PAPILDOMO DRAUDIMO
NUO DARBINGUMO NETEKIMO TAISYKLĖS NR. 406
PATVIRTINTA: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ valdybos
2020 m. 10 mėn. 2 d. nutarimu Nr. 83
Galioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

1.

BENDROJI DALIS

1.1.

Papildomas draudimas nuo darbingumo netekimo,
toliau – Papildomas draudimas – yra sudaromas Draudikui
sutikus kartu su Pagrindiniu gyvybės draudimu, toliau –
Pagrindinis draudimas.
Papildomas draudimas gali būti sudaromas iškart sudarant
Pagrindinį draudimą arba vėliau Draudiko nustatyta tvarka ir
terminais. Pasirenkant Papildomą draudimą vėliau Pagrindinio
draudimo sutarties galiojimo metu, Draudikas turi teisę
pareikalauti, kad Apdraustasis pasitikrintų sveikatą Draudiko
nurodytoje gydymo įstaigoje ir/arba pateiktų atnaujintą
informaciją apie Apdraustojo veiklą ir/arba profesiją ir/arba
pomėgius ir/arba laisvalaikio užsiėmimus, sveikatos būklę.
Papildomas draudimas galioja tik kartu su Pagrindiniu
draudimu.
Papildomo draudimo apsauga galioja tik galiojant
Pagrindinio draudimo apsaugai.
Nelaimingas atsitikimas – konkrečiu laiku (draudimo
apsaugos galiojimo metu) ir konkrečioje vietoje įvykęs staigus,
netikėtas įvykis prieš Apdraustojo valią, sukėlęs Apdraustojo
kūno sužalojimą (traumą) ar sveikatos sutrikimą dėl kūno
sužalojimo (traumos).
Nedarbingumo pažymėjimas – elektroninis pažymėjimas,
turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus,
suformuotas EPTS sistemoje ir pasirašytas gydytojo elektroniniu
parašu.
Sporto veikla – tai Apdraustojo savarankiški užsiėmimai
sporto klubuose, mėgėjiškas reguliarus užsiėmimas bet kurios
rūšies individualiu ar komandiniu sportu, įskaitant dalyvavimą
treniruotėse ir varžybose tarp mėgėjų komandų.
Profesionalus sportas – tai Apdraustojo treniruotės ir
dalyvavimas šalies ar tarptautinėse varžybose, kurias rengia
atitinkamos sporto šakos federacija ar sąjunga, taip pat
sportavimas individualiai ar komandoje, kai sportininkas už
dalyvavimą gauna bet tokios rūšies atlygį (pagal darbo ar
civilinės teisės sutartį), rėmimą ar stipendiją.
Ekstremalus sportas/laisvalaikis – veikla, susijusi su
didesne, nei kitose šakose, rizika, reikalaujanti ypatingų fizinių
bei psichinių gebėjimų, dažniausiai tam pritaikytos įrangos
ir aprangos. Ekstremalios sporto rūšys patenkančios tarp
išvardintų arba pagal pobūdį ir naudojamą įrangą artimos
šioms:
1.9.1. Automobilių, motociklų ir motorinių transporto
priemonių sportas, važinėjimas BMX, HD, FR tipo ir
specializuotais kalnų dviračiais, riedučių ir riedlenčių
sportas rampose, parasparnių sportas, parašiutizmas
(įskaitant BASE šuolius), šuoliai su guma, sklandymas
bei skraidymas skraidykle, bemotore skraidymo
priemone, erdvėlaiviais, lengvaisiais ir ultralengvaisiais
lėktuvais, jodinėjimas ir žirgų sportas, šaudymo
sportas.
1.9.2. Baidarių ir kanojų, banglenčių irklavimas
šniokščiančiuose vandenyse, ilgų nuotolių plaukimas
lediniame vandenyje, plaukimas kalnų upėmis,
plaukimas per slenksčius ir bangas, buriavimas jūrose,
nardymas > 40 metrų gylyje, nardymas dideliame
gylyje be nardymo įrangos, šokinėjimas nuo uolų
į vandenį, vandenlenčių, burlenčių ir banglenčių
sportas, vandens motociklai, jėgos aitvarai.
1.9.3. Slidinėjimas sniego jėgos aitvarais, šuoliai su
slidėmis ar snieglentėmis, slidinėjimas kalnuose
bekele, slidinėjimas naudojant malūnsparnius ar
parasparnius.
1.9.4. Alpinizmas, laipiojimas uolomis, nusileidimas į urvus
ir kanjonus, kopimas į užšalusius krioklius, uolas,
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riedulius, ultramaratonų bėgiojimas kalnuose, parkūras,
ekspedicijos ir žygiai į vietoves su ekstremaliomis
klimato sąlygomis (tokias, kaip poliarinė zona,
džiunglės, dykuma, atvira jūra ir pan.).
Kovinis sportas ir kontaktinio sporto rūšys, tokios kaip
boksas, imtynės, karatė, dziudo, fechtavimas ir pan.

