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kurio galingumas viršija 74 kW (100 AG).Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 
9. Darbingumo netekimas – tai Apdraustojo darbingumo lygio 

taisyklės Nr. 015 sumažėjimas. 

Draudimo objektasDraudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių struktūra
10. Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su nelai-mingais Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės sudarytos iš:
atsitikimais.Bendrosios dalies, kurioje aprašoma: draudimo objektas, draudžia-

mieji ir nedraudžiamieji įvykiai, draudimo apsaugos galiojimo ribos ir 
Draudžiamieji įvykiaiteritorija, draudimo sutarties sudarymo tvarka, draudimo įmokos 
11. Draudžiamieji įvykiai – Apdraustajam sutarties galiojimo metu nustatymo ir jos mokėjimo tvarka, draudimo sutarties galiojimo 
įvykstantys nelaimingi atsitikimai, nurodyti draudimo sutartyje terminai, draudimo sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, 
(išvardyti draudimo sutartyje nurodytose draudimo apsaugos sutarties šalių teisės ir pareigos, draudimo išmokos mokėjimo 
sąlygose).terminai, draudimo išmokos mokėjimo apribojimai, netesybos už 
12. Nelaimingas atsitikimas – staigus, netikėtas įvykis, kurio metu draudimo sutarties pažeidimus, pranešimų perda-vimo tvarka, 
prieš Apdraustojo valią Apdraustojo kūną iš išorės veikianti fizinė informacijos konfidencialumas, ginčų nagrinėjimo tvarka.
jėga (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas fizinis Draudimo apsaugos sąlygų, kuriose aprašomos draudimo išmokų 
poveikis) pakenkia Apdraustojo sveikatai arba tampa jo mirties rūšys bei jų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka (sąlygų numeriai – 
priežastimi.2xx).
Nelaimingais atsitikimais taip pat laikomi prieš apdraustojo valią Papildomų sąlygų, išplečiančių ar susiaurinančių draudimo apsaugą 
įvykstantys atsitiktiniai ūmūs vidutinio ar sunkaus laipsnio (sąlygų numeriai – 3xx). Jei šios sąlygos neatitinka bendrosios dalies 
Apdraustojo apsinuodijimai maistu, vaistais, cheminėmis medžia-ar draudimo apsaugos sąlygų, vadovaujamasi papildomomis 
gomis, dujomis, garais, nuodingaisiais augalais ar grybais.sąlygomis.

Nurodymų draudėjui, t. y. draudimo riziką mažinančių nurodymų, 
kurių draudėjas privalo laikytis (sąlygų numeriai – 4xx). Nedraudžiamieji įvykiai
Sudarius draudimo sutartį, galioja tik tos draudimo apsaugos sąlygos, 13. Įvykis nėra draudžiamasis, jei:
papildomos sąlygos ir nurodymai draudėjui, kurie nurodyti draudimo a) Apdraustasis nusižudė (išskyrus įstatymo nustatytą atvejį), 
liudijime. Jei draudimo liudijime nurodytos sąlygos neatitinka bandė nusižudyti, tyčia save sužaloti ar apsinuodyti;
draudimo apsaugos sąlygų, papildomų sąlygų ar nurodymų b) Apdraustasis dalyvavo muštynėse ir/arba buvo jų inicia-
draudėjui, vadovaujamasi draudimo liudijime nurodytomis toriumi (išskyrus atvejus, kai neperžengiama būtinosios 
sąlygomis. ginties riba arba fizinės jėgos panaudojimas yra tiesiogiai 

susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu);
c) nelaimingas atsitikimas įvyko dėl Apdraustojo veikos, kurią Bendroji dalis teismas ar kita kompetentinga institucija ar pareigūnas 

pripažino tyčiniu nusikaltimu arba tyčiniu administracinės 
Naudojamos sąvokos teisės pažeidimu, užtraukiančiu Apdraustajam admini-
1. Draudikas  – „If P&C Insurance AS“, veikianti per filialą. stracinę ar baudžiamąją atsakomybę; taip pat apdraustą 
 2. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo asmenį sulaikant dėl nusikalstamų (įtariamų nusikalstamų) 
sutarties sudarymo ar kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo veiksmų bei Apdraustajam esant laisvės atėmimo vietoje;
sutartį arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku pagal šias d) Apdraustasis svaiginosi alkoholiu, toksinėmis, narkotinėmis 
draudimo taisykles. ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis arba vartojo 
3. Apdraustasis – draudimo sutartyje įvardytas asmuo (asmenys), stipriai veikiančius vaistus be atitinkamo gydytojo pasky-
kurio (-ių) gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui Draudikas rimo, ir tai turėjo priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo 
privalo mokėti draudimo išmoką. Draudimo sutartyje Apdraustieji atsiradimu. 
gali būti įvardyti kaip: e) nelaimingas atsitikimas įvyko Apdraustajam valdant 

a) konkretūs fiziniai asmenys; motorinę transporto priemonę, kai Apdraustasis neturėjo 
b) darbuotojai, dirbantys apdraudžiamose darbo vietose ar atitinkamo galiojančio vairuotojo pažymėjimo ar buvo 

