Personīgās apdrošināšanas speciālie noteikumi

Nāve nelaimes gadījuma rezultātā
Šie noteikumi ir spēkā tikai kopā ar Personīgās apdrošināšanas
noteikumiem. Lūdzu, izlasiet šos noteikumus!
1.
Apdrošināšanas gadījums ir Apdrošinātā nāve, ko Apdrošināšanas
termiņa laikā ir izraisījis nelaimes gadījums.
2. Apdrošinātajam Apdrošināšanas sākuma datumā jābūt vismaz 18
gadus vecam, bet ne vecākam par 69 gadiem.
3. 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).

Atlīdzība
4. Atlīdzība ir vienreizējs maksājums, kas ir vienāds ar Polises
pielikumā norādīto Apdrošinājuma summu Apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās brīdī.

Apdrošināšanas izņēmumi
5. Atlīdzība netiek izmaksāta, ja Apdrošinātais risks iestājies šādos
norādītajos gadījumos:
5.1. Kodolkatastrofa, karadarbība un noziedzīgs nodarījums
5.1.1. kodolsprādziens, radioaktīvs piesārņojums, jonizējošs
starojums;
5.1.2. jebkāda veida karadarbība, bruņots vai militārs konflikts,
sacelšanās, revolūcija vai līdzdalība masu nekārtībās;
5.1.3. noziedzīgs nodarījums, kas veikts vai kuru paredzēts veikt ar
Apdrošinātā līdzdalību.
5.2. Alkohola un narkotiku lietošana, nelikumīga transportlīdzekļu
izmantošana
5.2.1. 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;
5.2.2. Apdrošinātajam vadot transportlīdzekli bez spēkā esošas
attiecīgas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības.
5.3. Sports, ekstrēmas brīvā laika aktivitātes un lidojumi
5.3.1. 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,
speleoloģija, gumijlēkšana, lidošana ar gaisa balonu;
5.3.2. lidošana ar lidmašīnu, izņemot pārlidojumus ar komerciāli
licenzētām pasažieru lidsabiedrībām.
5.4. Garīga saslimšana
5.4.1. 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.
5.5. Pašnāvība.
5.5.1. Apdrošinātā pašnāvība.

Apdrošināšanas izbeigšana
6.

Šis Personīgās apdrošināšanas veids zaudē spēku:
6.1. ja tiek izbeigts Apdrošināšanas līgums;
6.2. Apdrošinātā 71. dzimšanas dienā;
6.3. iestājoties Apdrošināšanas gadījumam;
6.4. izslēdzot to no Apdrošināšanas līguma.
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