PENGECUALIAN
Super Safe Protection
Polis ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara
keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:
a. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak
ataupun sadar maupun tidak;
b. perjalanan kecuali sebagai penumpang komersil dari suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal dan
penerbangan dengan menggunakan pesawat carter yang memiliki ijin sah sebagai perusahaan penerbangan
serta dioperasikan oleh kru profesional di bandara yang telah dipelihara dengan baik;
c. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang
dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum,
invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal,
terorisme;
d. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan
kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
e. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan
atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
f. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olahraga dirgantara lainnya, olahraga
selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan
kendaraan beroda (kecuali lomba lari);
g. racun, gas atau uap beracun;
h. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh
pembakaran dari bahan nuklir;
i. mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah;
j. Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi karena pekerjaan Tertanggung jika Tertanggung
secara langsung/tidak langsung terlibat di salah satu pekerjaan yang tertera di bawah. Tetapi, manfaat dalam
polis akan dibayarkan jika klaim terjadi ketika Penanggung melakukan kegiatan/aktivitas di luar cakupan
pekerjaan Tertanggung.
Pekerjaan yang dikecualikan adalah tukang antar/kurir, pembawa uang profesional, penyelam, pembalap, joki,
pekerja penguji pesawat terbang, pilot, kru pesawat/cargo kapal laut/kereta, buruh pelabuhan (tenaga kerja
bongkar muat), pekerja yang menggunakan bahan peledak, buruh bangunan, buruh tambang dan terowongan
di bawah tanah, pekerja yang menggunakan bahan nuklir atau radiasi ion, wartawan perang, penggergaji kayu,
pekerja di pengeboran minyak, penebang kayu, pekerja pembersih kaca gedung bertingkat, petugas pemadam
kebakaran, pelaut dan nelayan, pengrajin kayu, pekerja ambulans, pemanjat menara, polisi atau
tentara/pegawai tentara atau pekerja penegak hukum (kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan
administratif), orang yang melakukan kegiatan seni bela diri, tinju, gulat, berburu, mendaki gunung, menjelajah
gua, arung jeram, berlayar, terjun payung, paralayang, olahraga dirgantara, selam tebing; atau
k. suatu Cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Tertanggung dalam Polis ini.
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