užimantys tam tikrą pareigybę. apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio koncentracija kraujyje 
4. Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nustatytas ir/arba Apdrau- viršijo Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą leistiną 
stojo paskirtas asmuo, kuris draudžiamojo įvykio atveju įgyja teisę į normą), narkotinių ar toksinių medžiagų;
draudimo išmoką. Tais atvejais, kai Naudos gavėjas nenurodytas, juo f) Apdraustasis perdavė motorinės transporto priemonės 
tampa Apdraustasis (Apdraustojo teisėtas paveldėtojas). Naudos valdymą asmeniui, neturinčiam atitinkamo pažymėjimo arba 
gavėjas paskiriamas LR įstatymų nustatyta tvarka. apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų, 
5. Neįgalus asmuo – asmuo, kuriam kompetentinga valstybės taip pat Apdraustasis sąmoningai (t. y. žinodamas/turėdamas 
institucija pripažino neįgalumo lygį arba mažesnį nei 55 proc. žinoti) važiavo motorine transporto priemone, kurią valdė 
darbingumo lygį ir/arba yra nustatyta specialių poreikių tenkinimo neturėjęs atitinkamo galiojančio vairuotojo pažymėjimo ar 
reikmė, taip pat asmuo, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. suteikta I apsvaigęs nuo alkoholio asmuo; 
arba II invalidumo grupė. g) nelaimingas atsitikimas įvyko dėl branduolinės energijos 
6. Draudimo rizikos pasikeitimu laikomi tie atvejai, kai pasikeičia poveikio, karo, karinių pratybų veiksmų, karo ar ypatingosios 
draudimo liudijime (ar jo priede) nustatytų apdraustų asmenų/darbo padėties įvedimo, revoliucijos, sukilimo, maišto, riaušių, 
vietų skaičius, Apdraustojo (-ųjų) darbo pobūdis, taip pat, kai masinių neramumų, sabotažo, Apdraustajam atliekant karinę 
Apdraustasis pradeda sportuoti (ar užsiėminėti kuria nors kitokia nei tarnybą armijoje ar kitoje panašioje formuotėje;
nustatyta draudimo liudijime sporto šaka) ar užsiimti padidintos h) nelaimingas atsitikimas įvyko Apdraustajam dalyvaujant bet 
rizikos laisvalaikio praleidimo forma, tampa neįgalus, suserga kurios rūšies sportiniuose užsiėmimuose, treniruotėse ar 
psichine liga, teismo pripažįstamas neveiksniu, suserga bet kuria varžybose (žr. sąvoką „sportavimas“, Bendrosios dalies 
sunkia, nepagydoma liga. punktas 7), taip pat padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo 
7. Sportavimas – dalyvavimas sporto organizacijos organizuo- metu (žr. sąvoką „padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo 
jamuose bet kurios rūšies sportiniuose užsiėmimuose, treniruotėse forma“, Bendrosios dalies punktas 8), jeigu draudimo 
ar varžybose. Individualūs ar grupiniai sportiniai užsiėmimai, kurie sutartyje nenustatyta kitaip (prašyme sudaryti draudimo 
nėra organizuojami sporto organizacijos ir yra tik Apdraustojo sutartį pateikta informacija apie sportavimą ir/arba 
laisvalaikio praleidimo forma, sportavimu nelaikomi. padidintos rizikos laisvalaikį nėra vertinama kaip susitarimas 
8. Padidintos rizikos laisvalaikio praleidimas – užsiėmimas pavojinga dėl draudimo sportavimo ir/arba padidintos rizikos 
gyvybei sporto šaka (ekstremalaus sporto šaka), tokia kaip įvairios laisvalaikio metu);
kovinės sporto rūšys, auto-moto sportas, aviacijos sporto šakos, 
parašiutizmas, alpinizmas ir pan., taip pat važiavimas motociklu, 
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i) nelaimingas atsitikimas įvyko dėl lėtinių, įgimtų ar degene- (Naudos gavėjo) naudai. Draudėjui lieka visos pareigos, nustatytos 
racinių ligų, įgimtų ir/arba įgytų fizinių trūkumų, išskyrus šiose taisyklėse ir draudimo sutartyje. 
fizinius trūkumus, atsiradusius dėl kito draudžiamojo įvykio, 25. Draudimo sutartis įforminama vienu iš šių būdų:
įvykusio draudimo sutarties galiojimo metu; 25.1. abiem sutarties šalims pasirašant nustatytos formos 

j) Apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl infekcinės ar draudimo liudijimą;
kitos ligos, išskyrus mirties dėl pasiutligės ir/arba stabligės 25.2. Draudikui pasirašius draudimo liudijimą, o Draudėjui 
atvejus; sumokėjus draudimo liudijime nustatytą draudimo įmoką 

k) Apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl operacijos, ar pirmąją jos dalį draudimo liudijime nustatytais 
gydymo ar kitų medicininių procedūrų, išskyrus atvejus, kai terminais.
tos procedūros buvo atliekamos gydant draudžiamojo įvykio 26. Jeigu Draudėjas (pareiškėjas) prieš sudarydamas draudimo 
metu atsiradusius sveikatos sutrikimus; sutartį pateikė Draudikui informaciją, žinodamas, kad ji melaginga, 

l) nelaimingas atsitikimas įvyko dėl psichinių reakcijų (afekto Draudikas turi teisę reikalauti pripažinti sutartį negaliojančia.
būsenos), psichinės traumos, ligos ar kito psichikos sutrikimo; 27. Draudėjas (pareiškėjas) turi teisę:

m)įvykus nelaimingam atsitikimui nesilaikoma gydymo režimo 27.1. susipažinti su šiomis draudimo taisyklėmis ir gauti jų 
ar medikų rekomendacijų. kopiją;

27.2. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas 
Draudimo suma priežasčių.

28. Draudikas privalo:14. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, 
28.1. supažindinti Draudėją (pareiškėją) su šiomis draudimo kuri lygi maksimaliai visų draudimo išmokų, kurias Draudikas gali 

išmokėti pagal konkrečią draudimo apsaugos sąlygą vienam taisyklėmis ir įteikti jų kopiją;
Apdraustajam, sumai. 28.2. išduoti Draudėjui draudimo liudijimą ar kitus draudimo 
15. Kiekvienai draudimo apsaugos sąlygai, taikomai konkrečiai sutarties sudarymą patvirtinančius dokumentus.
draudimo sutarčiai, nustatoma atskira draudimo suma. 29. Draudikas turi teisę:
16. Draudimo sumų dydžiai nustatomi Draudėjo ir Draudiko 29.1. reikalauti, kad Draudėjas (pareiškėjas) suteiktų Draudikui 
tarpusavio susitarimu ir nurodomi draudimo liudijime. teisingą informaciją apie pageidaujamus drausti asmenis;
17. Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo liudijime 29.2. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas 
nurodytos draudimo sumos yra vienodos visiems Apdraustiesiems. priežasčių;

29.3. apžiūrėti įmonę, kurios darbuotojus/darbo vietas pagei-
daujama drausti.Draudžiamosios apsaugos galiojimo ribos ir teritorija

18. Draudžiamoji apsauga galioja draudžiamiesiems įvykiams 
visame pasaulyje, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Draudimo sutarties galiojimo terminai ir draudimo įmoka. 
19. Draudžiamoji apsauga galioja visą parą, jeigu draudimo sutartyje Draudimo apsaugos sustabdymas
nenustatyta kitaip. 30. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nurodomas draudimo 

liudijime.
31. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nustatomi draudimo Ikisutartinės šalių pareigos ir draudimo sutarties sudarymo 
sutartyje. tvarka
32. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai atitinkama 20. Draudimo sutarčiai sudaryti Draudėjas pateikia Draudikui 
suma įrašoma į Draudiko sąskaitą banke ar sumokama į Draudiko nustatytos formos prašymą (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti 
kasą, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. nepateikiamas, jei Draudėjas pateikia Draudikui informaciją, kurią 
33. Draudimo sutartis pasibaigia:Draudikas laiko pakankama draudimo rizikai įvertinti.

