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1. Apdrošināšanas līgums
APDROŠINĀŠANAS SEGUMS A:
VADOŠO AMATPERSONU APDROŠINĀŠANA
Saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi tiek atlīdzināti katra Apdrošinātā zaudējumi, izrietoši no ikvienas prasības, kura apdrošināšanas polises darbības
laikā vai Atklāšanas periodā (ja tas tiek pielietots) pirmkārt izvirzīta pret Apdrošināto, un par kuru ziņots Apdrošinātājam minētajā periodā attiecībā uz
Apdrošinātā jebkādu, pastāvošu vai apgalvotu, Nepareizu rīcību, viņa (kā
Apdrošinājuma ņēmēja Vadošās amatpersonas) pilnvaru un pienākumu ietvaros; tomēr izņemot tos zaudējumus un tādā apmērā, ko Apdrošinājuma
ņēmējs ir Apdrošinātajiem atlīdzinājis. Apdrošinātājam, atbilstoši 7. Punkta
nosacījumiem, jāapmaksā katra Apdrošinātā Aizstāvības (pret prasībām) izmaksas, pirms šādu prasību galīgās izšķiršanas.
APDROŠINĀŠANAS SEGUMS B:
ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA KOMERCSABIEDRĪBAI
Saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi Apdrošinājuma ņēmējam tiek atmaksāti
zaudējumi, izrietoši no ikvienas prasības, kura apdrošināšanas polises darbības laikā vai Atklāšanas periodā (ja tas tiek pielietots) pirmkārt izvirzīta pret
Apdrošināto, un par kuru ziņots Apdrošinātājam minētajā periodā, attiecībā
uz Apdrošināto jebkādu, pastāvošu vai apgalvotu, Nepareizu rīcību, viņu (kā
Apdrošinājuma ņēmēja Vadošo amatpersonu) pilnvaru ietvaros; bet tikai tos
zaudējumus un tādā apmērā, ko Apdrošinājuma ņēmējs ir likumīgā kārtā Apdrošinātajiem atlīdzinājis.

2. Termini
(a) “Apdrošinājuma ņēmējs” nozīmē apdrošināšanas polisē norādīto komercsabiedrību un jebkuru tās Meitas sabiedrību. “Apdrošinājuma ņēmējs” nenozīmē ikkatru Apdrošinājuma ņēmēja vai tā Meitas sabiedrību
kontrolētu struktūrvienību, ja vien šāda struktūrvienība nav Meitas sabiedrība.
(b) “Aizstāvības izmaksas” nozīmē saprātīgas un nepieciešamas izmaksas
(tai skaitā par advokāta pakalpojumiem) un izdevumus, kuriem piekritis
Apdrošinātājs, un kas cēlušās vienīgi no prasību (kas celtas pret Apdrošināto) izmeklēšanas, piemērošanas, pārskatīšanas, un aizstāvēšanās
pret šādām prasībām; tomēr izņemot Apdrošinājuma ņēmēja Vadošo
amatpersonu vai darbinieku algas.
(c) “Neiekļautā teritorija” nozīmē Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda un
jebkādas to politiskas sastāvdaļas.
(d) “Apdrošinātais” nozīmē jebkuru Apdrošinājuma ņēmēja esošo, bijušo vai
nākamo Vadošo amatpersonu. Apdrošinājums automātiski attiecas arī
uz Vadošajām amatpersonām, kas par tādām kļūst pēc šīs apdrošināšanas polises sākuma datuma.
“Vadoša amatpersona” nozīmē jebkuru fizisku personu, kas pienācīgi
iecelta vai ievēlēta amatā Apdrošinājuma ņēmēja vadības (izpildu-)institūcijas sastāvā.
(e) “zaudējumi” ir zaudējumi, kas finansiāli jāsedz Apdrošinātajam atbilstoši
tiesas spriedumam vai citam galīgam nolēmumam, vai attiecīgam šķīrējtiesas nolēmumam, vai ar Apdrošinātāju iepriekš rakstiski apstiprinātam izlīgumam, kā arī sakarā ar tiem radušās Aizstāvības izmaksas
- tādā apmērā, ciktāl šāds zaudējums un Aizstāvības izmaksas tiesiskā
kārtā var tikt piedzīti no Apdrošinātā.
“zaudējumi” nozīmē arī jebkādas tiesvedības izmaksas un izdevumus,
kas no jebkura Apdrošinātā piespriesti par labu prasītājam saskaņā ar
tiesas spriedumu vai citu galīgu nolēmumu.
(f) “apdrošināšanas polises darbības laiks” (saukts arī kā “apdrošināšanas periods”) nozīmē laika posmu no apdrošināšanas polises sākuma

