanai), 

• Publiski pieejama informācija (piemēram, par nāvi, invaliditāti 

un goda zaudēšanu), 

• Aktīvu kopsavilkums, īpašumtiesību struktūra, fiziskais stāvoklis, 

ugunsdrošība un vērtība (specializētām privātpersonu 

apdrošināšanas līnijām ļoti turīgajiem (SPL Very Wealthy)),  

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, 

slimības vēsture un ārstēšana, būtiski personīgie ieradumi 

(piemēram, smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes 

gadījumu un veselības apdrošināšanai (A&H Combined), 

radniecības, dzīvības un ceļojumu apdrošināšanai, īpašuma un 

zaudējumu apdrošināšanai izklaides jomā (Property & Casualty 

Entertainment), specializētām privātpersonu apdrošināšanas 

līnijām ļoti turīgajiem (SPL Very Wealthy))  

• Sodāmība – piemēram, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, 

nedzēsta sodāmība (autovadītāja atbildības apdrošināšana 

(izņēmuma kārtā), specializētām privātpersonu apdrošināšanas 

līnijām ļoti turīgajiem (SPL Very Wealthy))  

Finanšu informācija  • Bankas konta rekvizīti (ja jūs maksājat polises prēmiju) vai 

norēķinu veikšanai izmantotās kredītkartes rekvizīti  

Mārketings • Vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu saraksta 

uzdevumi, dokuments par piekrišanu vai iebildumiem pret 

mārketingu, tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta dati, IP 

adrese un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids  Informācija par jums, kas parasti tiek reģistrēta/var tikt apstrādāta 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot informāciju 

par trešo personu, kas 

iesniedz pieteikumu)  

• Polises numurs, attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto, 

informācija par polisi, tostarp apdrošinātā summa, izņēmumi u. c., 

iepriekšējie pieteikumi  

Pieteikuma 

informācija  
• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, 

tālruņa informācija un IMEI numurs (mobilais tālrunis), 

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, motocikla, 

specializētām privātpersonu apdrošināšanas līnijām ļoti 

turīgajiem (SPL Very Wealthy))  

• Veselības dati – piemēram, dati par traumām, medicīniskie 

ziņojumi  

• Dati par sodāmībām – piemēram, ceļu satiksmes pārkāpumi, 

tiesas reģistru dati  

Finanšu informācija  • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Adrese, krāpniecisku pieteikumu vēsture, informācija par 

negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā  

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • Vārds, darba adrese, darba e-pasts, darba tālruņa numurs(-i), 

amats  

Mārketings • Vārds, amats, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu 

saraksta uzdevumi, dokuments par piekrišanu vai iebildumiem 

pret mārketingu, tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta 

dati, IP adrese un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija)  

Amatpersonu 

apmeklētāji  
• Vārds, amats, e-pasta adrese, tālruņa numurs, drošības kameru 

ieraksti, diētas izvēle (pasākumiem) 

• Dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Pēdējais atjauninājums 2019. gada novembrī 
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18. DAĻA: NORVĒĢIJA – LATVIEŠU VALODĀ  

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Adrese 

• Tālruņa numurs 

• E-pasta adrese 

Informācija par polisi • Polises numurs 

• Saistība ar apdrošinājuma ņēmēju 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• Iepriekšējie pieteikumi 

• Telemātikas dati 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Informācija par 

personīgo risku 
• Dzimums 

• Dzimšanas datums 

• Pieteikumu vēsture 

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai) 

• Publiski pieejama informācija (piemēram, apdrošināšanai pret nāves 

gadījumu, invaliditāti, negodu) 

• Īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un 

ceļojumu apdrošināšanai,, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai 

izklaides jomā (P&C Entertainment), vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth)) 

Finanšu informācija • Bankas konta rekvizīti (ja esat polises prēmijas maksātājs) vai 

kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai 

Mārketinga 

informācija 
• Vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu saraksta 

uzdevumi, ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, 

tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicējs: 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicēju) 

• Polises numurs 

• Attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• Iepriekšējie pieteikumi 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Pieteikuma 

informācija 
• Informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, tālruņa 

informācija un IMEI numurs (mobilā tālruņa apdrošināšanai), 

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

 