33.1. pasibaigus draudimo liudijime nustatytam draudimo Draudikas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ir 
laikotarpiui (draudimo sutartis pasibaigia 24 val. 00 min. informacijos apie prašomus apdrausti asmenis.
dienos, pažymėtos draudimo liudijime kaip sutarties 21. Prieš sudarant draudimo sutartį, Draudėjas privalo:
galiojimo pabaigos data);21.1. suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie Draudėją ir 

33.2. jeigu likviduojamas Draudėjas (juridinis asmuo) ir nėra jo pageidaujamus drausti asmenis:
teisių ir pareigų perėmėjo;21.1.1. ar pageidaujamas drausti asmuo yra neįgalus, 

33.3. jei šalys dėl to susitaria raštu arba draudimo sutartis serga psichine liga, asmuo, kuriam reikalinga 
nutraukiama įstatymo ar šių taisyklių nustatyta tvarka;ilgalaikė priežiūra, arba teismo pripažintas 

33.4. kai Draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas neveiksniu;
draudimo išmokas. Jeigu draudimo sutartis yra sudaryta 21.1.2. ar pageidaujamas drausti asmuo ketina draudimo 
grupės Apdraustųjų naudai, draudimo sutartis pasibaigia sutarties galiojimo metu sportuoti ar užsiimti 
tik to Apdraustojo, kuriam tenkančios visos draudimo padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo forma;
išmokos buvo išmokėtos, atžvilgiu;21.1.3. ar yra sudarytos bei ar ketinama sudaryti 

33.5. kai Apdraustasis miršta arba panaikinama apdrausta draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis 
darbo vieta. Jeigu draudimo sutartis yra sudaryta grupės pageidaujamo drausti asmens naudai. Šis 
Apdraustųjų naudai, sutartis pasibaigia tik mirusiojo reikalavimas netaikomas darbdaviams, drau-
Apdraustojo arba panaikintos apdraustos darbo vietos džiantiems darbuotojų grupes.
atžvilgiu;21.2. suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie aplin-

33.6. jei yra kiti Civilinio kodekso nustatyti sutarčių pasibaigimo kybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio 
pagrindai.atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui 

34. Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi būti 
Draudikas apie tai praneša Draudėjui raštu. Šiame pranešime žinomos Draudikui.
Draudikas turi teisę nurodyti, kad per 15 dienų nuo pranešimo 22. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Draudėjas privalo infor-
gavimo nesumokėjus įmokos ar jos dalies, Draudikas sustabdo savo muoti Draudiką, laikomos: 
prievoles mokėti draudimo išmoką (toliau – draudimo apsaugos 22.1. informacija apie riziką Prašyme, jei Draudiko reikalavimu 
sustabdymas). Jei draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau nei Prašymas pildomas;
3 mėnesius, Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo 22.2. kita informacija, kurią Draudikas prašo suteikti raštu;
sutartį. Draudikas, šiuo pagrindu nutraukęs draudimo sutartį, turi 22.3. informacija apie kitas to paties objekto draudimo sutartis, 
teisę į nesumokėtas draudimo įmokas, tenkančias draudimo jei jos galios kartu su draudimo sutartimi, kurią ketinama 
apsaugos galiojimo laikotarpiui.sudaryti.
35. Jei draudžiamasis įvykis įvyksta draudimo apsaugos sustabdymo 23. Draudikas siūlo draudimo sąlygas, remdamasis Draudėjo 
metu, Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos.pateikta bei darbo vietos ir sąlygų apžiūros (jei ji daryta) metu gauta 
36. Jei draudimo sutartyje numatytas Naudos gavėjas, visi 34 informacija ir dokumentais.
punkte aprašyti pranešimai turi būti siunčiami ir draudimo sutartimi 24. Draudėjas gali sudaryti draudimo sutartį kito trečiojo asmens 
paskirtam Naudos gavėjui.
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37. Jeigu draudimo sutartis sudaroma kaip nustatyta šių draudimo nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
taisyklių punkte 25.1 ir draudimo įmoka ar jos pirmoji dalis nesu- Nepranešimas Draudikui apie rizikos padidėjimą yra draudimo 
mokama draudimo liudijime nustatytais terminais, tai Draudikas sutarties pažeidimas, ir Draudikas turi teisę nutraukti draudimo 
nemoka Draudėjui draudimo išmokų už draudžiamuosius įvykius, sutartį, kaip numatyta šių draudimo taisyklių punkte 40, bei mažinti 
įvykusius iki faktinės draudimo įmokos ar jos pirmosios dalies draudimo išmoką arba visai jos nemokėti, jeigu draudžiamojo įvykio 
sumokėjimo dienos. ar nuostolio padidėjimo priežastis yra Draudikui nepraneštos aplin-
Jeigu draudimo sutartis sudaroma kaip nustatyta šių draudimo kybės, padidinusios draudimo riziką.
taisyklių punkte 25.2 ir draudimo įmoka ar jos primoji dalis nesumo- 48. Draudikas privalo:
kama draudimo liudijime nustatytais terminais, draudimo sutartis 48.1. Draudėjui pareikalavus, išduoti draudimo liudijimo 
nutrūksta automatiškai, be Draudiko pranešimo, kitą dieną po drau- dublikatą ar kitus draudimo sutarties sudarymą patvir-
dimo įmokos ar jos pirmosios dalies sumokėjimo termino pabaigos. tinančius dokumentus;
Pasibaigus sutarties galiojimo laikui ar ją nutraukus, Draudėjo pareiga 48.2. įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo sutartyje numa-
sumokėti įmokas už draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį išlieka. tytais terminais bei sąlygomis mokėti draudimo išmokas.

49. Įvykus nelaimingam atsitikimui, Draudėjas, Apdraustasis arba jų 
pavestas asmuo privalo:Draudimo sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

49.1. apie atsitikusį įvykį pranešti Draudikui nedelsiant, bet ne 38. Rašytiniu Draudiko ir Draudėjo susitarimu gali būti pakeistos 
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įvykio, jo padarinių  draudimo sutarties sąlygos bei papildytos šios draudimo taisyklės. 
atsiradimo/nustatymo (jei padariniai atsirado/buvo Draudimo sutarties pakeitimai įteisinami draudimo sutarties prie-
nustatyti vėliau) arba nuo sužinojimo apie įvykusį duose. Pakeitimai įsigalioja nuo atitinkamame priede nustatytos datos.
nelaimingą atsitikimą dienos (jei Draudėjas apie įvykį 39. Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kokiu atveju. 
sužinojo vėliau);Jeigu Draudėjas nutraukia draudimo sutartį prieš terminą, jam 

49.2. Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo, pranešti grąžinama sumokėta draudimo įmoka (premija) už likusį draudimo 
apie tai Draudikui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, net sutarties galiojimo laiką, išskaičius draudimo sutarties sudarymo ir 
jeigu apie įvykį jau buvo pranešta;vykdymo išlaidas (iki 30% draudimo įmokos) bei išmokėtas (numa-

49.3. išsaugoti ir pateikti Draudikui visus teisingai užpildytus tomas mokėti) draudimo išmokas. Jeigu draudimo objektas išnyko 
galiojančius dokumentus, susijusius su draudžiamuoju ne dėl draudžiamojo įvykio, Draudėjui grąžinama draudimo įmoka už 
įvykiu;likusį draudimo sutarties galiojimo laiką. 