datuma līdz tās beigu datumam (atbilstoši kā datumi uzrādīti apdrošināšanas polisē) vai arī līdz apdrošināšanas polises faktiskas atcelšanas
datumam.
(g) “Meitas sabiedrība” šo noteikumu izpratnē nozīmē komercsabiedrību,
kurā Apdrošinājuma ņēmējam šīs apdrošināšanas polises sākuma datumā tieši vai netieši (ar viena vai vairāku komercsabiedrību starpniecību
uz līdzdalības pamata) pieder vairāk nekā 50 % balsstiesīgā pamatkapitāla.
“Meitas sabiedrība” nozīmē arī jebkuru komercsabiedrību, kurā Apdrošinājuma ņēmējs tieši vai netieši (ar viena vai vairāku komercsabiedrību
starpniecību uz līdzdalības pamata) iegūst vairāk nekā 50 % balsstiesīgā pamatkapitāla apdrošināšanas polises darbības laikā, ja Apdrošinājuma ņēmējs ir piestādījis Apdrošinātājam visas ziņas par jauno Meitas
sabiedrību un, ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc šāda kapitāla ieguvuma, ir
piekritis jebkuram, Apdrošinātāja pieprasītam papildus apdrošināšanas
prēmijas maksājumam vai šīs apdrošināšanas polises noteikumu papildinājumiem, kuri saistīti ar šādu jaunu Meitas sabiedrību, bez tam ir arī
pienācīgi samaksājis jebkuru šādu Apdrošinātāja pieprasītu papildus
apdrošināšanas prēmijas maksājumu attiecībā uz šādu jaunu Meitas
sabiedrību.
Ciktāl puses nav vienojušās savādāk, šī apdrošināšanas polise paredz
apdrošināšanu tikai pret tādu Nepareizu rīcību, kura notikusi laikā, kad
Apdrošinājuma ņēmējam tieši vai netieši (ar viena vai vairāku Meitas sabiedrību starpniecību) ir piederējuši vairāk nekā 50 % no attiecīgā Meitas sabiedrību balsstiesīgā pamatkapitāla.
(h) “Nepareiza rīcība” nozīmē jebkādu Apdrošinājuma ņēmēja Vadošo
amatpersonu pienākumu neizpildi, nevērību, vainojamu neuzmanību,
kļūdu, nepareizu vai maldinošu apgalvojumu vai paziņojumu viņu pilnvaru un pienākumu ietvaros (kā darbības, tā bezdarbības formā), vai
jebkurā prasības lietā, kas vērsta pret tiem vienīgi dēļ viņu, kā Apdrošinājuma ņēmēja Vadošo amatpersonu, ieņemamo amatu. Savstarpēji
saistīti, ilgstoši vai atkārtojošies Nepareizas rīcības gadījumi ir uzskatāmi
par vienu Nepareizas rīcības gadījumu.

3. Apdrošinājuma paplašinājums
Citādā ziņā atbilstoši šīs apdrošināšanas polises noteikumiem, kāda Apdrošinātā nāves, rīcībspējas zuduma, maksātnespējas vai bankrota gadījumā,
šī apdrošināšanas polise sedz zaudējumus, kuri rodas no prasībām, kas izvirzītas pret šāda Apdrošinātā mantas masu, mantiniekiem vai tiesiskiem pārstāvjiem attiecībā uz šāda Apdrošinātā Nepareizas rīcības gadījumu.