• Adrese 

• Krāpniecisku pieteikumu vēsture 

• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Darba adrese 

• Darba e-pasts 

• Darba tālruņa numuri 

• Amata nosaukums 

Mārketings • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Interešu/mārketinga adresātu saraksta uzdevumi 

• Ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketinga  

• Tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Biroja apmeklētāji • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Tālruņa numurs 

• Videonovērošanas kameru attēli 

• Diētas izvēle (pasākumiem) 

• Dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts: 2019. gada novembris 
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19. DAĻA: POLIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Sīkākas ziņas par standarta informāciju, ko mēs apkopojam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds un uzvārds, 

• adrese, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, 

• detalizēta informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summu, 

izņēmumiem u. c. 

• pieteikumu vēsture, 

• telemātikas dati 
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Informācijas veids Sīkākas ziņas par standarta informāciju, ko mēs apkopojam 

Informācija par 

personīgo risku 
• dzimums, 

• dzimšanas datums, 

• pieteikumu vēsture, 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, transportlīdzekļa 

apdrošināšana,  specializētās privātpersonu apdrošināšanas līnijas 

– augsta neto vērtība), 

• darba pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai), 

• publiska informācija (piemēram, nāve, invaliditāte, kaitējums 

reputācijai) 

• informācija par aktīviem, īpašuma konstrukciju, fizisko stāvokli, 

drošību, ugunsdrošību un vērtību (vienreizējās prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai personām ar augstu ienākumu līmeni), 

• Informācija par veselību – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, 

slimības un ārstēšanās vēsture, galveno kaitīgo ieradumu apraksts 

(piemēram, smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes 

gadījumu un veselības apdrošināšanai (A&H Combined), 

radniecības, dzīvības un ceļojumu apdrošināšana, īpašuma un 

nelaimes gadījumu apdrošināšana izklaides jomā,  vienreizējās 

prēmijas dzīvības apdrošināšanai personām ar augstu ienākumu 

līmeni), 

• Informācija par sodāmību – piemēram, ceļu satiksmes noteikumu 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (ārkārtas apstākļos), vienreizējās 

prēmijas dzīvības apdrošināšanai personām ar augstu ienākumu 

līmeni) 

Finanšu informācija • bankas konta informācija (ja esat apdrošināšanas prēmijas 

maksātājs) vai kredītkartes informācija maksājumiem 

Mārketings • vārds un uzvārds, 

• e-pasta adrese, 

• intereses / adresātu saraksta papildinājumi, 

• atļauju un iebildumu saraksts attiecībā pret mārketingu, 

• tīmekļa vietne (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Sīkākas ziņas par standarta informāciju, ko mēs apkopojam 

Persona, kas iesniedz pieteikumu 

Informācija par polisi 

(izņemot trešās puses, 

kas iesniedz 

pieteikumu) 

• polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu, 

• detalizēta informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summu, 

izņēmumiem u. c. 

• pieteikumu vēsture 

Pieprasījuma 

informācija 
• informācija par pieteikumu, 

• notikums, 

• informācija par mobilo tālruni un IMEI numuru (mobilā tālruņa 

apdrošināšana), 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, transportlīdzekļa 

apdrošināšana, specializētās privātpersonu apdrošināšanas līnijas  – 

augsta neto vērtība), 

• veselības informācija – piemēram, informācija par traumām, 

medicīniskā dokumentācija 

• Informācija par sodāmību – piemēram, ceļu satiksmes noteikumu 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti maksājumiem 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese, 

• apdrošināšanas krāpšanas vēsture, 

• informācija par apdrošināšanas gadījumu, 

• informācija no sodāmības reģistra – piemēram, neizciesti sodāmības 

gadījumi 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • vārds un uzvārds, 

• juridiskā adrese, 

• darba tālruņa numuri, 

• amats 
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Informācijas veids Sīkākas ziņas par standarta informāciju, ko mēs apkopojam 

Mārketings • vārds un uzvārds, 

• amats, 

• e-pasta adrese, 

• intereses / adresātu saraksta papildinājumi, 

• atļauju un iebildumu saraksts attiecībā pret mārketingu, 

• tīmekļa vietne (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Biroja apmeklētāji • vārds un uzvārds, 