49.4. suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę 40. Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, esant esminiams 
nevaržomai tirti įvykio priežastis, pasekmes bei aplin-draudimo sutarties sąlygų pažeidimams ar iš esmės pasikeitus 
kybes.aplinkybėms. Esminiai draudimo sutarties pažeidimai ar iš esmės 

50. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudikas turi teisę siųsti savo pasikeitusios aplinkybės, dėl kurių gali būti nutraukta draudimo 
paskirtus gydytojus nukentėjusio Apdraustojo sveikatos būklei ištirti.sutartis, yra:

40.1. draudimo įmokos ar jos dalies nesumokėjimas laiku. Tokiu 
atveju sutartis nutraukiama kaip nustatyta punktuose Draudimo išmokos mokėjimo terminai
34–37; 51. Draudikas, gavęs visus draudžiamojo įvykio priežastims, aplin-

40.2.  nepranešimas apie rizikos padidėjimą; kybėms ir pasekmėms nustatyti bei draudimo išmokai apskaičiuoti  
40.3. nepranešimas apie kitas to paties objekto draudimo reikalingus dokumentus, draudimo išmoką moka ne vėliau kaip per 

sutartis nuo tų pačių įvykių. 30 dienų nuo Draudėjo, 
Draudimo sutartis nutraukiama Draudikui išsiuntus apie tai prane-
šimą Draudėjui. Jei yra Naudos gavėjas, Draudikas pranešimą apie 
sutarties nutraukimą turi išsiųsti ir Naudos gavėjui.
41. Draudėjas turi teisę pakeisti draudimo sutartyje nurodytą 
Naudos gavėją kitu asmeniu, išskyrus įstatymuose ar sutartyje 
nustatytas išimtis, apie tai raštu pranešdamas Draudikui.
42. Jeigu Naudos gavėjas buvo paskirtas Apdraustojo sutikimu, tai 
Naudos gavėjas gali būti pakeistas tik Apdraustajam sutikus.
43. Naudos gavėjas negali būti pakeistas kitu asmeniu, jeigu jis 
įvykdė kokias nors prievoles pagal draudimo sutartį arba pareiškė 
reikalavimą Draudikui išmokėti draudimo išmoką.
44. Draudikas turi teisę reikalauti, kad draudimo sutartį įvykdytų 
Naudos gavėjas, jeigu Draudėjas sutarties neįvykdė, o Naudos 
gavėjas pareiškia Draudikui reikalavimą išmokėti draudimo išmoką.

Šalių teisės ir pareigos draudimo sutarties galiojimo metu
45. Draudėjas įsipareigoja laiku mokėti draudimo įmoką ar jos dalis. 55. Draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti, 
46. Draudėjas privalo: jei:

46.1. suteikti Draudikui teisingą Draudiko nustatytą infor- 55.5. Draudėjas nuslėpė informaciją arba pateikė neteisingus 
maciją, susijusią su draudimo sutartimi; duomenis, kas galėjo lemti Draudiko apsisprendimą 

46.2. draudimo sutarties galiojimo metu suteikti informaciją sudaryti draudimo sutartį ar nustatyti draudimo sąlygas;
apie sudarytas to paties objekto draudimo sutartis; 55.6. Draudėjas nepagristai uždelsė pranešti Draudikui apie 

46.3. draudimo sutarties galiojimo metu laikytis nurodymų draudžiamąjį įvykį, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie 
Draudėjui dėl draudimo rizikos mažinimo bei saugumo draudžiamąjį įvykį Draudikas sužinojo laiku arba kai nepra-
priemonių, nustatytų draudimo sutartyje; nešimas apie draudžiamąjį įvykį neturi įtakos Draudiko 

46.4. ne vėliau kaip per penkias darbo dienas (jeigu draudimo pareigai išmokėti draudimo išmoką;
sutartyje nenumatyta kitaip) informuoti Draudiką apie 55.7. pagal Draudėjo/Apdraustojo/Naudos gavėjo pateiktus 
draudimo rizikos pasikeitimą. dokumentus negalima nustatyti draudžiamojo įvykio da-

46.5. supažindinti Apdraustąjį (Apdraustuosius) su draudimo tos, sunkumo bei aplinkybių; tai pat, kai Draudikui pateikti 
sąlygomis, informuoti apie draudimo apsaugos sustab- esminiai duomenys apie įvykį yra klaidinantys ir tai turi 
dymą, draudimo sutarties galiojimo nutraukimą. įtakos išmokos dydžio apskaičiavimui;

47. Padidėjus draudimo rizikai, Draudikas turi teisę reikalauti 55.8. Draudėjas ar Apdraustasis neleidžia ar trukdo Draudikui 
pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką susipažinti su Apdraustojo medicinine ar kita su įvykiu 
(premiją). Jeigu Draudėjas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo susijusia dokumentacija arba patikrinti jo sveikatos būklę;
sutarties sąlygų ar mokėti didesnės draudimo įmokos (premijos), 55.9. Draudėjas pažeidė kitas šių draudimo taisyklių 49 punkte 
Draudikas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nustatytas sąlygas;

Apdraustojo bei valstybinės valdžios 
institucijų (ar kitų su įvykiu susijusių asmenų) pateiktų oficialių 
dokumentų gavimo dienos.
52. Draudikas turi teisę atidėti išmokėjimą:

52.1. kol Draudėjas/Apdraustasis pateiks Draudiko reikalau-
jamus papildomus draudžiamąjį įvykį ar jo pasekmes 
pagrindžiančius dokumentus ar Draudiko paskirtų 
gydytojų išvadą;

52.2. jeigu yra pradėtas teismo procesas, susijęs su draudžia-
muoju įvykiu, – iki proceso pabaigos arba sustab-
dymo.

Draudimo išmokos mokėjimo apribojimai
53. Draudimo išmoka nemokama jei įvykis nedraudžiamasis. 
54. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos gali būti atskai-
čiuojamos nesumokėtos draudimo įmokos dalys, kurių mokėjimo 
terminas yra suėjęs, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės Nr. 015.
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55.10. kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Netesybos už draudimo sutarties pažeidimus
56. Už pavėluotą piniginių prievolių įvykdymą sutarties šalys 
sumoka viena kitai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus 
delspinigius.

Pranešimai
57. Bet koks pranešimas, kurį draudimo sutarties šalys perduoda 
viena kitai, turi būti raštiškas:

57.5. pasirašytinai įteikiant Draudėjui, Draudikui jo buveinės 
adresu, nurodytu draudimo liudijime, šalių pranešime apie 
buveinės adreso pakeitimą;

57.6. išsiunčiant registruotą laišką Draudėjo, Draudiko adresu, 
nurodytu draudimo liudijime, šalių pranešime apie 
buveinės adreso pakeitimą;

57.7. išsiunčiant faksu, nurodytu draudimo liudijime, šalių pra-
nešime apie fakso numerio pakeitimą;

57.8. persiunčiant elektroniniu paštu, nurodytu draudimo 
liudijime, šalių pranešime apie elektroninio pašto adreso 
pakeitimą.