2.

DRAUDIMO OBJEKTAS

2.1.

Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo
visišku darbingumo netekimu draudimo apsaugos galiojimo
metu dėl nelaimingo atsitikimo ir/arba dėl ligos.

3.

DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

3.1.

Draudžiamuoju įvykiu laikomas negrįžtamas Apdraustojo
75 % arba didesnis darbingumo netekimas (visiškas
darbingumo netekimas), sąlygotas draudimo apsaugos galiojimo
metu atsiradusių ryškių organizmo įvairių funkcijų sutrikimų,
dėl kurių Apdraustajam nustatytas 0–25 % darbingumo lygis
ir Apdraustasis laikomas nedarbingu. Darbingumo netekimo
ir darbingumo lygio nustatymo kriterijus ir tvarką nustato
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
Visiško darbingumo netekimo faktas patvirtinamas, jeigu
toks Apdraustojo nedarbingumas nenutrūkstamai tęsiasi ne
mažiau kaip 12 mėnesių. Sprendimą dėl darbingumo netekimo
pripažinimo draudžiamuoju įvykiu priima Draudikas, remiantis
LR SADM darbingumo netekimo ir darbingumo lygio nustatymo
kriterijais ir tvarka.
Lietuvos Respublikoje pasikeitus oficialiai darbingumo lygio
nustatymo metodikai, Draudikas, vertindamas draudžiamąjį
įvykį, gali vadovautis ir pakeista metodika, pagal kurią
nustatomas visiško darbingumo netekimo faktas ir asmuo
laikomas nedarbingu.

3.2.

4.

NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

4.1.

Nedraudžiamasis įvykis – įvykis kuomet Draudikas nemoka
draudimo išmokos.
Jei įvykis yra pripažįstamas nedraudžiamuoju pagal
Pagrindinio draudimo sąlygas, tai įvykis kartu pripažįstamas
nedraudžiamuoju ir pagal šias Papildomo draudimo sąlygas.
Jei Draudėjas ir/arba Apdraustasis nepateikia draudžiamąjį
įvykį pagrindžiančių dokumentų (tame tarpe nedarbingumo
pažymėjimo dokumento.
Darbingumo netekimas laikomas nedraudžiamuoju, jeigu
darbingumo netekimas nustatytas per pirmus 5 (penkis)
mėnesius nuo draudimo apsaugos pradžios, išskyrus nelaimingų
atsitikimų, įvykusių per draudimo laikotarpį ir nepriklausančių
nuo Apdraustojo valios, pasekmes.
Dėl įvykio, kuris atsirado dėl aplinkybių, turėjusių įtakos
draudžiamojo įvykio atsiradimui ir šio įvykio pasekmėms, ir apie
kurias Draudėjas ir/arba Apdraustasis turėjo pranešti Draudikui
prieš sudarydamas Draudimo sutartį arba keisdamas draudimo
sutarties sąlygas, bet nepranešė, o jeigu tokios aplinkybės,
nesusijusios su Apdraustojo sveikata, atsirado po Draudimo
sutarties sudarymo – nepranešė apie jas Draudikui iki įvykio.
Darbingumo netekimas laikomas nedraudžiamuoju įvykiu,
o Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokų, jeigu
Apdraustajam darbingumo netekimas atsirado dėl ligų ir/ar
nelaimingo atsitikimo padarinių:
4.6.1. sveikatos sutrikimai dėl psichinių reakcijų (afekto
būklėje), nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasties,
psichikos ligos ir/arba netrauminės kilmės psichikos ar
sąmonės sutrikimo;
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4.6.2.

4.7.