4. A
 tbildības limits - (attiecībā uz visiem
zaudējumiem, ieskaitot aizstāvības izmaksas)
Apdrošināšanas polisē noteiktais Atbildības limits ir Apdrošinātāja atbildības
maksimālā summa attiecībā uz visiem zaudējumiem A un B apdrošinājuma
seguma koprezultātā, kuri rodas no visām prasībām, kas pirmkārt izvirzītas
pret Apdrošinātajiem un par kurām ziņots Apdrošinātājam apdrošināšanas
polises darbības laikā vai Atkāšanas periodā (ja tāds tiek pielietots), pie
nosacījuma, ka Atbildības limits attiecībā uz Atklāšanas periodu ir daļa no
kopējā apdrošināšanas polisē norādītā Atbildības limita un tas nav papildus
limits. Sekojoši, jebkura prasība, kas izvirzīta jau pēc apdrošināšanas polises
darbības laika vai Atklāšanas perioda (ja tas tiek pielietots), un kura atbilst
šis apdrošināšanas polises 6(b) un 6(c) punktu nosacījumiem ir uzskatāma
par izdarītām apdrošināšanas polises darbības laikā vai Atklāšanas periodā
(ja tas tiek pielietots) un arī ir pakļautas apdrošināšanas polisē noteiktajiem
atbildības limitiem.
Aizstāvības izmaksas Apdrošinātājam nav jāmaksā papildus atbildības limitam. Aizstāvības izmaksas ir daļa no zaudējumiem un tās ir ietvertas atbildības limitā.
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5. Pašrisks

maksā šādas Apdrošinātāja izmaksātās summas atpakaļ Apdrošinātājam,
ja Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs saskaņā ar šīs apdrošināšanas
polises noteikumiem un nosacījumiem nav bijis pilnvarots veikt šādu zaudējumu samaksu.

Apdrošinātājs ir atbildīgs tikai par zaudējuma apmēru, kāds rodas no prasības, kura pārsniedz apdrošināšanas polisē norādīto pašrisku. Šāds zaudējuma pašriska apmērs jāsedz Apdrošinājuma ņēmējam un/vai Apdrošinātajiem, un tas paliek neapdrošināts attiecībā uz visu zaudējumu (saskaņā
ar A un B apdrošināšanas segumu), kuru Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātajiem ir atlīdzinājis, kuru tam ir jāatlīdzina, vai kuru tam ir atļauts atlīdzināt. Atsevišķs (viens) pašriska apmērs ir piemērojams zaudējumam no visām
prasībām, kas atsaucas uz vienu Nepareizas rīcības gadījumu vai saistītiem
Nepareizas rīcības gadījumiem.

Tai pat laikā, Apdrošinātājs saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi neuzņemas
nekādu pienākumu veikt aizstāvību pret prasībām. Apdrošinātie nedrīkst uzņemties vai atzīt jebkādu atbildību, slēgt jebkādus izlīgumus, piekrist jebkādam noteiktam spriedumam, vai uzņemties jebkādas Aizstāvības izmaksas citādāk kā ar Apdrošinātāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Tikai tādi
izlīgumi (noregulējumi), noteikti spriedumi un Aizstāvības izmaksas, kuriem
piekritis Apdrošinātājs, var šīs apdrošināšanas polises ietvaros tikt atmaksāti
kā zaudējumi. Apdrošinātājs nedrīkst nepamatoti atteikt šādu piekrišanu, tomēr ar noteikumu, ka Apdrošinātājam ir iespēja pilnvērtīgi līdzdarboties aizstāvībā un jebkuras prasības izlīguma (noregulējuma) pārrunās, lai panāktu
saprātīgu lēmumu.

6. Paziņojumi/informācijas par prasībām
sniegšanas nosacījumi

Apdrošinātājam ir tiesības pilnvērtīgi līdzdarboties, kopā ar Apdrošinājuma
ņēmēju un Apdrošinātajiem, tādas prasības aizstāvībā un izlīgumā (noregulējumā), kur pamatoti sagaidāms, ka attiecībā uz to būs iesaistīts Apdrošinātājs; ieskaitot (bet neaprobežojoties ar) piedalīšanos izlīguma (noregulējuma)
pārrunās. Apdrošinātie aizstāvēs jebkādu šādu prasību un tiesāsies par tās
apmierināšanu. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajiem jāsadarbojas ar
Apdrošinātāju un jāsniedz tam visa informācija, kuru tas pamatoti pieprasa.

Paziņojumi saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi jāsniedz rakstiskā formā apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Seesam Latvia”, tās juridiskajā adresē. Ja
paziņojums tiek sūtīts pa pastu, tad šāda paziņojuma izsūtīšanas datums uzskatāms par paziņojuma sniegšanas datumu, pie kam pasta apstiprinājums
par paziņojuma nosūtīšanu būs pietiekams apstiprinājums paziņojumam.
(a) Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajiem rakstveidā jāpaziņo, nekavējoties tiklīdz tas iespējams šīs apdrošināšanas polises apdrošināšanas perioda laikā vai Atklāšanas periodā (ja tas tiek pielietots) Apdrošinātājam par jebkādu prasību, kas izvirzīta pret Apdrošinātajiem,
un šāda paziņošana ir obligāts un nepieciešams priekšnosacījums, lai
saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi iestātos Apdrošinātāja atbildība.