• amats, 

• e-pasta adrese, 

• tālruņa numurs, 

• apmeklētāja apmeklējuma novērošanas kameras ieraksti, 

• ēdienu izvēle (ballītēm un pasākumiem), 

• informācija par invaliditāti (sniegta brīvprātīgi), 

Atjaunināts: 2019. gada [ ] novembrī 
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20. DAĻA: PORTUGĀLE – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Informācija, ko parasti iegūst Chubb 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds,  

• adrese,  

• tālruņa numurs,  

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • polises numurs,  

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju,  

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt.,  

• iepriekšējie pieteikumi,  

• telemātikas dati 

Informācija par 

personīgo risku 
• dzimums,  

• dzimšanas datums,  

• pieteikumu vēsture,  

• transportlīdzekļa numura zīme (piemēram, mehānisko 

transportlīdzekļu apdrošināšanas polises, vienreizējās prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai personām ar augstu ienākumu līmeni),  

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai),  

• publiski pieejama informācija (piemēram, nāves, invaliditātes un 

negoda apdrošināšanas polises), 

• īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcijas, īpašuma stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (specializētās privātpersonu apdrošināšanas 

līnijas ar augstu neto vērtību) 

• dati par veselību – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, attiecīgie personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas polises, radniecības apdrošināšanas polises, 

dzīvības apdrošināšanas polises un ceļojumu apdrošināšanas 

polises, aktīvu un nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises, kas 

saistītas ar izklaidi, vienreizējās prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

personām ar augstu ienākumu līmeni) 

• dati par sodāmību – piemēram, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, 

nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu atbildības 

apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējās prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai personām ar augstu ienākumu līmeni) 
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Informācijas veids Informācija, ko parasti iegūst Chubb 

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti (ja jūs esat apdrošināšanas prēmijas 

maksātājs) vai kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu 

veikšanai 

Mārketinga 

informācija 
• vārds,  

• e-pasta adrese,  

• intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi,  

• ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem, 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicēji 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicējus) 

• polises numurs,  

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu,  

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summu, izņēmumiem 

utt.,  

• iepriekšējie pieteikumi 

Pieprasījuma detaļas • ziņas par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā,  

• informācija par mobilo tālruni un IMEI numuru (mobilo tālruņu 

apdrošināšanas polises), 

• transportlīdzekļa numura zīme (piemēram, mehānisko 

transportlīdzekļu apdrošināšanas polises, vienreizējās prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai personām ar augstu ienākumu līmeni) 

• veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums  

• dati par sodāmību – piemēram, ceļu satiksmes pārkāpumi, policijas 

ziņojumi  

Finanšu informācija • maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti  

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese, krāpniecisku pieteikumu vēsture,  

• informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā  

• dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 
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Informācijas veids Informācija, ko parasti iegūst Chubb 

Kontaktinformācija • vārds,  

• darba adrese,  

• darba e-pasts,  

• darba tālruņa numuri,  

• amata nosaukums  

Mārketings • vārds,  

• amata nosaukums,  

• e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi,  

• ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem,  

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija)  

Biroja apmeklētāji • vārds,  

• amata nosaukums,  

• e-pasta adrese, tālruņa numurs,  

• videonovērošanas kameru attēli,  

• diētas izvēle (pasākumiem), dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti)  

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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21. DAĻA: RUMĀNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti apkopojam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds,  

• adrese,  

• tālruņa numurs,  

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • polises numurs,  

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju,  

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summu, izņēmumiem 

utt.,  

• iepriekšējie pieteikumi,  

• telemātikas dati 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 68 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti apkopojam 

Informācija par 

personīgo risku 
• dzimums, 

• dzimšanas datums, 

• pieteikumu vēsture, 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas, 

vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar 

augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)), 

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai), 

• publiski pieejama informācija (piemēram, nāve, invaliditāte, 

negods), 

• īpašumu saraksts, konstrukcijas, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)), 

• veselības dati – piemēram, fiziskās un garīgās veselības stāvoklis, 

slimības vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi 

(piemēram, smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes 

gadījumu un veselības apdrošināšanai (A&H Combined), 

radniecības, dzīvības un ceļojumu, īpašuma un zaudējumu 

apdrošināšanai izklaides jomā (P&C Entertainment), vienreizējas 

prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu 

ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth))  