4.8.

epilepsijos ar kitų konvulsinių traukulių, ištinkančių visą
Apdraustojo kūną, jeigu šie traukuliai atsirado ne dėl
išorinio poveikio į Apdraustojo kūną;
4.6.3. dėl AIDS arba ŽIV viruso;
4.6.4. tokių, kuriuos sukėlė įvykiai, susiję su kariniais
veiksmais, karo ar nepaprastosios padėties įvedimu,
vidaus neramumais, maištu, riaušėmis, darbuotojų
streikais, lokautais, valdžios institucijų ir pareigūnų
atliekamais sulaikymais ir suėmimais, tarnyba
kariuomenėje ar kitoje panašioje formuotėje,
dalyvavimu taikos palaikymo misijoje;
4.6.5. esant specialiojo auklėjimo įstaigoje ir/arba atliekant
laisvės atėmimo bausmę ir/arba Apdraustajam taikant
kardomojo kalinimą (suėmimą) arba areštą;
4.6.6. dėl tiesioginio ar netiesioginio branduolinės energijos
poveikio ir pakenkimai sveikatai dėl bet kokio spindulių
(radioaktyviųjų, elektromagnetinių, šilumos, šviesos
ir pan.) poveikio, taip pat dėl cheminių ar biologinių
medžiagų naudojimo netaikiais tikslais;
4.6.7. atsiradusių ir/ar įvykusių Apdraustajam užsiimant
nusikalstama veika ar rengiantis ją įvykdyti ir/ar
Apdraustajam atliekant kitus priešingus teisei veiksmus
(pvz., vairavimas transporto priemonės neturint
tam teisės). Ikiteisminio tyrimo institucijų, organų,
įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų
bylas, išvados, procesiniai sprendimai ir/ar teismų
nuosprendžiai, sprendimai, nutarimai ir nutartys
įrodo nusikalstamos veikos požymius arba rengimąsi
ją vykdyti ar kitus priešingus teisei veiksmus, todėl
Draudikas gali tuo remtis priimdamas sprendimą dėl
įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju;
4.6.8. Apdraustojo tyčia sukeltų ligų, tyčinių susižalojimų
arba bandymo nusižudyti. Apdraustojo dalyvavimu
muštynėse ar buitiniuose konfliktuose, išskyrus tuos
atvejus jei yra neginčijami įrodymai, kad Apdraustasis
buvo nekaltas;
4.6.9. jeigu Apdraustasis nepakluso teisėtiems policijos
pareigūnų reikalavimams ir dėl to buvo padaryta žala
Apdraustajam;
4.6.10. Nelaimingi atsitikimai, kuriems turėjo įtakos:
4.6.10.1. alkoholio, narkotikų ar apsvaigimo tikslu
naudotų toksinių, psichotropinių ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų, stipriai
veikiančių vaistų vartojimas;
4.6.10.2. Draudikas taip pat nemoka draudimo
išmokos, kai Apdraustasis vartojo alkoholį ar
kitas svaigiąsias medžiagas po nelaimingo
atsitikimo iki gydytojo apžiūros arba vengė
neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo;
4.6.10.3. jei Apdraustasis vairuoja transporto
priemonę apsvaigęs nuo alkoholio
(viršijant teisės aktuose nustatytą alkoholio
koncentraciją kraujyje), narkotikų ar
apsvaigimo tikslu panaudotų toksinių,
psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų ar stipriai veikiančių vaistų;
4.6.10.4. jeigu Apdraustasis vairavo motorinę
transporto priemonę, neturėdamas teisės
vairuoti šios rūšies transporto priemonės;
4.6.11. dėl atvejų, susijusių su Apdraustojo užsiėmimu
profesionaliu sportu ir/arba ekstremaliu sportu/
laisvalaikiu reguliariai ar tai darant vieną kartą jei
draudimo sutartis nenumato kitaip.
Darbingumo netekimo draudimo išmoka nemokama, jeigu
Draudikui apie darbingumo netekimą pranešama po Apdraustojo
mirties arba praėjus daugiau kaip 12 (dvylika) mėnesių po
Apdraustojo visiško darbingumo netekimo atsiradimo.
Jeigu draudimo apsauga buvo sustabdyta arba nutraukta, tai
atnaujinus draudimo apsaugos galiojimą darbingumo netekimas
nelaikomas draudžiamuoju įvykiu, jeigu jis atsirado dėl
priežasčių, kurios įvyko tuo laikotarpiu kai draudimo apsauga
negaliojo.