Attiecībā uz Aizstāvības izmaksām un kopīgu izlīgumu jebkādā prasībā pret
Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošinātajiem, kur šādas Aizstāvības izmaksas
un kopīgais izlīgums ir tikuši saskaņoti ar Apdrošinātāju, Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs piekrīt pielikt vislielākās pūles, lai noteiktu taisnīgu un
pareizu summu sadalīšanu starp Apdrošinājuma ņēmēju, Apdrošinātajiem un
Apdrošinātāju.

(b) Ja apdrošināšanas polises apdrošināšanas perioda laikā vai Atklāšanas
periodā (ja tas tiek pielietots) Apdrošinātājam saskaņā ar iepriekšminēto 6.(a) punktu ir ticis sniegts rakstisks paziņojums par prasību, tad
jebkura sekojoša, pret Apdrošinātajiem izvirzīta un Apdrošinātājam paziņota prasība, kas izriet, pamatojas, vai ir attiecināma uz faktiem, kas
minēti jau paziņotajā prasībā (vai arī kas atsaucas uz to pašu Nepareizas rīcības gadījumu, vai ir saistīta ar jebkuru Nepareizas rīcības gadījumu, kas minēts jau paziņotajā prasībā), tad šāda sekojoša prasība ir
uzskatāma par izvirzītu tad, kad tika sniegts sākotnējais paziņojums.

8. Atklāšanas periods
Ja Apdrošinātājs anulē vai atsaka atjaunot šo apdrošināšanas polisi, Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības, samaksājot papildus 25 % apdrošināšanas
prēmiju no kopējās gada apdrošināšanas prēmijas, saņemt apdrošināšanas
segumu prasībām, kas izvirzītas pret Apdrošinātajām personām un par kurām paziņots Apdrošinātājam 12 mēnešu perioda laikā pēc šādas anulācijas
vai neatjaunošanas datuma (tekstā Atklāšanas periods), sakarā ar Nepareizas rīcības gadījumu, kas noticis pirms apdrošināšanas polises darbības laika (apdrošināšanas polises darbības laiks ir norādīts apdrošināšanas polisē)
beigām un jebkurā gadījumā attiecas uz šo apdrošināšanas polisi.

(c) Ja apdrošināšanas polises apdrošināšanas perioda laikā vai Atkāšanas
periodā (ja tas tiek pielietots) Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātajiem ir kļuvuši zināmi jebkādi apstākļi, kas var pamatoti tikt uzskatīti
par iemeslu prasībai pret Apdrošinātajiem, un Apdrošinājuma ņēmējs
vai Apdrošinātie Apdrošinātājam ir snieguši rakstisku paziņojumu par
šādas prasības iespējamās rašanās apstākļiem un iemesliem, sniedzot
pilnu informāciju par datumiem un iesaistītajām personām, tad jebkura sekojoša, pret Apdrošinātajiem izvirzīta prasība, kas atsaucas, izriet,
pamatojas vai ir attiecināma uz šiem apstākļiem vai arī šādos apstākļos
ietverto Nepareizas rīcības gadījumu (vai arī ir saistīta ar to), ir uzskatāma par izvirzītu tad, kad sniegts paziņojums par šiem apstākļiem.

Tiesības, kas noteiktas šajā punktā izbeidzas tad, ja Apdrošinātājs nav saņēmis rakstisku paziņojumu par šādu vēlēšanos kopā ar papildus pienākošos
apdrošināšanas prēmiju 10 dienu laikā no apdrošināšanas polises anulēšanas vai neatjaunošanas spēkā stāšanās brīža. Papildus apdrošināšanas
prēmijai jābūt pilnībā samaksātai Atklāšanas perioda spēkā stāšanās dienā.
Atklāšanas periods nav pārtraucams. Šis punkts un tiesības, kas šeit ietvertas nav piemērojamas jebkādai apdrošināšanas polises pārtraukšanai, kas
rodas apdrošināšanas prēmijas nemaksāšanas dēļ.