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti (ja jūs esat apdrošināšanas prēmijas maksātājs) 

vai kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai 

Mārketinga 

informācija 
• vārds,  

• e-pasta adrese,  

• intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi,  

• ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem,  

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti apkopojam 

Atlīdzības pieteicējs 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicējus) 

• polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu, 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summu, izņēmumiem 

utt., 

• iepriekšējie pieteikumi 

Pieprasījuma detaļas • informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, informācija 

par tālruni un IMEI numuru (mobilais tālrunis), transportlīdzekļa 

reģistrācijas numurs (piem., automašīnas, vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth)) 

• veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

• dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļu vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi   

Finanšu informācija • maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese, 

• krāpniecisku pieteikumu vēsture, 

• sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • vārds, 

• darba adrese, 

• darba e-pasts, 

• darba tālruņa numuri, 

• amata nosaukums 

Mārketings • vārds, 

• amata nosaukums, 

• e-pasta adrese, 

• intereses / mārketinga adresātu saraksta uzdevumi, 

• ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem, 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti apkopojam 

Biroja apmeklētāji • vārds, 

• amata nosaukums, 

• e-pasta adrese, 

• tālruņa numurs, 

• videonovērošanas kameru attēli, 

• diētas izvēle (pasākumiem), 

• dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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22. DAĻA: SLOVĀKIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Topošie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds 

• adrese 

• tālruņa numurs 

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • polises numurs,  

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, informācija par polisi, tostarp 

apdrošinājuma summu, izņēmumiem u. c.,  

• iepriekšējie pieteikumi,  

• telemātikas dati 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Informācija par 

personīgo risku 
• dzimums,  

• dzimšanas datums,  

• pieteikumu vēsture,  

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšana, specializētās privātpersonu apdrošināšanas līnijas 

ar augstu neto vērtību ),  

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai),  

• publiski pieejama informācija (piemēram, nāves un invaliditātes 

apdrošināšana),  

• īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējās prēmijas dzīvības 

apdrošināšana personām ar augstu ienākumu līmeni), 

• sensitīvi dati 

• veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) 

•  (apvienotā nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšana, 

profesionālās atbildības apdrošināšana, dzīvības un ceļojumu 

apdrošināšana, īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, 

vienreizējās prēmijas dzīvības apdrošināšana personām ar augstu 

ienākumu līmeni) 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā)),  

• specializētās privātpersonu apdrošināšanas līnijas ar augstu neto 

vērtību 

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti polises prēmijas samaksai 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām  

• adrese,  

• krāpniecisku pieteikumu vēsture,  

• informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Topošie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

pieprasītājus) 

• vārds,  

• darba adrese,  

• darba e-pasts,  

• darba tālruņa numuri,  

• amata nosaukums 

Pieprasījuma detaļas • vārds,  

• amata nosaukums,  

• e-pasta adrese,  

• interešu uzdevumi / mārketinga adresātu saraksts,  

• ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, tīmekļa 

vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Finanšu informācija • maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese, krāpniecisku pieteikumu vēsture, ziņas par negadījumu, kas 

ir pieteikuma pamatā 

• dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība   

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • vārds,  

• darba adrese,  

• darba e-pasts,  

• darba tālruņa numuri,  

• amata nosaukums 

Mārketings • vārds,  

• amata nosaukums,  

• e-pasta adrese,  

• interešu uzdevumi/mārketinga adresātu saraksts,  

• ieraksti par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu, tīmekļa 

vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Apmeklētājs • vārds,  

• amata nosaukums,  

• e-pasta adrese, tālruņa numurs,  

• videonovērošanas kameru attēli,  

• diētas izvēle (pasākumiem),  

• dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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23. DAĻA: SLOVĒNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Datu veids Sīkāka informācija par datiem, ko parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds, 

• adrese, 

• tālruņa numurs, 

• e-pasta adrese. 

Apdrošināšanas 

polises informācija 
• apdrošināšanas polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi u. c., 

• iepriekšējie pieteikumi, 

• telemātikas dati. 