5.

DRAUDIMO SUMA, ĮMOKA

5.1.

Papildomo draudimo suma nustatoma Draudiko ir Draudėjo
sutarimu Draudiko patvirtinta tvarka ir nurodoma prašyme
sudaryti draudimo sutartį bei draudimo liudijime.
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5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
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5.9.

Draudėjas gali pasirinkti vieną iš dviejų draudimo nuo
darbingumo netekimo variantų:
5.2.1. Variantas A. Apdraustajam nustačius darbingumo
netekimo lygį, numatytą šių taisyklių 3 punkte
draudžiamųjų įvykių aprašyme, išmokama nustatyta
fiksuota vienkartinė suma, kuri įtvirtinta draudimo
liudijime;
5.2.2. Variantas B. Šį variantą gali rinktis Draudėjas tik tuo
atveju, jei draudžia pats save, Apdraustajam, kuris
tuo pačiu yra ir Draudėjas, nustačius darbingumo
netekimo lygį, numatytą šių taisyklių 3 punkte
draudžiamųjų įvykių aprašyme, išmokama nustatyta
fiksuota vienkartinė suma, kuri įtvirtinta draudimo
liudijime ir papildomai Draudėjas, kuris tuo pačiu
yra ir Apdraustasis, yra atleidžiamas nuo draudimo
įmokų mokėjimo likusiam sutarties galiojimo laikui.
Draudėją atleidus nuo draudimo įmokų mokėjimo
likusiam sutarties galiojimo laikui, sukauptas Draudėjo
kapitalas toliau investuojamas, tačiau Draudiko
lėšomis papildomai nekaupiamas, o visos įvykio dienai
galiojusios draudimo apsaugos (išskyrus darbingumo
netekimo draudimo apsaugą Draudėjui), lieka galioti
iki draudimo sutartyje numatyto termino, už kurias
mokesčius toliau moka Draudikas.
Jei sutarties galiojimo metu buvo pakeistos draudimo sutarties
sąlygos padidinant Draudiko prisiimtą draudimo riziką (buvo
pratęstas sutarties galiojimas ir/arba padidintos draudimo
sumos ir/arba kitaip pakeistos draudimo sutarties sąlygos) ir per
6 (šešis) mėnesius nuo sutarties sąlygų keitimo Apdraustajam
nustatytas nedarbingumo lygio sumažėjimas numatytas
draudžiamųjų įvykių aprašyme, tokiu atveju Draudikas išmokės
tik tą dalį ir pagal tą variantą, kuri buvo iki sutarties sąlygų
keitimo.
Kai viena draudimo sutartimi apdrausti keli Apdraustieji,
Papildomas draudimas sudaromas kiekvienam Apdraustajam
atskirai.
Draudikas gali nustatyti minimalias ir maksimalias draudimo
sumas.
Draudikas gali nustatyti minimalias draudimo įmokas.
Draudimo įmokos už Papildomą draudimą mokamos kartu su
Pagrindinio draudimo įmoka.
Iš Draudėjo sukauptos sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuojamas
Papildomo draudimo rizikos mokestis, kuris priklauso nuo
pasirinktos draudimo sumos, pasirinkto draudimo varianto,
Apdraustojo amžiaus, veiklos pobūdžio, profesijos, pomėgių,
sporto ir/arba laisvalaikio užsiėmimų ir rizikingumo. Papildomo
draudimo mokesčiai nuskaitomi kartu su kitais rizikos mokesčiais
kaip tai numatyta Pagrindinio draudimo taisyklių sąlygose.
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui draudimo išmokos
pagal atitinkamą draudimo variantą negali viršyti draudimo
sutartyje numatytos draudimo sumos. Draudimo sumos nėra
atsistatančios.

6.

DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA IR PABAIGA

6.1.

