Personīgās apdrošināšanas speciālie noteikumi

Dienas nauda nelaimes gadījuma rezultātā
Šie noteikumi ir spēkā tikai kopā ar Personīgās apdrošināšanas
noteikumiem. Lūdzu, izlasiet šos noteikumus!

speleoloģija, gumijlēkšana, lidošana ar gaisa balonu;
7.3.2. lidošana ar lidmašīnu, izņemot pārlidojumus ar komerciāli
licenzētām pasažieru lidsabiedrībām.
7.4. Citi iemesli
7.4.1. Apdrošinātā sev apzināti nodarīts kaitējums veselībai, ar mērķi
radīt traumu vai izraisīt saslimšanu;
7.4.2. nelaimes gadījums, kuru tieši vai netieši izraisījusi garīga
saslimšana, ja nelaimes gadījums notiek Apdrošinātajam, kurš
ir garīgi slims un kuru nelaimes gadījuma brīdī var uzskatīt par
nepieskaitāmu;
7.4.3. veselības traucējumi, kas radušies medicīnisko manipulāciju,
tostarp staru diagnostikas un staru terapijas, rezultātā vai
Apdrošinātajam veikto ķirurģisko operāciju rezultātā;
7.4.4. ārstēšanās, ko nav nozīmējis sertificēts un reģistrēts ārsts;
7.4.5. infekcija, ko izraisa patogēna aģenta nokļūšana organismā
caur ādas vai gļotādas mikroievainojumu, izņemot trakumsērgu,
stingumkrampjus un infekcijas, kas organismā nokļuvušas nelaimes
gadījuma rezultātā;
7.4.6. šīs diagnozes un stāvokļi, kas radušies jebkāda gadījuma
rezultātā:
7.4.6.1. psihiski un uzvedības traucējumi (diagnozes, kas atbilst
SSK-10 klasifikatora kodiem F00-F99);
7.4.6.2. diafragmas, vēdera sienas (nabas, baltās līnijas, cirkšņa
un ciskas) trūce;
7.4.6.3. tromboflebīts, recēšanas traucējumu sekas;
7.4.6.4. abscess;
7.4.6.5. starpskriemeļu diska trūce;
7.4.6.6. artrīts, spondilīts;
7.4.6.7. artroze, spondiloze;
7.4.6.8. osteohondropātija, artropātija;
7.4.6.9. radikulopātija, radikulīts, neiropātija;
7.4.6.10. periostīts;
7.4.6.11. miozīts;
7.4.6.12. tenosinovīts, tendinīts;
7.4.6.13. epikondilīts;
7.4.6.14. bursīts;
7.4.6.15. atdures sindroms.

1.
Apdrošināšanas gadījums - pārejoša darba nespēja, kuru
Apdrošināšanas termiņa laikā ir izraisījis nelaimes gadījums. Pārejoša
darba nespēja ir jāapliecina, uzrādot sertificēta ārsta izsniegtu slimības
lapu.
2. Nelaimes gadījums - nelaimes gadījums ir pēkšņs, neparedzēts, no
Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums:
− audu un orgānu traumatisks bojājums tiešas ārējas (mehāniskas,
termiskas, ķīmiskas, elektriskas) iedarbības dēļ;
− nejauša akūta saindēšanās ar indīgiem augiem, ķīmiskām vielām
(rūpnieciskām vai sadzīves).
3. Apdrošinātajam Apdrošināšanas sākuma datumā jābūt vismaz 18
gadus vecam, bet ne vecākam par 69 gadiem.

Atlīdzība
4. Atlīdzība ir naudas summa, kas tiek aprēķināta Apdrošinājuma
summu, reizinot ar katru darba nespējas dienu.
5. Kopējā izmaksājamā Atlīdzība par vienu vai vairākiem
Apdrošināšanas gada laikā notikušiem Apdrošināšanas gadījumiem nevar
pārsniegt 120 dienas.
6. Nogaidīšanas periods ir desmit dienas. Atlīdzība tiek izmaksāta tikai
tad, ja nelaimes gadījuma izraisīta pārejošā darba nespēja ilgst vismaz
desmit dienas.

Apdrošināšanas izņēmumi

Apdrošināšanas izbeigšana
8.

Šis Personīgās apdrošināšanas veids zaudē spēku:
8.1. ja tiek izbeigts Apdrošināšanas līgums;
8.2. Apdrošinātā 71. dzimšanas dienā;
8.3. izslēdzot to no Apdrošināšanas līguma.

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Mums:
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Tālrunis: +371 67079800, e-pasts: dziviba@seb.lv
Adrese: Antonijas iela 9, Rīga, LV 1010

Spēkā no 24.02.2017.

7. Atlīdzība netiek izmaksāta, ja Apdrošinātais risks iestājies šādos
norādītajos gadījumos:
7.1. Kodolkatastrofa, karadarbība un noziedzīgs nodarījums
7.1.1. kodolsprādziens, radioaktīvs piesārņojums, jonizējošs
starojums;
7.1.2. jebkāda veida karadarbība, bruņots vai militārs konflikts,
sacelšanās, revolūcija vai līdzdalība masu nekārtībās;
7.1.3. noziedzīgs nodarījums, kas veikts vai kuru paredzēts veikt ar
Apdrošinātā līdzdalību.
7.2. Alkohola un narkotiku lietošana, nelikumīga transportlīdzekļu
izmantošana
7.2.1. Apdrošinātajam esot alkohola reibumā (par alkohola reibumu
tiek uzskatīta reibuma pakāpe, kas lielāka par LR normatīvajos aktos
vai tās valsts, kurā notiek nelaimes gadījums, noteikto maksimālo
reibuma pakāpi ar kādu atļauts vadīt transportlīdzekli), narkotisko,
psihotoksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;
7.2.2. Apdrošinātajam vadot transportlīdzekli bez spēkā esošas
attiecīgas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības.
7.3. Sports, ekstrēmas brīvā laika aktivitātes un lidojumi
7.3.1. profesionālais sports, jebkāda veida ātrumsacīkstes,
niršana ar elpošanas aparātiem vai jebkāda veida ekstrēmās brīvā
laika aktivitātes vai sports, tai skaitā klinšu kāpšana, alpīnisms,
izpletņlēkšana, izpletņlēkšana brīvajā kritienā, planēšana,
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