
Personīgās apdrošināšanas speciālie noteikumi

Pilnīgs darba spēju zudums
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Šie noteikumi ir spēkā tikai kopā ar Personīgās apdrošināšanas 
noteikumiem. Lūdzu, izlasiet šos noteikumus!

1. Apdrošināšanas gadījums ir Apdrošināšanas termiņa laikā iestājies 
Apdrošinātā pilnīgs darba spēju zudums, kuru ir noteikusi iestāde, kuras 
kompetencē ir veikt invaliditātes ekspertīzi, uz nepārtrauktu laika posmu 
vismaz viena gada garumā un apjomā, ja darba spēju zudums ir ne 
mazāks par 80%.
2. Apdrošinātajam Apdrošināšanas sākuma datumā jābūt vismaz 18 
gadus vecam, bet ne vecākam par 64 gadiem. 
3. Izņēmuma periods ir 90 dienas no Apdrošināšanas sākuma datuma. 
Ja Apdrošinātais risks iestājas šajā periodā, tas netiek uzskatīts par 
Apdrošināšanas gadījumu. Izņēmuma periodu nepiemēro, ja Apdrošināto 
risku ir izraisījis nelaimes gadījums. Ja Apdrošinājuma summa tiek 
palielināta, Izņēmuma periodu piemēro no šo izmaiņu spēkā stāšanās 
brīža, un, Apdrošināšanas gadījumam iestājoties, Atlīdzībā netiek iekļauts 
Apdrošinājuma summas palielinājums.
4. 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
5. Atlīdzība ir vienreizējs maksājums, kas ir vienāds ar Polises 
pielikumā norādīto Apdrošinājuma summu Apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās brīdī. 
  
Apdrošināšanas izņēmumi 
6. Atlīdzība netiek izmaksāta, ja Apdrošinātais risks iestājies šādos 
norādītajos gadījumos:

6.1. Kodolkatastrofa, karadarbība un noziedzīgs nodarījums 
6.1.1. kodolsprādziens, radioaktīvs piesārņojums, jonizējošs 
starojums;
6.1.2. jebkāda veida karadarbība, bruņots vai militārs konflikts, 
sacelšanās, revolūcija vai līdzdalība masu nekārtībās;
6.1.3. noziedzīgs nodarījums, kas veikts vai kuru paredzēts veikt ar 
Apdrošinātā līdzdalību.

6.2. Apreibinošu vielu lietošana, nelikumīga transportlīdzekļu 
izmantošana un neatbilstoša ārstēšanās 6

6.2.1. 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;
6.2.2. Apdrošinātajam vadot transportlīdzekli bez spēkā esošas 
attiecīgas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības.

6.2.3. alkohola, narkotiku, indes vai citu apreibinošo vielu lietošana;
6.2.4. zāļu lietošana vai jebkāda veida ārstēšana, ko nav nozīmējis 
sertificēts un reģistrēts ārsts;
6.2.5. savlaicīga nevēršanās pie ārsta un nozīmētā atveseļošanās 
kursa neievērošana.

6.3. Sports, ekstrēmas brīvā laika aktivitātes un lidojumi 
6.3.1. 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;
6.3.2. lidošana ar lidmašīnu, izņemot pārlidojumus ar komerciāli 
licenzētām pasažieru lidsabiedrībām.

6.4. Pašizraisīts kaitējums, HIV, nervu sistēmas slimības un traucējumi
6.4.1. Apdrošinātā sev apzināti nodarīts kaitējums veselībai, ar mērķi 
radīt traumu vai izraisīt saslimšanu;
6.4.2. HIV, AIDS vai slimības, kas izriet no šīm diagnozēm;
6.4.3. psihiski un uzvedības traucējumi (diagnozes, kas atbilst SSK-
10 klasifikatora kodiem F00-F99); 
6.4.4. šādas nervu sistēmas slimības: 

6.4.4.1. migrēna (diagnozes kods SSK-10 klasifikatorā G43), 
6.4.4.2. citi galvassāpju sindromi (diagnozes kods SSK-10 
klasifikatorā G44),
6.4.4.3. cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi 
sindromi (diagnozes kods SSK-10 klasifikatorā G45) ,
6.4.4.4. miega traucējumi (diagnozes kods SSK-10 klasifikatorā 
G47), izņemot miega apnoju,
6.4.4.5. trijzaru nerva (n.trigeminus) patoloģija (diagnozes kods 
SSK-10 klasifikatorā G50),
6.4.4.6. kraniālo nervu bojājumi citur klasificētu slimību dēļ 
(diagnozes kods SSK-10 klasifikatorā G53),
6.4.4.7. hroniska noguruma sindroms (diagnozes kods SSK-10 
klasifikatorā G93.3).

6.5. Citi iemesli
6.5.1.  Apdrošinātais ir dzīvojis ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu teritorijas ilgāk nekā 13 
nedēļas pēc kārtas 12 mēnešu laikā, pirms iestājās Apdrošināšanas 
gadījums.

Apdrošināšanas izbeigšana
7. Šis Personīgās apdrošināšanas veids zaudē spēku:

7.1. ja tiek izbeigts Apdrošināšanas līgums;
7.2. Apdrošinātā 66. dzimšanas dienā;
7.3. iestājoties Apdrošināšanas gadījumam; 
7.4. izslēdzot to no Apdrošināšanas līguma.

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Mums:
SEB Life and Pension Baltic SE