7. Aizstāvības izmaksas

Ja Apdrošinātājs piedāvā apdrošināšanas polises atjaunošanai termiņus,
noteikumus, atbildības limitus un / vai apdrošināšanas prēmiju, kas atšķiras no izbeidzošās apdrošināšanas polises, tas nav uzskatāms par atteikumu
apdrošināšanas polises atjaunošanai.

Apdrošināšanas seguma A ietvaros, izņemot šeit un turpmāk noteiktos gadījumus, Apdrošinātājam jāapmaksā Aizstāvības izmaksas pirms prasības
galīgā atrisinājuma, ja vien šādas Aizstāvības izmaksas nav sedzis Apdrošinājuma ņēmējs. Gadījumā, ja Apdrošinātais saskaņā ar šīs apdrošināšanas
polises noteikumiem un nosacījumiem nav bijis pilnvarots veikt šādu zaudējumu samaksu, tad Apdrošinātajiem, katram atsevišķi - atbilstoši to daļai
šādos zaudējumos, attiecīgi jāatmaksā šādas Apdrošinātāja izmaksātās
summas atpakaļ Apdrošinātājam. Neskatoties uz minēto, ja šādas Aizstāvības izmaksas ir jāsedz Apdrošinājuma ņēmējam uz likuma, līguma, vai Apdrošinājuma ņēmēja statūtu pamata, tad Apdrošinātājam nav pienākuma
apmaksāt Aizstāvības izmaksas pirms prasības galīgā atrisinājuma, un uz
Aizstāvības izmaksām tiek attiecināts šajā apdrošināšanas polisē noteiktais pašrisks. Tai pat laikā, šai gadījumā Apdrošinātājs pilnībā pēc saviem
ieskatiem var pilnībā vai daļēji apmaksāt Aizstāvības izmaksas pirms galīgā
prasības atrisinājuma, savukārt Apdrošinātajiem vai Apdrošinājuma ņēmējam, katram atsevišķi - atbilstoši to daļai šādos zaudējumos, attiecīgi jāatmaksā šādas Apdrošinātāja izmaksātās summas atpakaļ Apdrošinātājam,
ja Apdrošinātais vai Apdrošinājuma ņēmējs saskaņā ar šīs apdrošināšanas
polises noteikumiem un nosacījumiem nav bijis pilnvarots veikt šādu zaudējumu samaksu.

9. Apdrošinājuma seguma neattiecināmība
uz nepareizas rīcības gadījumiem pēc
atsevišķiem darījumiem
Ja apdrošināšanas polises darbības laikā:
1. Apdrošinājuma ņēmējs apvienojas, pievieno, tiek pievienots, vai pārdod
(atsavina) savus aktīvus (vai nozīmīgu to daļu) citai personai vai iestādījumam; vai personu un/vai iestādījumu grupai, kuras darbojas saskaņoti, vai
2. jebkāda fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība, vai arī
grupa, kurā ietilpst minētās personas jebkādā kombinācijā, un kura darbojas saskaņoti, tiešā vai netiešā veidā iegūst pamatkapitālu tādā apmērā, kas tiem piešķir vairāk kā 50% balsu Apdrošinājuma ņēmēja Vadošo
amatpersonu vēlēšanās, vai arī tie saņem balsstiesības, kuras minētajā
apmērā pārstāv šādu pamatkapitālu,
(ikviens no augšminētajiem gadījumiem tiek saukts par “Darījumu”),

Atbilstoši apdrošināšanas segumam B Apdrošinātājs neuzņemas pienākumu
kompensēt vai atmaksāt Aizstāvības izmaksas pirms prasības galīga atrisinājuma. Tomēr šajā gadījumā Apdrošinātājs var pilnībā pēc saviem ieskatiem pilnībā vai daļēji apmaksāt šādus Aizstāvības izmaksas pirms galīgā
prasības atrisinājuma, savukārt Apdrošinātajiem vai Apdrošinājuma ņēmējam, katram atsevišķi - atbilstoši to daļai šādos zaudējumos, attiecīgi jāat-

tad netiek piemērots (nav spēkā) neviens no šīs apdrošināšanas polises apdrošināšanas segumiem (lai vai kurā šīs apdrošināšanas polises punktā tas
būtu paredzēts) attiecībā uz jebkuru apgalvotu Nepareizu rīcību, kas notiek
pēc Darījuma faktiskā datuma, ja vien Apdrošinātājs, pilnīgi pēc saviem ieskatiem, rakstiski nav vienojies piešķirt šādu papildus apdrošinājumu.
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Nepareizās rīcības gadījums nevar tikt inkriminēts citam Apdrošinātajam šī (c) izņēmuma piemērošanas nolūkā;

Apdrošinājuma ņēmējam rakstiski jāpaziņo Apdrošinātājam par Darījumu,
nekavējoties tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Darījuma faktiskā datuma.

