PAPILDOMAS DRAUDIMAS
NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ „INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS“
PRIE PAGRINDINIO DRAUDIMO TAISYKLIŲ NR. 207
PATVIRTINTA: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ valdybos
2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6
Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d.

1.

BENDROJI DALIS

1.1.

Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų
apsauga, toliau – Papildomas draudimas – yra suteikiama
Draudikui sutikus kartu su Pagrindiniu gyvybės draudimu
„INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS“, taisyklių Nr. 207,
toliau – Pagrindinis draudimas.
Papildomo draudimo sąlygos gali būti įtraukiamos iškart
sudarant Pagrindinio draudimo sutartį arba vėliau šalims raštu
susitarus.
Papildomo draudimo apsauga galioja tik galiojant
Pagrindinio draudimo apsaugai.
Nelaimingas atsitikimas – staigus, netikėtas įvykis, kurio
metu prieš Apdraustojo valią Apdraustojo kūną iš išorės veikianti
fizinė jėga (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas
fizinis poveikis) sukėlė Apdraustojo kūno sužalojimą (traumą).
Trauma – gydytojo diagnozuotas ir atitinkamais dokumentais
iš gydymo įstaigos patvirtintas Apdraustojo fizinis sužalojimas,
kurio priežastimi buvo nelaimingas atsitikimas, ir kuris įtrauktas į
Draudimo išmokų lentelę (Lentelė C).

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

2.

DRAUDIMO OBJEKTAS

2.1.

Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo
kūno sužalojimu dėl Nelaimingo atsitikimo.

5.1.7.

3.

DRAUDIMO SUMA, ĮMOKA

5.1.8.

3.1.

Papildomo draudimo suma nustatoma Draudiko ir Draudėjo
sutarimu Draudiko nustatytose ribose ir nurodoma prašyme
sudaryti draudimo sutartį ir draudimo liudijime.
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.
Draudimo įmoka apskaičiuojama Draudiko patvirtintais
aktuariniais (matematiniais) metodais, atsižvelgiant į draudimo
sumą, draudimo laikotarpį, įmokų mokėjimo periodiškumą,
Apdraustojo rizikos grupę ir pan.
Draudimo rizikos mokesčiai gali būti keičiami Draudiko 9.1.
punkte nustatyta tvarka ir terminais.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
4.

DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

4.1.

Apdraustojo kūno sužalojimas dėl Nelaimingo atsitikimo
galiojant Papildomo draudimo apsaugai, kurio pasekmės
nurodytos Traumų lentelėje C ir kuriems įvykus Draudikas
privalo mokėti draudimo išmoką, išskyrus 5 skyriuje nurodytus
nedraudžiamuosius įvykius.

5.

NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

5.1.

Draudikas yra atleidžiamas nuo prievolės mokėti Papildomo
draudimo išmoką, kai Nelaimingo atsitikimo pasekmės
pripažįstamos Nedraudžiamuoju įvykiu, t.y. Apdraustojo kūno
sužalojimas:
5.1.1. Susijęs su Apdraustojo tyčiniu susižalojimu arba
bandymu nusižudyti;
5.1.2. įvykęs iki Papildomo draudimo apsaugos įsigaliojimo
momento arba kai draudimo apsauga Apdraustojo
atžvilgiu buvo sustabdyta ar Draudimo sutartis buvo
nutraukta;
5.1.3. įvykęs dėl įvykio, kuris atsirado dėl aplinkybių, turėjusių
esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsiradimui ir šio
įvykio pasekmėms, ir apie kurias Draudėjas turėjo

