A/s Grazer Wechselseitige
Versicherung Aktiengesellschaft
Indeksa klauzulas sevišķie noteikumi
realizācijas vieta - “Latvijas Republika”
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1.paragrāfs: Pamatterminu skaidrojums
(1) Apdrošinātājs
ir
A/s
Grazer
Wechselseitige
Versicherung
Aktiengesellschaft, Herrengasse 18-20, A-8010, Grāca, Austrija.
(2) Apdrošinājuma ņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas kā
līgumslēdzēja puse ar Apdrošinātāju noslēdz Apdrošināšanas līgumu.
(3) Apdrošinātais ir fiziska persona, par kuras dzīvības, veselības vai
fiziskā stāvokļa apdrošināšanu ir noslēgts Apdrošināšanas līgums.
(4) Atlīdzības saņēmējs ir persona, kas, iestājoties Apdrošināšanas
gadījumam, saņem Apdrošināšanas atlīdzību.
(5) Apdrošināšanas līgums ir Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja
vienošanās, saskaņā ar kuru Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas saistības
maksāt Apdrošināšanas prēmiju Apdrošināšanas līgumā noteiktajā veidā,
termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas Apdrošināšanas līgumā noteiktās
saistības un Apdrošinātājs uzņemas saistības, iestājoties Apdrošināšanas
gadījumam, izmaksāt Atlīdzības saņēmējam Apdrošināšanas atlīdzību
atbilstoši Apdrošināšanas līgumam. No Apdrošināšanas polises un tās
pielikumiem izriet kopējais Apdrošināšanas līguma saturs.
(6) Apdrošināšanas polise ir dokuments, kas apliecina Apdrošināšanas
līguma noslēgšanu starp Apdrošinātāju un Apdrošinājuma ņēmēju un ietver
Apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus tā grozījumus un
papildinājumus, par kuriem Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs ir
vienojušies Apdrošināšanas līguma darbības laikā.
(7) Apdrošināšanas prēmija ir
maksājums par apdrošināšanu,
Apdrošinātājam.

Apdrošināšanas polisē noteiktais
ko Apdrošinājuma ņēmējs maksā

(8) Apdrošinājuma summa ir Apdrošināšanas līgumā norādītā naudas
summa, par kuru ir apdrošināta fiziskās personas dzīvība, veselība vai
fiziskais stāvoklis.
(9) Atpirkuma summa ir naudas summa, kas tiek izmaksāta Apdrošinājuma
ņēmējam, ja Apdrošināšanas līgums tiek lauzts pirms termiņa.

2.paragrāfs: Indeksa klauzula
No Apdrošināšanas līguma izrietošie abpusējie maksājumi tiek mainīti
atbilstoši grozījumiem Austrijas Statistikas Pārvaldes izsludinātajā “Patēriņa
cenu indeksā 2000” (turpmāk tekstā Indekss), piemērojot Apdrošināšanas
summu un Apdrošināšanas prēmiju pēc šiem noteikumiem. Izejas punkts
šādai vērtības noteikšanai ir apdrošināšanas spēkā stāšanās brīdī pēdējā
izsludinātā Indeksa vērtība.

3.paragrāfs: Piemērošanas brīdis
Abpusējo maksājumu piemērošana ik gadu notiek datumā, kas fiksēts
kā apdrošināšanas spēkā stāšanās diena, salīdzinot sākotnējo vērtību ar
pēdējo pasludināto Indeksa vērtību. Svārstības 5% robežās uz augšu vai
uz leju netiek ņemtas vērā, taču, šo robežu pārsniedzot, izmaiņas pilnībā
tiek ņemtas vērā.

4.paragrāfs: Maksājumu noteikšana
a) Apdrošinājuma summa
Apdrošinājuma summa attiecībā pret pēdējo spēkā esošo
Apdrošinājuma summu palielinās par tik procentiem cik pieaudzis Indekss
kopš Apdrošināšanas līguma stāšanās spēkā jeb kopš pēdējās Indeksa
piemērošanas.
b) Apdrošināšanas prēmija
Apdrošināšanas prēmija tiek palielināta, ņemot vērā Indeksa
piemērošanas brīdī sasniegto Apdrošinātā vecumu pēc tarifa un līdz
Apdrošināšanas
līguma
darbības
termiņa
beigām pastāvējušo
apdrošināšanas ilgumu jeb Apdrošināšanas prēmiju veikšanas ilgumu uz
nemainīgiem noteikumiem.
Apdrošinājuma ņēmējam Indeksa piemērošanas brīdī, reizē ar
paziņojumu par piemērojamajām Indeksa vērtībām, tiek nodots
Apdrošināšanas polises pielikums. Četru nedēļu laikā pēc šī pielikuma
izsniegšanas Apdrošinājuma ņēmējs vai nu piekrīt Indeksa piemērošanai,
veicot izmainītās Apdrošināšanas prēmijas maksājumu, vai atsakās,
nosūtot atpakaļ Apdrošināšanas polises pielikumu.
Apdrošinājuma ņēmējs var arī izvēlēties tikai Apdrošināšanas prēmijas
paaugstināšanu atbilstoši Indeksa palielinājumam.

5.paragrāfs: Indeksa klauzulas izbeigšanās
Indeksa klauzula izbeidzas:
a) ja Apdrošinājuma ņēmējs divas reizes pēc kārtas atteicies no
Indeksa klauzulas piemērošanas,
b) ja pilnībā vai daļēji tiek lauzts Apdrošināšanas līgums vai tas tiek
pārveidots par bezprēmiju apdrošināšanu,
c) pieci gadi pirms Apdrošināšanas prēmiju veikšanas termiņa
beigām.

6.paragrāfs: Bezprēmiju apdrošināšana - Apdrošināšanas
polises atpirkšana
Ja ir notikusi viena vai vairākas Indeksa klauzulas piemērošanas, tad
lēmuma pieņemšanā par to, vai var pieprasīt Apdrošināšanas līguma
pārveidošanu par bezprēmiju apdrošināšanu, veikt Apdrošināšanas polises
atpirkšanu arī par to apdrošināšanas daļu, kas radusies pēc Indeksa
klauzulas piemērošanas, noteicošais ir pagājušās pamatapdrošināšanas
ilgums. Atpirkuma summa un izmaksājamo Apdrošināšanas prēmiju
apjoms tiek aprēķināti, balstoties uz apdrošināšanas aprēķinu metodēm.

7.paragrāfs: Līdzdalība peļņā
Indekss tiek piemērots arī attiecībā uz gratifikāciju, kas norit atbilstoši
A/s Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft Dzīvības
apdrošināšanas un uzkrājuma veidošanas sevišķo noteikumu - realizācijas
vieta “Latvijas Republika” 8.paragrāfam.

8.paragrāfs: Vispārējie noteikumi
Visas no Indeksa klauzulas piemērošanas izrietošās apdrošināšanas
un jo īpaši tam nepieciešamie Apdrošināšanas prēmiju maksājumi visos
citos gadījumos pakļauti Vispārējiem apdrošināšanas noteikumiem un
Apdrošināšanas līguma noteikumiem. Ja Austrijas Statistikas pārvalde
pārtrauc izsludināt “Patēriņa cenu indeksu 2000”, tad normas, pēc kurām
aprēķināms šis apdrošināšanas Indekss, nosaka Austrijas Finanšu tirgus
uzraudzības pārvalde.
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