(d) tās cēlušās no, pamatojas vai attiecas uz faktiem vai kļūdainu rīcību,
kas apgalvota vai iekļauta prasībā, par kuru ziņots (vai arī ziņots par
kļūdainās rīcības apstākļiem) saskaņā ar tādu citu apdrošināšanas polisi, kuras atjaunojums vai aizvietojums ir šī apdrošināšanas polise, vai
kurai tā laika ziņā seko;

10. Tiesību subrogācija (regresa prasības)
Jebkāda maksājuma gadījumā šīs apdrošināšanas polises sakarā, Apdrošinātājam, attiecīgā apmērā un ievērojot Latvijas likumu noteikumus, ir subrogācijas veidā nodotas visas Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošināto tiesības
uz atmaksu; un Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajiem jāsniedz un
jāizraksta visi vajadzīgie dokumenti, un jādara viss, kas var izrādīties nepieciešams, lai īstenotu šādas Apdrošinātāja tiesības uz regresa prasībām,
ieskaitot tādu dokumentu izrakstīšanu, kas nepieciešami, lai Apdrošinātājs
Apdrošinājuma ņēmēja un / vai Apdrošināto vārdā varētu ierosināt prasības
lietu (celt prasību) tiesā.

(e) tās cēlušās no, pamatojas vai attiecas uz jebkādu šīs apdrošināšanas
polises sākuma datumā nepabeigtu vai iepriekšēju tiesvedību, vai, ja tās
atsaucas vai izriet no tiem pašiem, vai pēc būtības tiem pašiem, faktiem, par kuriem apgalvots šādā nepabeigtā vai iepriekšējā tiesvedībā;
(f) tās cēlis, inspirējis vai uzturējis Apdrošinātais, vai arī tas darīts Apdrošinātā vārdā; tomēr šis izņēmums (f) netiek piemērots attiecībā uz nepareizas darba attiecību pārtraukšanas prasību, kuru cēlis bijušais darbinieks, kurš nav un nav bijis Apdrošinājuma ņēmēja Vadošā amatpersona
vai prasībām, kuras cēlušas Apdrošinājuma ņēmēja Vadošās amatpersonas pēc trešo personu pieprasījuma;

11. Cita apdrošināšana

(g) tās cēlušās no, pamatojas vai attiecas uz, vai jebkādā citā veidā tieši vai
netieši ir saistītas ar:

Ja vien likums nenosaka citādāk, saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi nodibinātā apdrošināšana ir piemērojama tikai kā apdrošinājums papildus un
virs jebkādai citai spēkā esošai un īstenojamai apdrošināšanai.

(1) jonizējošo radiāciju vai radioaktīvu saindēšanos no jebkāda kodolmateriāla vai jebkādiem kodolatkritumiem pie kodolmateriālu sadegšanas;

12. Paziņojumi un pilnvarojums

(2) radioaktīvām, toksiskām, eksplozīvām vai citādi bīstamām kodolmateriālu īpašībām, kodolsavienojumiem vai to komponentiem;

Ar šo puses vienojas, ka Apdrošinājuma ņēmējs darbojas savu Meitas sabiedrību un visu Apdrošināto vārdā attiecībā uz prasības celšanas vai atsaukšanas paziņojumiem, apdrošināšanas prēmiju iemaksu un jebkādu apdrošināšanas prēmiju atmaksu, kas būtu jāveic atbilstoši šai apdrošināšanas polisei,
apdrošināšanas polišu pielikumu parakstīšanu un akceptēšanu un paziņojumu iesniegšanu attiecībā uz Atklāšanas perioda nepieciešamību.