Jei Apdraustasis sudaro Papildomą draudimą kartu su
Pagrindiniu draudimu, Papildomo draudimo apsauga įsigalioja
kartu su Pagrindinio draudimo apsauga.
Jei Apdraustasis sudaro Papildomą draudimą vėliau Draudiko
nustatyta tvarka ir terminais, Papildomo draudimo apsauga
įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, bet ne anksčiau
kaip kitą dieną po draudimo įmokos įskaitymo į Draudiko
sąskaitą.
Papildomo draudimo apsauga pasibaigia:
6.3.1. išmokėjus draudimo išmoką esant darbingumo
netekimui;
6.3.2. pasibaigus Pagrindiniam draudimui;
6.3.3. nutraukus Pagrindinį draudimą;
6.3.4. per draudimo liudijimo metines tais kalendoriniais
metais, kai Apdraustajam sukanka 65 (šešiasdešimt
penkeri) metai;
6.3.5. Draudėjui pakeitus sutarties sąlygas ir atsisakius
pasirinkto Papildomo draudimo;
6.3.6. Draudikui pakeitus sutartį dėl aplinkybių, kurios turi
esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimui ir jo
pasekmėms ir kurios buvo atskleistos Draudikui po
sutarties sudarymo, ir sustabdžius šio papildomo
draudimo apsaugos galiojimą informuojant Draudėją.

6.2.

6.3.
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7.

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
DRAUDIMO GALIOJIMO METU

7.1.

Prieš sudarant draudimo sutartį Draudėjas ir Apdraustasis
privalo suteikti visą išsamią informaciją susijusią su sutarties
sudarymu ir kurios Draudikas paprašo pateikti raštu, kartu visą
žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės
įtakos Draudžiamojo įvykio tikimybei ir jo galimų nuostolių
dydžiui (draudimo rizikai).
Pasikeitus draudimo sutartyje numatytoms aplinkybėms, dėl
kurių padidėja arba gali padidėti draudimo rizika, Draudėjas ir
Apdraustasis apie tai privalo raštu pranešti Draudikui nedelsiant,
kai tik sužino apie draudimo rizikos pasikeitimus, bet ne vėliau
kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sužinojimo
dienos. Esminės aplinkybės (pavyzdžiui darbo (arba papildomo
darbo), veiklos, sportinės ar laisvalaikio užsiėmimų ar pomėgių
pobūdžio pasikeitimas arba naujų atsiradimas), apie kurias ir
apie kurių pasikeitimą Draudėjas ir/arba Apdraustasis privalo
informuoti Draudiką, įvardintos Pagrindinio gyvybės draudimo
taisyklėse. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo
rizikos padidėjimą, turi teisę pakeisti draudimo sutarties sąlygas,
atsisakyti suteikti Papildomo draudimo apsaugą pasikeitus
esminėms aplinkybėms arba padidinti draudimo rizikos
mokesčius ir/arba atskaitymus apie tai pranešdamas Draudėjui
ir/arba Apdraustajam.
Draudikas įgyja teisę atsisakyti arba sumažinti mokėti išmoką
jeigu Draudėjas ir Apdraustasis neįvykdo 7.1. ir 7.2. punktuose
įtvirtintų pareigų, jei dėl įvykusio pasikeitimo padidėja Draudimo
rizika.
Draudikas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Draudimo sutartį
arba Papildomo draudimo objekto galiojimą:
7.4.1. jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės
pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės,
dėl kurių padidėja draudimo rizika Draudikas per 2
(du) mėnesius nuo šių aplinkybių sužinojimo pateikia
pasiūlymą pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir jeigu
Draudėjas atsisako pakeisti draudimo sutartį arba
neatsako į pateiktą pasiūlymą, tai vertinama kaip
esminis sutarties sąlygų pažeidimas;
7.4.2. jeigu, Draudikas, žinodamas aplinkybes, apie kurias
Draudėjas ir Apdraustasis neinformavo Draudiko
prieš sudarant draudimo sutartį arba ją keičiant, būtų
nesudaręs Draudimo sutarties ir/arba Papildomo
draudimo ir jeigu nei viena iš Gyvybės draudimo
bendrovių nebūtų sudariusios sutarties arba Papildomo
draudimo.
Atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju,
Draudėjas ir/arba Apdraustasis privalo:
7.5.1. ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias)
valandas kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
7.5.2. nurodyti gydančiam gydytojui tikslias susirgimo ir/arba
įvykio aplinkybes;
7.5.3. remdamasis Draudiko nurodymais, užkirsti kelią
nuostoliams atsirasti ar juos mažinti, taip pat suteikti
Draudiko reikalaujamą informaciją;
7.5.4. stengtis, kad kuo greičiau būtų parengti Draudikui
reikalingi pranešimai bei išvados;
7.5.5. atlikti Draudiko paskirtą medicininę ekspertizę, jei
medicininiai duomenys nepakankami ir pagal juos
negalima tiksliai nustatyti patirto sveikatos pakenkimo
laipsnio. Būtinas išlaidas Draudiko paskirtai ekspertizei
atlikti apmoka Draudikas;
7.5.6. duoti raštišką sutikimą, suteikiantį Draudikui teisę
susipažinti su jo medicinos dokumentais, leisti
Draudikui atlikti įvykio priežasties ir mąsto tyrimus,
suteikti Draudikui visą ir teisingą informaciją, taip
pat pateikti visus kitus Draudiko reikalaujamus
dokumentus.
Draudėjas privalo tinkamai pranešti Apdraustajam,
nepilnamečio Apdraustojo tėvams ar globėjams, Naudos
gavėjui apie sudarytą draudimo sutartį ir šių asmenų pareigas,
susipažinti su šiomis draudimo taisyklėmis ir sudarytos
draudimo sutarties sąlygomis.
Draudėjas ir/ar Apdraustasis ir/arba Naudos gavėjas privalo
kuo išsamiau atsakyti į Draudiko pateiktus klausimus, taip pat
privalo pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją apie
draudžiamojo įvykio aplinkybes bei pasekmes, būtinus nustatyti
draudimo išmokos dydį.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
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7.8.