5.1.9.
5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

pranešti Draudikui prieš sudarydamas draudimo sutartį,
bet nepranešė, o jeigu tokios aplinkybės atsirado po
Draudimo sutarties sudarymo – nepranešė apie jas
Draudikui iki įvykio, sąlygojusio Apdraustojo kūno
sužalojimą;
susijęsi su karo veiksmais (nepriklausomai, ar karas
paskelbtas, ar ne), pilietiniu karu, kariniu perversmu,
sukilimu, kariniu įsiveržimu, kariniais ar okupaciniais
veiksmais, karinių ginklų panaudojimu, karo ar
ypatingos padėties įvedimu, masiniais neramumais,
riaušėmis, branduolinės energijos poveikiu,
radioaktyvaus spinduliavimo poveikiu, atliekant karinę
tarnybą ar esant radioaktyvaus spinduliavimo, ar
masinio naikinimo ginklų poveikiui;
dėl Apdraustojo veikos, kurioje ikiteisminio tyrimo
institucijos arba teismas nustatė tyčinio nusikaltimo
požymius ir kuri turėjo priežastinį ryšį su įvykiu arba
Apdraustajam esant laikino sulaikymo vietose, esant
areštuotam ar atliekant bausmę laisvės atėmimo
vietose;
jeigu tam turėjo įtakos Apdraustojo apsvaigimas
dėl alkoholio, psichotropinių, narkotinių ar toksinių
medžiagų vartojimo;
įvykęs Apdraustajam vairuojant motorinę transporto
priemonę, jeigu Apdraustasis neturėjo teisės vairuoti tą
transporto priemonę;
įvyko Apdraustajam vairuojant transporto priemonę,
būnant apsvaigus nuo alkoholio (alkoholio
koncentracija viršijo šalies, kurioje įvyko įvykis,
teisės aktuose numatytą leistiną normą), narkotinių,
psichotropinių ar kitų toksinių medžiagų;
įvyko Apdraustajam patyrus traumą vairuojant, ar
būnant keleiviu, motociklą, triratį ar keturratį.
įvyko Apdraustajam skrendant bet kokiu orlaiviu,
išskyrus kompetentingų institucijų patvirtintus
keleivių skyrius, vykdomus licenciją turinčių oro linijų,
naudojančių tinkamai registruotus orlaivius;
kai sveikatai pakenkta dėl gydymo arba gydomųjų
procedūrų, neatsižvelgiant į tai, kas tas procedūras
atliko;
jeigu Apdraustasis, atsitikus nelaimingam atsitikimui,
kreipėsi į medicinos įstaigą vėliau nei per 72
(septyniasdešimt dvi) valandas nuo nelaimingo
atsitikimo momento, ir šis pavėlavimas turėjo
priežastinį ryšį su Apdraustojo sveikatos pakenkimu ir/
arba pakenkimo laipsniu;
įvyko dėl ligos (pavyzdžiui, psichikos ar sąmonės
sutrikimų, epilepsijos, traukulių, insulto, spondiliozės,
osteoporozės, osteoartrozės ar kitos ligos). Taip
pat Nedraudžiamuoju įvykiu laikoma stuburo
tarpslankstelinių diskų išvaržos, pilvo sienos išvaržos,
trauminis dantų sužalojimas, infekcijų sukelti susirgimai
(tarp jų infekcijos dėl mikrotrauminio audinių
pažeidimo), raiščių plyšimas, jei tai atsitiko pakartotinai
ir/arba toje pačioje vietoje, ir kitos lėtinės ir/arba
atsikartojusios ligos;
Apdraustajam užsiimant pavojingu gyvybei ir (arba)
ekstremaliuoju sportu (veikla).
Pavojingas gyvybei ir (arba) ekstremalusis sportas
(veikla) – sporto rūšys ar kita veikla, susiję su didesne
nei kitose sporto šakose ar laisvalaikio užsiėmimuose
rizika (kai galimybė patirti traumą yra didesnė, nei
užsiimant tradicinio sporto rūšimis, o sportuojančiojo
saugumas tik iš dalies priklauso nuo jo gebėjimų
ir pasirengimo, t. y. rizikai įtaką daro aplinka,
kurioje sportuojama, ir (arba) gamtos jėgos, kurios
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pasitelkiamos sportuojant (vėjas, bangos, sniegas
ir kt.), kurioms būtini ypatingi fiziniai ir psichiniai
gebėjimai bei pasirengimas, ir (arba) speciali įranga, ir
kurių metu atliekami įvairūs fiziniai triukai.
Pavojingas gyvybei ir (arba) ekstremalusis sportas
(veikla) apima:
5.1.14.1. kovos ir kontaktinio sporto šakas, tokias
kaip boksas, imtynės ir analogiškos sporto
šakos;
5.1.14.2. skraidančių aparatų pilotavimą
(sklandymas, akrobatinis skraidymas,
skraidymas parasparniais, oro balionais ar
kitais lengvais skraidymo aparatais; šuoliai
prisirišus elastine virve ir/arba su guma);
5.1.14.3. oro sporto šakas, tokias kaip parašiutizmas,
jėgos aitvarų sportas ir pan.;
5.1.14.4. vandens sporto šakas, tokias kaip
nardymas, buriavimas vandenyne,
plaukimas kalnų upėmis, plaukimas
banglente ir analogiškas sporto šakas
(veiklas);
5.1.14.5. automobilių ir motociklų sporto šakas,
važiavimą vandens, sniego, ledu
slystančiomis konstrukcijomis, motociklais,
visų tipų keturračiais, kartingais;
5.1.14.6. dviračių sportą (dviračių krosas, kalnų
dviračių sportas, BMX dviračių sportas);
5.1.14.7. sporto šakas, kuriose naudojamas
šaunamasis ginklas (sportinis šaudymas,
biatlonas ir pan.);
5.1.14.8. speleologiją, ekspedicijas į kalnus,
džiungles, dykumas ar kitas negyvenamas
vietas;
5.1.14.9. alpinizmą, kopimą į uolas, kalnų
slidinėjimas;
5.1.14.10. jodinėjimą ir žirgų sportą;
5.1.14.11. šokinėjimą prisirišus guma.
5.1.15. Apdraustajam užsiimant profesionaliuoju sportu.
Profesionalusis sportas – tai tokia Apdraustojo veikla,
kai jo pagrindinės pragyvenimo pajamos yra gaunamos
iš dalyvavimo bet kurios sporto rūšies treniruotėse ir
(arba) varžybose.
6.

DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA IR PABAIGA

6.1.

Jei Papildomo draudimo apsauga įtraukiama į Pagrindinio
draudimo sutartį šios sutarties sudarymo metu, Papildomo
draudimo apsauga įsigalioja kartu su Pagrindinio draudimo
apsauga.
Jei Draudėjas pasirenka Papildomą draudimą vėliau, nei buvo
sudaryta Pagrindinio draudimo sutartis, šalims susitarus raštu,
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. bet kokiais pagrindais pasibaigus Pagrindiniam
draudimui;
6.3.2. per draudimo liudijimo metines tais kalendoriniais
metais, kai Apdraustajam sukanka 65 (šešiasdešimt
penkeri) metų;

6.2.

6.3.

6.3.3.
6.3.4.

Draudėjui pakeitus sutarties sąlygas ir atsisakius
pasirinkto Papildomo draudimo;
Draudikui išmokėjus 100% draudimo sutartyje
numatytos Papildomo draudimo sumos.

7.

DRAUDIMO IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

7.1.

Draudimo išmokos dydis nustatomas pagal Traumų lentelę C,
kuri yra neatskiriama Papildomo draudimo dalis.
Išmoka dėl nelaimingo atsitikimo mokama tik tuo atveju, jei tarp
nelaimingo atsitikimo ir Apdraustojo kūno sužalojimo egzistuoja
priežastinis ryšys.
Maksimalus kūno sužalojimo dėl nelaimingo atsitikimo draudimo
išmokos dydis negali viršyti 100% Papildomo draudimo sumos.
Per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį maksimalus visų
įvykių draudimo išmokų dydis negali viršyti 100% Papildomo
draudimo sumos.
Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio per 3 (tris)
mėnesius 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, Draudikas turi teisę mažinti draudimo
išmoką arba atsisakyti ją išmokėti.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

8.

DRAUDIMO IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

8.1.
8.2.

Draudimo išmoka mokama Apdraustajam, jei nesutarta kitaip.
Atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju,
Apdraustasis privalo ne vėliau kaip per 72 (septyniasdešimt
dvi) valandas nuo įvykio momento kreiptis į asmens sveikatos
priežiūros įstaigą.
Apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, Draudėjas
ir/arba Apdraustasis privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo įvykio dienos raštu pranešti Draudikui,
išskyrus atvejį, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių
priežasčių.
Kreipiantis dėl įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju,
Draudikui turi būti pateikti šie dokumentai:
8.4.1. besikreipiančio asmens tapatybę patvirtinantis
dokumentas;
8.4.2. teisę į draudimo išmoką patvirtinantys dokumentai;
8.4.3. užpildytas prašymas draudimo išmokai išmokėti,
išsamiai nurodant visas įvykio, kuris gali būti
pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes;
8.4.4. dokumentai iš sveikatos priežiūros įstaigos su
patvirtinta diagnoze, analizės, tyrimų ir skirto gydymo
aprašymu;
8.4.5. 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 draudiminio įvykio tyrimui.

8.3.

8.4.

8.5.
9.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.

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

Generalinis direktorius
Zbignev Gaverski
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