(3) pastāvošu, apgalvotu vai draudošu piesārņojuma izplūšanu, izkliedēšanos, atbrīvošanos vai zudumu; vai
(4) jebkādu norādījumu vai pieprasījumu pārbaudīt, pārraudzīt, attīrīt,
pārvietot, savākt, neizplatīt, veikt detoksikāciju, neitralizēt piesārņojumu, kodolmateriālus vai kodolatkritumus, ieskaitot, bet neierobežojoties ar prasībām, kas norāda uz zaudējumiem Apdrošinājuma
ņēmējam vai tā dalībniekiem / akcionāriem;

13. Cesija

Piesārņojums ietver (bet neaprobežojas ar) jebkādu cietu, šķidru,
gāzveida vai termālu kairinātāju vai indi, ieskaitot dūmus, tvaikus,
sodrējus, gāzes, skābes, sārmus, ķimikālijas un atkritumus. Atkritumi
ietver (bet neaprobežojas ar) pārstrādājamus, pārveidojamus un atjaunojamus materiālus.

Šī apdrošināšanas polise, jebkuras un visas tiesības, kas saistītas ar to, nevar
tikt cedētas citādāk kā vien ar Apdrošinātāja rakstisku piekrišanu.

14. Darbība pret apdrošinātāju

(h) t ās cēlušās no, pamatojas vai attiecas uz jebkādu Apdrošināto darbību
vai bezdarbību, esot kādā vadošā amatā organizācijā, kura nav Apdrošinājuma ņēmējs; vai, ja tās cēlušās sakarā ar šādu Apdrošinātāju ieņemamo amatu šādās organizācijās;

Kā nepieciešams priekšnoteikums visam iepriekšminētajam, jebkādu darbību (prasību) pret Apdrošinātāju var izvirzīt, tikai tad, ja šāda darbība ir
uzsākta attiecīgas kompetences tiesā Latvijā, un ir nodrošināta pilnīga atbilstība visiem šīs apdrošināšanas polises noteikumiem, pie kam tikai pēc
tam, kad Apdrošinātā maksājuma pienākuma apmērs ir galīgi un pilnīgi
noteikts vai nu ar tiesas spriedumu pret Apdrošināto tiesas procesa rezultātā, vai arī ar rakstveida līgumu starp Apdrošinājuma ņēmēju, prasītāju
un Apdrošinātāju.

(i) tās tieši vai netieši cēlušās no, pamatojas vai attiecas uz kādas personas ķermeņa ievainojumiem, slimību, kaiti, nāvi vai emocionālu stresu
vai jebkāda ķermeniska īpašuma bojāeju vai bojājumiem, ieskaitot šāda
īpašuma izmantošanas iespēju zudumu;
(j)

Jebkurai personai, organizācijai vai to tiesiskajiem pārstāvjiem, kuri ir izsnieguši nodrošinājumu šādam spriedumam vai rakstiskajam līgumam, pēc
tam ir tiesības uz atmaksu saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi, šajā apdrošināšanas polisē paredzētā apdrošinājuma ietvaros. Nevienai personai vai
organizācijai nav nekādu tiesību šīs apdrošināšanas polises sakarā pievienoties Apdrošinātājam kā pusei, darbībā pret Apdrošinātajiem vai pret Apdrošinājuma ņēmēju, lai noteiktu Apdrošināto atbildību; tāpat Apdrošinātie,
Apdrošinājuma ņēmējs un to tiesiskie pārstāvji nevar celt nekādas prasības
Apdrošinātāja vārdā. Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošināto vai viņu īpašumu bankrots vai maksātnespēja neatbrīvo Apdrošinātāju attiecībā uz viņa
minētajiem pienākumiem, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktos gadījumus.

tās tieši vai netieši cēlušās no, pamatojas vai attiecas uz naudassodiem,
soda naudām, kas piemēroti uz likuma pamata, zaudējumiem ar soda
vai parauga raksturu (punitive or exemplary damages), nodokļiem, vai
lietām, kas saskaņā ar šai apdrošināšanas polisei piemērojamo likumu,
ir uzskatāmas par neapdrošināmām;

(k) tās cēlušās vai saistītas ar apdrošināšanas veikšanu komercsabiedrībai
(Apdrošinājuma ņēmējam) vai nespēju uzturēt vai veikt apdrošināšanu;
(l)

tās cēlušās vai saistītas ar Apdrošinājuma ņēmēja profesionālo pakalpojumu sniegšanu, vai zaudējumus, kuri parasti tiek segti ar profesionālās atbildības apdrošināšanas polisi;