Draudikas turi teisę reikalauti, kad draudimo sutarties
reikalavimus vykdytų Apdraustasis ir/arba Naudos gavėjas, jeigu
jų nevykdo Draudėjas, o Apdraustasis ir/arba Naudos gavėjas
pareiškė reikalavimą išmokėti draudimo išmoką.
7.9. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad
Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė 7.1 punkte nustatytos
informacijos, Draudikas turi teisę pasiūlyti Draudėjui pakeisti
Papildomo draudimo sąlygas. Jeigu Draudėjas nesutinka su
Draudiko pasiūlymu pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba
per 2 (du) mėnesius neatsako į Draudiko pateiktą pasiūlymą,
tai vertinama kaip esminis sutarties sąlygų pažeidimas ir
Draudikas turi teisę sustabdyti Papildomo draudimo galiojimą
nuo numatytos draudimo sąlygų pakeitimo datos.
7.10. Pakitus draudiminei rizikai, t.y. jeigu pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės paskelbtą oficialią statistiką šalies
gyventojų mirtingumas ar sergamumas pakinta daugiau nei
10 (dešimt) procentų, Draudikas turi teisę mirties bei
Papildomų draudimų rizikos mokesčius didinti arba mažinti
(proporcingai pasikeitusiems dydžiams), raštu perspėjęs apie
tai Draudėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų iki numatomos pakeitimo dienos. Nesutikdamas su
mokesčio keitimu Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo
sutartį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka arba šalių susitarimu
gali būti pakeistos draudimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos
draudimo įmokos dydžiui.
8.

DRAUDIMO IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

8.1.