Informācija par 

personīgo risku 
• dzimums, dzimšanas datums, pieteikumu vēsture, 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs: 

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu vai 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai), 

• publiski pieejama informācija (piemēram, nāves, invaliditātes un 

reputācijas aizskārums), 

• īpašuma inventarizācija, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, 

drošība, ugunsdrošība un vērtība, 

• informācija par veselību – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, 

personas līdzšinējais medicīniskais un fiziskais stāvoklis un 

procedūras, attiecīgie personīgie ieradumi (piemēram, smēķēšana un 

alkohola lietošana), 

• dati par kriminālpārkāpumiem – piemēram, ceļu satiksmes 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā)). 

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti (ja esat prēmiju maksātājs) vai maksājuma 

veikšanai izmantotā kredītkarte. 

Mārketings • vārds, 

• e-pasta adrese, 

• tirgus intereses, 

• ieraksts par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētie dati). 
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Datu veids Sīkāka informācija par datiem, ko parasti iegūstam 

Pieprasītāji 

Apdrošināšanas 

polises informācija 

(izņemot trešo personu 

pieprasītājus) 

• apdrošināšanas polises numurs, 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto, 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summu, izņēmumiem 

u. c, 

• iepriekšējie pieteikumi. 

Informācija par 

pieteikumu 
• ziņas par faktiskiem apstākļiem, uz kuriem balstīts pieteikums, ziņas 

par pārraides ierīci un IMEI numuru (mobilais tālrunis), 

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, 

• medicīniskā informācija – piemēram, sīkāka informācija par traumu, 

medicīniskā izziņa, 

• dati par noziedzīgiem nodarījumiem – piemēram, ceļu satiksmes 

pārkāpumiem, policijas ziņojumi. 

Finanšu informācija • dati par maksājumu veikšanai izmantotā bankas konta informāciju. 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• adrese, 

• krāpniecisku pieteikumu vēsture, 

• sīkāka informācija par faktiem, kas ir pieteikuma pamatā, 

• informācija par noziedzīgiem nodarījumiem – piemēram, nedzēsta 

sodāmība. 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • vārds, 

• darba adrese, 

• darba e-pasta adrese, 

• darba tālruņa numurs, 

• darba nosaukums. 

Mārketings • vārds, 

• amata nosaukums, 

• e-pasta adrese, 

• tirgus intereses, 

• ieraksts par atļaujām vai iebildumiem pret mārketingu 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētie dati). 
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Datu veids Sīkāka informācija par datiem, ko parasti iegūstam 

Biroja apmeklētājs • vārds, 

• amata nosaukums, 

• e-pasta adrese, 

• tālruņa numurs, 

• videonovērošanas ieraksti, 

• uztura paradumi (pasākumiem), 

• informācija par invaliditāti (iegūta brīvprātīgi). 

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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24. DAĻA: SPĀNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • vārds 

• adrese 

• tālruņa numurs 

• e-pasta adrese 

Informācija par polisi • polises numurs 

• saistība ar apdrošinājuma ņēmēju 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• iepriekšējie pieteikumi 

• telemātikas dati 

Informācija par 

personīgo risku 
• dzimums 

• dzimšanas datums 

• pieteikumu vēsture 

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas) 

• profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai) 

• publiski pieejama informācija (piemēram, nāve, invaliditāte, negods) 

• īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība  

• veselības dati – piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un 

ceļojumu, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai izklaides jomā 

(P&C Entertainment), vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL)) 

• dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni)  

Finanšu informācija • bankas konta rekvizīti (ja esat polises prēmijas maksātājs) vai 

kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Mārketinga 

informācija 
• vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu saraksta 

uzdevumi, ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem, tīmekļa 

vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicējs 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicējus) 

• polises numurs 

• attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu 

• informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• iepriekšējie pieteikumi 

Pieprasījuma 

informācija 
• informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, tālruņa 

informācija un IMEI numurs (mobilais tālrunis), transportlīdzekļa 

reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas apdrošināšanai, 

vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar 

augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

• dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

 

• adrese 

• krāpniecisku pieteikumu vēsture 

• sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • vārds 

• darba adrese 

• darba e-pasts 

• darba tālruņa numuri 

• amata nosaukums 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Mārketings • vārds 