(m) tās cēlušās no jebkāda likuma, noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas, kas aizstāv vai regulē (i) jebkādus darbinieku pensiju, labklājības,
pensiju uzkrājumu, līdzdalības peļņā vai motivācijas plānus, (ii) kompensāciju vai maksu par virsstundu darbu; (iii) minimālo algu vai kompensāciju; (iv) paziņojumu par komercsabiedrības slēgšanu; (v) kompensāciju
darbiniekiem; (vi) invaliditātes pabalstus; (vii) atlaišanas vai bezdarba
pabalstus vai kompensāciju; (viii) apdrošināšanu bezdarba gadījumam;
(ix) sociālā nodrošinājuma pabalstu; vai jebkādu citu līdzīgu likumu vai
noteikumu pārkāpšanu;

15. Izņēmumi
Apdrošinātājs nesedz zaudējumus, kas saistīti ar jebkādām prasībām pret
Apdrošinātajiem, ja:
(a) tās ceļ fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu grupa, kurai pieder
vai tās pārvaldījumā (tieši vai netieši) atrodas 20% vai vairāk no Apdrošinājuma ņēmēja balsstiesīgā pamatkapitāla, vai tās tiek celtas šo
personu vārdā,

(n) tās tieši vai netieši cēlušās, saistītas vai attiecas uz miesas bojājumiem
un kaitējumu personai (ieskaitot emocionālu kaitējumu vai garīgu traumu vai fobiju), kas patiesībā radies, attīstījies no vai jebkādā citā veidā
saistīts ar Iegūtā Imūndeficīta Sindromu (AIDS) vai Hepatītvīrusu A,B,C
vai to patogēnu ierosinātājiem. Šis izņēmums ietver arī Aizstāvības izmaksas un medicīnisko pārbaužu izmaksas saistībā ar aizdomām par
inficēšanos ar kādu no šiem vīrusiem;

(b) tās cēlušās no tā, pamatojas vai attiecas uz to, ka kāda no Apdrošinājuma ņēmēja Vadošajām amatpersonām ir faktiski guvusi kādu personīgu
peļņu, priekšrocības vai samaksu, uz kuru tai nebija likumīgas tiesības;
(c) tās cēlušās no, pamatojas vai attiecas uz faktiski veiktu krimināli sodāmu rīcību vai apzināti (mērķtiecīgi) kļūdainu rīcību, ieskaitot ļaunprātīgu rīcību un krāpšanu; tomēr ar nosacījumu, ka kāda Apdrošinātā

(o) tās cēlušās vai saistītas ar karu, iebrukumu, ārvalstu ienaidnieka darbību, karadarbību (neskatoties uz to vai karš ir bijis pieteikts vai nē),
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pilsoņu karu, nemieriem, revolūciju, sacelšanos, militāru vai uzurpētu
varu vai konfiskāciju vai nacionalizāciju vai rekvizīciju vai iznīcināšanu
vai īpašuma bojājumu, ko radījusi valdība vai valsts institūcija;

(r)

(p) tās cēlušās vai saistītas ar azbestozi vai jebkuru radniecisku slimību, kas
cēlusies no azbesta, azbesta saturošiem produktiem vai azbesta saturošu produktu klātbūtnes;
(q) tās cēlušās no, pamatojas vai attiecas uz: (i) jebkura Neiekļautās teritorijas likuma vai noteikuma pārkāpumu; (ii) jebkādu Nepareizu rīcību, kas
pakļaujas Neiekļautās teritorijas likumam, noteikumiem, tiesu vai regulējošai iestādei vai amatpersonai; vai (iii) jebkādām darbībām, aktivitāti
vai tiesvedību Neiekļautajā teritorijā, kur Apdrošinātie vai Apdrošinājuma ņēmējs ir jebkādā veidā iesaistīti;

4

par zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida izdevumiem, kas tieši
vai netieši radušies sakarā ar terora aktiem vai to rezultātā, neatkarīgi no jebkādiem citiem cēloņiem, kas sagadīšanās dēļ vai kā citādi ir
veicinājuši zaudējumu, bojājumu vai izdevumu rašanos. Šā nosacījuma
kontekstā ar terorismu saprotama vardarbība vai bīstama darbība, kas
apdraud cilvēka dzīvību, materiālu vai nemateriālu īpašumu vai infrastruktūru, ar nolūku ietekmēt jebkuru valdību vai turēt sabiedrību vai
kādu tās daļu baiļu varā. Pierādīšanas pienākums, ka jebkāda prasība
(zaudējums) nav attiecināma uz šo (r) izņēmumu, ir Apdrošinājuma ņēmējam.