58. Pranešimas apie draudimo sutarties nutraukimą turi būti 
pasirašytinai įteiktas kitai šaliai arba išsiųstas registruotu laišku.
59. Pranešimo įteikimo data laikoma ta data, kurią gavėjas pažymi, 
kad pranešimas (dokumentai) gautas. Jeigu pranešimas siunčiamas 
paštu, pranešimo gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto 
spaudą pašto įstaigos, turinčios tam teisę. Tais atvejais, kai nėra 
įrodymų apie dokumentų gavimą paštu, terminai nustatomi pagal 
išsiuntimo datą (pridėjus tam pranešimui gauti reikalingą normalų 
laiką), patvirtintą oficialiu pašto spaudu.
60. Nuostolius dėl pavėluoto pranešimo turi atlyginti ta šalis, kuri 
neįvykdo šios pareigos.
61. Draudimo sutarties šalys privalo nedelsdamos informuoti viena 
kitą apie buveinės adreso, fakso numerio, elektroninio pašto adreso 
pasikeitimą. Jeigu draudimo sutarties šalys nesilaiko šios pareigos, 
pranešimai siunčiami paskutiniu šaliai žinomu adresu ir yra laikomi 
įteiktais. Atsisakymas priimti pranešimą arba pasirašyti apie jo 
gavimą prilyginamas jo gavimui.

Pareiga saugoti informaciją
62. Draudėjo, Apdraustojo ir/arba Naudos gavėjo pateikta 
informacija Draudikui turi būti laikoma paslaptyje ir naudojama tik 
įstatymų nustatytiems tikslams.
63. Informacija, susijusi su Draudėju, Apdraustuoju ir/arba Naudos 
gavėju, gali būti pateikta:

63.5. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų 
nustatytais atvejais;

63.6. teismui, arbitražiniam teismui, tarpininkui, kitiems 
asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant Draudėjo ir 
Draudiko ginčą;

63.7. perdraudikams, Draudiko akcininkų-įmonių darbuo-
tojams;

63.8. Draudiko samdomiems ekspertams;
63.9. esant raštiškam Draudėjo, Apdraustojo ir/arba Naudos 

gavėjo sutikimui arba prašymui.

Baigiamosios nuostatos
64. Jei draudimo sutartyje draudimo sumos, franšizės, įmokos ar 
kitos sumos nustatytos kita valiuta nei litai, atitinkami mokėjimai 
pagal draudimo sutartį daromi litais pagal mokėjimo dieną galiojantį 
oficialų Lietuvos Banko nustatytą lito ir atitinkamos valiutos kursą.
65. Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas 
kitam ar kitiems Draudikams įmanomas tik įstatymų nustatyta 
tvarka. Draudėjui nesutinkant su Draudiko ketinimu perleisti teises ir 
pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems Draudikams, 
draudimo sutartis nutraukiama taip pat, kaip ir Draudėjui 
nutraukiant draudimo sutartį prieš terminą. Jeigu Draudėjas 
nesutinka su Draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal 
draudimo sutartį kitam ar kitiems Draudikams, taip pat nepareiškia 
noro nutraukti draudimo sutarties, draudimo sutartis nutraukiama 
Draudikui išsiuntus apie tai pranešimą Draudėjui.

šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.
68. Draudimo sutarties šalys, sudarydamos sutartį, gali papildyti šias 
taisykles. Bet kokie šių taisyklių sąlygų pakeitimai, sudarant drau-
dimo sutartį, įteisinami įrašant atitinkamas nuostatas į draudimo 
sutartį arba jos priedus. Prieduose taip pat įteisinami galiojančios 
sutarties pakeitimai.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201
MIRTIS

201.1. Draudimo išmoka mokama apdraustojo mirties dėl draudžia-
mojo įvykio metu patirtų kūno sužalojimų atveju, jei mirtis įvyksta 
per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos.
201.2. Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio, išmokama 
draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos mirties atveju 
dydžio išmoka. Jei dėl to paties nelaimingo atsitikimo, dėl kurio 
Apdraustasis mirė, Apdraustajam jau buvo mokėtos draudimo 
išmokos pagal draudimo išmokų mokėjimo sąlygą Nr. 202 arba 
draudimo išmokų mokėjimo sąlygą Nr. 203, tai tos išmokos yra 
išskaitomos iš draudimo sumos, mokėtinos dėl Apdraustojo mirties.
201.3. Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio, Draudėjas, 
Naudos gavėjas arba jų įgaliotas asmuo turi kreiptis į Draudiką dėl 
draudimo išmokos išmokėjimo ir pateikti tokius dokumentus:

a) draudimo liudijimą (dublikatą);
b) pranešimą, kuriame nurodomi draudžiamojo įvykio data ir 

pobūdis;
c) nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo 

surašytas;
d) įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas;
e) mirties liudijimą (arba notariškai patvirtintą kopiją);
f) gydymo įstaigos dokumentus, patvirtinančius draudžiamąjį 

įvykį ir/arba teismo ekspertizės išvadas;
g) Draudėjo ar Apdraustojo paskyrimą draudimo išmokai dėl 

Apdraustojo mirties gauti, jei toks paskyrimas parašytas 
atskirai.

201.4. Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardytų šių 
draudimo taisyklių 201.3 punkte dokumentų, reikalingų draudimo 
išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti.
201.5. Jei Apdraustasis miršta dėl draudimo liudijime nustatyto 
Naudos gavėjo tyčinės veikos (tai nustačius teismui), draudimo 
išmoka Naudos gavėjui nemokama. Tokiu atveju kaltam asmeniui 
tenkanti mokėtinos draudimo išmokos dalis mokama kitiems 
Naudos gavėjams, o jeigu Apdraustasis nebuvo nurodęs kitų Naudos 
gavėjų, tai draudimo išmoka mokama Apdraustojo teisėtiems 
paveldėtojams.
201.6. Jei Apdraustasis miršta dėl teisėto paveldėtojo tyčinės veikos 
(tai nustačius teismui), tai jam, kaip paveldėtojui, priklausanti mokė-
tinos išmokos dalis mokama kitiems Apdraustojo teisėtiems 
paveldėtojams.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 202
NEĮGALUMAS

202.1. Draudimo išmoka mokama ilgalaikio ar pastovaus Apdrau-
stojo neįgalumo arba darbingumo netekimo dėl draudžiamojo įvykio 
metu patirtų kūno sužalojimų atveju, jei Apdraustasis tampa 
neįgalus/netenka darbingumo per vienerius metus nuo nelaimingo 
atsitikimo dienos.
Ilgalaikiu laikomas neįgalumas (darbingumo netekimas), suteiktas ne 
trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui.
Ilgalaikis neįgalumas (darbingumo netekimas) po jo pratęsimo iki 2 
metų arba ilgesnės trukmės bendrojo termino laikomas pastoviu.
 202.2. Apdraustajam tapus neįgaliu/netekus darbingumo dėl drau-
džiamojo įvykio, išmokama vienkartinė draudimo išmoka.
Mokėtinos draudimo išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo 
draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos neįgalumo atveju ir 
yra lygus:

a) Pastovaus neįgalumo (darbingumo netekimo) atveju – 
prarasto darbingumo lygiui, nustatytam Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybos ar kitos kompetentingos 