• amata nosaukums 

• e-pasta adrese 

• interešu/mārketinga adresātu saraksta uzdevumi 

• ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem 

• tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Biroja apmeklētāji • vārds 

• amata nosaukums 

• e-pasta adrese 

• tālruņa numurs 

• videonovērošanas kameru attēli 

• diētas izvēle (pasākumiem) 

• dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts: [*****] 
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25. DAĻA: ZVIEDRIJA – LATVIEŠU VALODĀ  

Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Adrese 

• Tālruņa numurs 

• E-pasta adrese 

Informācija par polisi • Polises numurs 

• Saistība ar apdrošinājuma ņēmēju 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt 

• Iepriekšējie pieteikumi 

• Telemātikas dati 

Informācija par 

personīgo risku 
• Dzimums 

• Dzimšanas datums 

• Pieteikumu vēsture 

• Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas 

apdrošināšanai, vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Profesionālā pieredze vai CV (piemēram, valdes locekļu un 

amatpersonu atbildības apdrošināšanai) 

• Publiski pieejama informācija (piemēram, nāve, invaliditāte, negods) 

• Īpašumu saraksts, īpašuma konstrukcija, fiziskais stāvoklis, drošība, 

ugunsdrošība un vērtība (vienreizējas prēmijas dzīvības 

apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL 

High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, fiziskie un garīgie traucējumi, slimības 

vēsture un procedūras, būtiski personīgie ieradumi (piemēram, 

smēķēšana, alkohola lietošana) (apvienotai nelaimes gadījumu un 

veselības apdrošināšanai (A&H Combined), radniecības, dzīvības un 

ceļojumu, īpašuma un zaudējumu apdrošināšanai izklaides jomā 

(P&C adainment), vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai 

(SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu 

atbildības apdrošināšanai (izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas 

dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar augstu ienākumu līmeni 

(SPL High Net Worth)) 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Finanšu informācija • Bankas konta rekvizīti (ja esat polises prēmijas maksātājs) vai 

kredītkartes dati, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai 

Mārketinga 

informācija 
• Vārds, e-pasta adrese, intereses / mārketinga adresātu saraksta 

uzdevumi, ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem, tīmekļa 

vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese un 

pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Atlīdzības pieteicējs 

Informācija par polisi 

(izņemot trešo personu 

atlīdzības pieteicējus) 

• Polises numurs 

• Attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto personu 

• Informācija par polisi, tostarp apdrošinājuma summa, izņēmumi utt. 

• Iepriekšējie pieteikumi 

Pieprasījuma 

informācija 
• Informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā, tālruņa 

informācija un IMEI numurs (mobilais tālrunis), transportlīdzekļa 

reģistrācijas numurs (piemēram, automašīnas apdrošināšanai, 

vienreizējas prēmijas dzīvības apdrošināšanai (SPL) personām ar 

augstu ienākumu līmeni (SPL High Net Worth)) 

• Veselības dati – piemēram, informācija par traumu, medicīniskais 

ziņojums 

• Dati par sodāmību – piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas 

pārkāpumi, policijas ziņojumi 

Finanšu informācija • Maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti 

Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Adrese 

• Krāpniecisku pieteikumu vēsture 

• Sīkāka informācija par negadījumu, kas ir pieteikuma pamatā 

• Dati par sodāmību – piemēram, nedzēsta sodāmība 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktinformācija • Vārds 

• Darba adrese 

• Darba e-pasts 

• Darba tālruņa numuri 

• Amata nosaukums 
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Informācijas veids Vairāk ziņu par informāciju, ko mēs parasti iegūstam 

Mārketings • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Interešu/mārketinga adresātu saraksta uzdevumi 

• Ieraksti par atļaujām vai mārketinga iebildumiem 

• Tīmekļa vietnes dati (tostarp tiešsaistes konta informācija, IP adrese 

un pārlūkprogrammas ģenerētā informācija) 

Biroja apmeklētāji • Vārds 

• Amata nosaukums 

• E-pasta adrese 

• Tālruņa numurs 

• Videonovērošanas kameru attēli 

• Diētas izvēle (pasākumiem) 

• Dati par invaliditāti (brīvprātīgi sniegti) 

Atjaunināts: 2019. gada novembris 

 