Maksimalus išmokamas draudimo išmokos dydis negali viršyti
100 proc. Papildomo draudimo sumos per visą sutarties
galiojimo laikotarpį.
Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo nelaimingo atsitikimo dienos, draudimo
išmoka pagal Pagrindinį draudimą mažinama išmokėtos išmokos
pagal Papildomą draudimą dydžiu.
Jei dėl draudžiamojo įvykio prarandamas arba sužalojamas
organas, kūno dalis ar sistema, kurių funkcijos prieš įvykį jau
buvo sutrikusios dėl atskiros ligos, nelaimingo atsitikimo arba
pastovaus invalidumo, apie draudimo išmokos dydį ar jos
mokėjimą sprendžia Draudikas.
Draudimo išmoka mokama Apdraustajam, jei nesutarta kitaip.
Apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, Draudėjas
arba Apdraustasis privalo raštu pranešti Draudikui ne vėliau
kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įvykio dienos,
išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių
priežasčių.
Kreipiantis dėl įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju,
Draudikui turi būti pateikti šie dokumentai:
8.6.1. draudimo liudijimas (jei turi);
8.6.2. besikreipiančio Naudos gavėjo asmens tapatybę
patvirtinantis dokumentas;
8.6.3. teisę į draudimo išmoką patvirtinantys dokumentai;
8.6.4. užpildytas prašymas draudimo išmokai išmokėti,
išsamiai nurodant visas įvykio, kuris gali būti
pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes;
8.6.5. dokumentai iš sveikatos priežiūros įstaigos su
patvirtinta diagnoze, analizės, tyrimų ir skirto gydymo
aprašymu;
8.6.6. darbingumo lygio pažyma, netekto darbingumo
procentinė išraiška, išduoto nedarbingumo terminai;
8.6.7. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota
darbingumo lygio pažyma (pažymos kopija) bei
išsamus gydančio gydytojo išrašas apie darbingumo
netekimo priežastis, pradžią ir numatomą ateityje
ilgalaikį jo buvimą;
8.6.8. jeigu Naudos gavėjas yra nepilnametis vaikas, vaiko
vardu atidarytos sąskaitos numeris ir vaiko gimimo
liudijimas arba jo nuorašas.
Draudikas savo nuožiūra gali papildomai pareikalauti kitų
dokumentų, reikalingų draudžiamojo įvykio tyrimui.
Draudikas, gavęs pradinę informaciją, atlieka tyrimą, kurio metu
užklausiamos atitinkamos teisėsaugos, teisėtvarkos, gydymo,
medicininės ekspertizės įstaigos, taip pat įstaigos, kuriose
yra sudaromi psichoneurologinių, toksikologinių, narkologinių
įskaitų sąrašai ir pan. Draudžiamajam įvykiui tirti Draudikas gali
pasitelkti institucijas, ekspertus, atitinkamos srities specialistus
arba mokslininkus.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
8.8.
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8.9.

Darbingumo netekimo lygis Draudiko gali būti vertinamas ir
nustatomas praėjus ne mažiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių
po nelaimingo atsitikimo su sąlyga, kad nedarbingumas yra
patvirtintas atitinkama medicinine pažyma, išduota ne vėliau
kaip per 3 (tris) mėnesius, pasibaigus 12 (dvylikos) mėnesių
laikotarpiui nuo įvykio datos.
8.10. Draudimo išmokos sumažinimas ir jos nemokėjimo
pagrindai:
8.10.1. jei sveikatos sutrikimams ar jų pasekmėms įtakos
turėjo ligos ar negalavimai, ankstesnių traumų
pasekmės, tai draudimo išmoka Draudiko sprendimu
mažinama pagal ligos ar negalavimo dalį;
8.10.2. jeigu Draudėjas ir/ar Apdraustasis, sudarydamas
draudimo sutartį, Draudikui pateikė žinomai neteisingus
duomenis apie Apdraustąjį arba juos nuslėpė, jeigu
Apdraustasis neleidžia arba trukdo susipažinti su
Apdraustojo medicinine dokumentacija ir/ar patikrinti jo
sveikatą;
8.10.3. jeigu įvykus įvykiui Draudėjas ir/arba Apdraustasis
neįvykdo savo pareigų pagal sudarytą draudimo sutartį,
nurodytų šių draudimo taisyklių 7.5–7.7 punktuose;
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8.10.4. jei sutarties galiojimo metu buvo pakeistos draudimo
sutarties sąlygos padidinant Draudiko prisiimtą draudimo
riziką (buvo pratęstas sutarties galiojimas ir/arba padidintos
draudimo sumos ir/arba kitaip pakeistos draudimo sutarties
sąlygos) ir per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties sąlygų
keitimo Apdraustajam nustatytas nedarbingumo
lygio sumažėjimas numatytas draudžiamųjų įvykių
aprašyme, tokiu atveju Draudikas išmokės tik tą dalį ir
pagal tą variantą, kuri buvo iki sutartis sąlygų keitimo;
8.10.5. žala atsirado dėl to, kad Draudėjas ir/arba Apdraustasis
sąmoningai nesiėmė jam prieinamų priemonių šiai žalai
išvengti ar sumažinti.
8.11. Dėl draudimo išmokos nemokėjimo ar mažesnės išmokos
mokėjimo sprendžia Draudikas, jis motyvuotai paaiškina
priežastis ir apie tai raštu praneša asmenims, pagal draudimo
sutartį turintiems teisę į draudimo išmokas.
9.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.

Jei šios taisyklės nereglamentuoja tam tikrų sąlygų, taikomos
Pagrindinio draudimo sąlygos.
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