66. Draudimo sutarties šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respub- institucijos.
likos įstatymų nustatyta tvarka. b) Ilgalaikio neįgalumo (darbingumo netekimo) atveju – 1/3 
67. Jei šiose taisyklėse kas nors nenumatyta, draudimo sutarties prarasto darbingumo lygiui, nustatytam Neįgalumo 

5Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės Nr. 015.
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ir darbingumo nustatymo tarnybos ar kitos kompetentingos Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 204
institucijos.
Jeigu Draudiko ekspertai neabejoja dėl ilgalaikio neįgalumo LIGONPINIGIAI
(darbingumo netekimo) pratęsimo, gali būti mokama 
pastovaus neįgalumo (darbingumo netekimo) atveju skirta 204.1. Ligonpinigiai mokami, jei dėl draudžiamojo įvykio metu 
draudimo išmoka. patirtų kūno sužalojimų Apdraustasis paguldomas į ligoninę ir 

c) Vaikų iki 18 metų amžiaus neįgalumo atveju – priklausomai gydomas stacionariai.
nuo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar kitos 204.2. Draudimo išmokos dydis už kiekvieną ligoninėje praleistą 
kompetentingos institucijos nustatyto neįgalumo lygio: dieną yra lygus draudimo liudijime nustatytai vienos dienos 
- lengvas neįgalumo lygis – 40%, ligonpinigių draudimo sumai.
- vidutinis neįgalumo lygis – 70%, 204.3. Ligonpinigiai nėra mokami, jei stacionarus gydymas trunka 
- sunkus neįgalumo lygis – 100%. trumpiau nei 3 dienas iš eilės.
Mokant draudimo išmoką vadovaujamasi neįgalumo/ 204.4. Dėl vieno nelaimingo atsitikimo ligonpinigiai mokami ne 
netekto darbingumo lygiu draudimo išmokos mokėjimo daugiau kaip už 30 dienų.
dieną. 204.5. Dėl visų per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį įvykusių 

202.3. Apdraustojo neįgalumas nustatomas praėjus ne mažiau kaip nelaimingų atsitikimų ligonpinigiai mokami ne daugiau kaip už 90 
6 mėnesiams ir ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo nelaimingo dienų.
atsitikimo dienos. Tačiau, jeigu neįgalumas yra neabejotinas, 204.6. Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio patekus į ligoninę, 
draudimo išmoka gali būti mokama nelaukiant numatyto termino. Draudėjas, Apdraustasis arba jų įgaliotas asmuo turi kreiptis į 
202.4. Apdraustojo neįgalumo dėl draudžiamojo įvykio atveju Drau- Draudiką dėl draudimo išmokų išmokėjimo ir pateikti tokius 
dėjas, Apdraustasis arba jų įgaliotas asmuo turi kreiptis į Draudiką dėl dokumentus:
draudimo išmokos išmokėjimo ir pateikti tokius dokumentus: a) draudimo liudijimą (dublikatą);

a) draudimo liudijimą (dublikatą); b) pranešimą, kuriame nurodomi draudžiamojo įvykio data ir 
b) pranešimą, kuriame nurodomi draudžiamojo įvykio data ir pobūdis, taip pat stacionarinio ir ambulatorinio gydymo 

pobūdis; įstaigos ir gydymo jose pobūdis bei trukmė;
c) nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo c) nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo 

surašytas; surašytas;
d) įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo d) įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas;

surašytas; e) stacionarų gydymą patvirtinančias pažymas iš gydymo 
e) pažymas iš gydymo įstaigos; įstaigos.
f) neįgalumą/darbingumo lygį patvirtinantį pažymėjimą. 204.7. Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardytų šių 

202.5. Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardytų šių draudimo taisyklių 204.6 punkte dokumentų, reikalingų draudimo 
draudimo taisyklių 202.4 punkte dokumentų, reikalingų draudimo išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti.
išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 205Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 203
DIENPINIGIAITRAUMOS
205.1. Dienpinigiai mokami, jei Apdraustasis laikinai netenka 

203.1. Draudimo išmoka mokama draudžiamojo įvykio metu patirtų darbingumo dėl draudžiamojo įvykio metu patirtų kūno sužalojimų.
Apdraustojo kūno sužalojimų atveju. 205.2. Draudimo išmokos dydis už kiekvieną nedarbingumo dieną 
203.2. Traumos atveju mokėtinos draudimo išmokos dydis išreiš- yra lygus draudimo liudijime nustatytai vienos dienos dienpinigių 
kiamas procentais nuo draudimo liudijime nustatytos draudimo draudimo sumai.
sumos traumų atveju ir nustatomas pagal lentelę, pateiktą šios 205.3. Dienpinigiai pradedami mokėti nuo nelaimingo atsitikimo 
Draudimo apsaugos sąlygos Priede Nr.1. dienos, bet ne anksčiau dienos, kurią Apdraustajam pradedama teikti 
203.3. Dėl vieno ar kelių draudžiamųjų įvykių mokėtina draudimo medicininė pagalba. Dienpinigiai mokami už visas nedarbingumo 
išmoka negali viršyti 100 draudimo liudijime nustatytos draudimo dienas, įskaitant išeigines ir švenčių dienas.
sumos traumų atveju, o dėl vienos kūno dalies visų sužalojimų 205.4. Dienpinigiai nėra mokami, jei nedarbingumas trunka 
mokama draudimo išmoka negali viršyti draudimo išmokos, trumpiau nei 7 dienas iš eilės.
mokėtinos dėl tos kūno dalies netekimo. 205.5. Dėl vieno nelaimingo atsitikimo dienpinigiai mokami ne 
203.4. Jeigu patirtas sužalojimas nėra įtrauktas į šios Draudimo daugiau kaip už 60 dienų.
apsaugos sąlygos Priede Nr. 1 pateiktą lentelę, draudimo išmoka 205.6. Dėl visų per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį įvykusių 
nemokama. nelaimingų atsitikimų dienpinigiai mokami ne daugiau kaip už 180 
203.5. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudėjas, Apdraustasis dienų.
arba jų įgaliotas asmuo turi kreiptis į Draudiką dėl draudimo išmokų 205.7. Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio laikinai netekus 
išmokėjimo ir pateikti tokius dokumentus: darbingumo, Draudėjas, Apdraustasis arba įgaliotas asmuo turi 

a) draudimo liudijimą (dublikatą); kreiptis į Draudiką dėl draudimo išmokų išmokėjimo ir pateikti tokius 
b) pranešimą, kuriame nurodomi draudžiamojo įvykio data ir dokumentus:

pobūdis, taip pat stacionarinio ir ambulatorinio gydymo a) draudimo liudijimą (dublikatą);
įstaigos ir gydymo jose pobūdis bei trukmė; b) pranešimą, kuriame nurodomi draudžiamojo įvykio data ir 

c) nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo pobūdis, taip pat stacionarinio ir ambulatorinio gydymo 
surašytas; įstaigos ir gydymo jose pobūdis bei trukmė;

d) nedarbingumo pažymėjimo kopiją, jei toks pažymėjimas c) nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo 
apdraustajam išduotas; surašytas;

e) įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas; d) įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas;
f) pažymas iš gydymo įstaigos; e) nedarbingumo pažymėjimo kopiją.
g) kaulų lūžių atveju – rentgeno nuotrauką arba jos aprašymą. 205.8. Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardytų šių 

203.6. Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardytų draudimo taisyklių 205.7 punkte dokumentų, reikalingų draudimo 
šių draudimo taisyklių 203.5 punkte dokumentų, reikalingų išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti.
draudimo išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti. 205.9. Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti dienpinigius, jeigu 

medicininės išvados nepatvirtina nedarbingumo pagrįstumo.

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės Nr. 015.
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a) bet kurios kūno dalies raiščių patempimas, kai reikalinga Papildoma sąlyga Nr. 301
imobilizacija gipso arba plastikine langete arba kai dėl patirto 

DRAUDIMAS TIK DARBO METU sužalojimo Apdraustasis buvo nedarbingas (negalėjo lankyti 
ugdymo įstaigos) 10 dienų ar ilgiau;

b) bet kurios kūno dalies/organo sumušimas, kai dėl patirto 301.1. Draudžiamoji apsauga galioja tik tada, kai nelaimingi atsiti-
sužalojimo Apdraustasis buvo nedarbingas (negalėjo lankyti kimai įvyksta:
ugdymo įstaigos) 3 dienas ar ilgiau;a) Apdraustajam atliekant darbdavio pavestą darbą;

c) ūminis apsinuodijimas, dėl kurio Apdraustasis b) Apdraustajam atliekant kitas su darbo procesu susijusias ir 
darbdavio pavestas tarnybines užduotis ar esant koman-
diruotėje;

c) Apdraustajam esant darbdavio organizuotuose mokymuose 
ar pratybose;

d) pietų, papildomų ar specialių pertraukų metu Apdraustajam 
esant darbo vietoje, įmonės patalpose ar jos teritorijoje;

e) Apdraustajam rengiant arba tvarkant darbo vietą darbo laiku, 
prieš darbą ar po jo;

f) Apdraustajam vykstant į darbą ar iš darbo, tuo atveju, jei 
Draudėjas surašė ir įtraukė į apskaitą nelaimingo atsitikimo 
tyrimo aktą, forma N-2.

Papildoma sąlyga Nr. 302
RIBOTAS KOMPENSUOJAMŲ MIRČIŲ 
SKAIČIUS

302.1. Draudžiamoji apsauga galioja tik draudimo liudijime 
nustatytam mirčių dėl draudžiamųjų įvykių skaičiui. Tai reiškia, kad 
draudimo išmoka dėl mirties yra mokama tik pirmųjų chronologine 
tvarka nurodyto skaičiaus mirčių atvejais.

Papildoma sąlyga Nr. 303
UŽKRĖTIMAS INFEKCINE LIGA

Ši Papildoma sąlyga gali būti taikoma tik kartu su Draudimo apsaugos 
sąlygomis Nr. 201 (mirtis) ir Nr. 203 (traumos).
303.1. Draudimo apsauga galioja, jei Apdraustasis dėl gyvatės, 
žinduolių ar vabzdžių (taip pat ir erkių) įkandimo/įgėlimo užsikrečia 
infekcine liga ir yra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad 
užkrėtimas įvyko draudimo sutarties galiojimo periodu.
303.2. Draudžiamoji apsauga galioja, kai pirmieji ligos požymiai 
atsiranda praėjus nuo draudimo sutarties galiojimo pradžios 
maksimaliam žinomam konkrečios infekcinės ligos inkubaciniam Draudžiamoji -
periodui, bet nemažiau kaip 10 dienų. 
303.3. Tomis pačiomis sąlygomis atnaujinant draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų sutartį, kurioje buvo numatyta Papildoma 
sąlyga Nr. 303, straipsnis 303.2. netaikomas. 
303.4. Apdraustajam mirus dėl gyvatės, žinduolių ar vabzdžių 
pernešamos infekcinės ligos, išmokama draudimo liudijime 
nustatytos draudimo sumos mirties atveju dydžio išmoka. Kitais 
atvejais draudimo išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo 
draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos traumų atveju ir 
nustatomas atsižvelgiant į stacionaraus gydimosi dėl užkrėtimo 
infekcine liga trukmę:

a) kai gydymas stacionare truko 3 –7 dienas – 5%
b) kai gydymas stacionare truko 8 –15 dienų – 10%
c) kai gydymas stacionare truko 16 dienų ar ilgiau – 15%

Išmokėta pagal šį straipsnį draudimo išmoka atimama iš draudimo 
išmokos, mokėtinos dėl to paties įvykio pagal Draudimo apsaugos 
sąlygą Nr. 202 (neįgalumas).
303.5. Draudimo apsauga negalioja, jei Apdraustasis užsikrečia 
infekcine liga dėl lytiniu, parenteriniu arba oro-lašeliniu keliu 
plintančių ligų ar jų komplikacijų.

Papildoma sąlyga Nr. 304
LENGVOS TRAUMOS

Ši Papildoma sąlyga gali būti taikoma tik kartu su Draudimo apsaugos 
sąlyga Nr. 203 (traumos)
304.1. Draudimo išmoka mokama draudžiamojo įvykio metu patirtų 
Apdraustojo kūno sužalojimų, nenumatytų Draudimo apsaugos 
sąlygos Nr. 203 priede Nr. 1, atveju:

gydytas 
ambulatoriškai ilgiau nei 7 dienas arba stacionare 3–7 dienas;

d) rankos/kojos piršto(-ų) žaizda su nago pažeidimu, kai dėl 
patirto sužalojimo Apdraustasis buvo nedarbingas (negalėjo 
lankyti ugdymo įstaigos) 3 dienas ar ilgiau;

e) rankos/kojos pirštų išnirimas, pirštų sausgyslių, pirštų nervų 
sužalojimas, kai dėl patirto sužalojimo Apdraustasis buvo 
nedarbingas (negalėjo lankyti ugdymo įstaigos) 3 dienas ar 
ilgiau;

f) trauminė asfiksija, sužalojimas elektros srove (elektros tinklų, 
įrengimų, atmosferos elektros iškrovos), gyvatės įkirtimas, 
žinduolių įkandimai ir kt., jeigu dėl jų reikėjo gydyti stacionare 
3–7 dienas (išskyrus atvejus, kai gydymas skiriamas dėl 
užkrėtimo infekcine liga).

304.2. Dėl 304.1. punkte išvardytų sužalojimų mokėtinos draudimo 
išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo draudimo liudijime 
nustatytos draudimo sumos traumų atveju ir nustatomas taip:

a) jeigu Apdraustasis dėl patirto sužalojimo buvo nedarbingas 
(negalėjo lankyti ugdymo įstaigos) iki 10 dienų – 1%;

b) jeigu Apdraustasis dėl patirto sužalojimo buvo nedarbingas 
(negalėjo lankyti ugdymo įstaigos)10 dienų ar ilgiau – 2%.

304.3. Dėl minkštųjų audinių pažeidimo, po kurio reikėjo siūti 
audinius, bet likęs randas nesiekia 1,5 cm ilgio ar 1 kv. cm ploto (veido 
priekinio ar šoninio paviršiaus, požandikaulinėje srityje) arba 5 cm 
ilgio (galvos plaukuotosios dalies, galūnių, liemens srityje), 
mokėtinos draudimo išmokos dydis lygus 1% nuo draudimo liudijime 
nustatytos draudimo sumos traumų atveju.
304.4. Jeigu dėl draudžiamojo įvykio metu patirtų Apdraustojo kūno 
sužalojimų mokama draudimo išmoka pagal Draudimo apsaugos 
sąlygą Nr. 203, papildoma draudimo išmoka pagal šią papildomą 
sąlygą nemokama.

Papildoma sąlyga Nr. 305
VISŲ DARBUOTOJŲ DRAUDIMAS

305.1.  apsauga galioja visiems Draudėjo darbuo
tojams, sudariusiems su Draudėju darbo sutartį.
305.2. Visi naujai priimti į darbą Draudėjo darbuotojai laikomi 
apdraustais automatiškai nuo priėmimo į darbą dienos.
305.3. Visiems atleistiems iš darbo Draudėjo darbuo-tojams 
draudimo apsauga automatiškai nustoja galioti nuo atleidimo iš 
darbo (darbo santykių nutraukimo) dienos. 
305.4. Draudimo sutarties galiojimo pabaigoje (arba kitais 
draudimo sutartyje nustatytais terminais) Draudėjas pateikia 
Draudikui duomenis, o Draudiko reikalavimu – ir juos pagrindžiančius 
dokumentus apie darbuotojų skaičiaus pasikeitimus per praėjusį 
laikotarpį. Draudikas, remdamasis pateiktais duomenimis, 
proporcingai nuo apdraustų darbuotojų skaičiaus perskaičiuoja 
metinę draudimo įmoką.

Papildoma sąlyga Nr. 306
DRAUDIMAS ILGESNIAM NEI VIENERIŲ 
METŲ LAIKOTARPIUI

306.1. Jei draudimo sutartyje nustatytas ilgesnis nei vienerių metų 
draudimo laikotarpis, tai kiekvienų einamųjų draudimo metų 
pabaigoje:

a) kitiems draudimo metams gali būti nustatoma kita draudimo 
suma, draudimo įmoka (pvz., dėl įstatymų pasikeitimų, 
perdraudimo sąlygų pasikeitimo, nuostolių istorijos, 
infliacijos ir pan.);

b) jei per draudimo metus keitėsi draudimo taisyklės, kurių 
pagrindu apdrausta, šie pakeitimai įsigalioja tik nuo kitų 
draudimo metų pradžios. Prieš tai Draudikas privalo 
supažindinti Draudėją su taisyklių pasikeitimais.

7Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės Nr. 015.
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306.2. Draudikas privalo pranešti Draudėjui apie bet kokius 
draudimo sąlygų pasikeitimus raštu ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki 
einamųjų draudimo metų pabaigos.
306.3. Nesant pranešimų apie draudimo sąlygų pasikeitimus, 
draudimo liudijimas kitais draudimo metais galioja tomis pačiomis 
sąlygomis, kaip ir praėjusiais metais, ir draudimo įmoka turi būti 
mokama tokia pati ir tais pačiais terminais, kaip ir draudimo metais 
prieš tai.
306.4. Jei Draudėjas, iki einamųjų draudimo metų pabaigos gavęs 
Draudiko raštišką pranešimą apie draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, nesutinka su jais, draudimo sutartis nutrūksta nuo 
einamųjų draudimo metų pabaigos ir Draudėjui grąžinama visa 
sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpį. Kitaip draudimo sutartis gali būti nutraukiama kaip 
nustatyta šių draudimo taisyklių Bendroje dalyje.
306.5. Draudėjui ar Naudos gavėjui iki einamųjų draudimo metų 
pabaigos raštu nepranešus apie nesutikimą su draudimo sutarties 
sąlygų pakeitimais, draudimo sutarties sąlygų pasikeitimai įsigalioja 
nuo kitų draudimo metų pradžios.

Papildoma sąlyga Nr. 307
NAUDOS GAVĖJO PASKYRIMO 
APRIBOJIMAS

307.1. Draudimo išmoka mokama draudimo sutartyje nurodytam 
Naudos gavėjui tik Apdraustojo mirties atveju.
307.2. Visais kitais atvejais draudimo išmoka mokama Apdrau-
stajam. 

Papildoma sąlyga Nr. 309
IŠPLĖTIMAS DĖL APSVAIGIMO 
ALKOHOLIU

309.1. Jeigu alkoholio koncentracija Apdraustojo kraujyje neviršija 
0,6 promilės ir tai patvirtinta medicininiais dokumentais, laikoma, 
kad apsvaigimas alkoholiu neturėjo priežastinio ryšio su įvykusiu 
nelaimingu atsitikimu, ir šių draudimo taisyklių Bendrosios dalies 
punktas 13.d). netaikomas.

Papildoma sąlyga Nr. 310
RAMENTŲ NUOMA

Ši Papildoma sąlyga gali būti taikoma tik kartu su Draudimo apsaugos 
sąlyga Nr. 203 (traumos).
310.1. Draudikas apmoka išlaidas susijusias su ramentų nuoma, 
įskaitant pristatymo ir paėmimo kaštus Lietuvos Respublikos 
teritorijoje, iš Draudiko nurodyto partnerio, jeigu ramentai yra būtini 
dėl draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įvykusiu nelaimingų 
atsitikimų.
310.2. Ramentai gali būti: 

a) pažastiniai;
b) alkūniniai.

310.3. Dėl vieno arba visų per draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpį įvykusių nelaimingų atsitikimų ramentų nuoma 
apmokama ne daugiau kaip už 90 dienų kiekvienam apdraustam 
asmeniui.

310.4. Apdraustajam dėl nelaimingo atsitikimo atsiradus atitinkamų Papildoma sąlyga Nr. 308
ramentų poreikiui, Draudėjas, Apdraustasis arba įgaliotas asmuo turi 

IŠPLĖSTINIS NEĮGALUMO DRAUDIMAS nedelsiant kreiptis į Draudiką ir nurodyti:
a) draudimo liudijimo Nr.;
b) asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir telefoną;Ši Papildoma sąlyga gali būti taikoma tik kartu su Draudimo apsaugos 
c) nelaimingo atsitikimo datą ir pobūdį.sąlyga Nr. 202 (neįgalumas).

308.1. Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio netekus daugiau kaip 
„If P&C Insurance AS“ filialas70% darbingumo (vaikams iki 18 metų amžiaus – sunkaus neįgalumo 
Filialo Lietuvoje direktorėlygio atveju), mokama dvigubai didesnė nei numatyta Draudimo 
Žaneta Stankevičienėapsaugos sąlygoje Nr. 202 (neįgalumas) draudimo išmoka.

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės Nr. 015.
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