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AB Grazer Wechselseitige Versicherung 
Aktiengesellschaft Nelaimingᜰ atsitikimᜰ su mirties 
atveju papildomo draudimo specialiosios sၐlygos –

pardavimᜰ teritorija „Lietuvos Respublika“ 
(LV82103/01) 

 

Skyrius A: 
Draudimo apsauga 

Straipsnis 1 
Draudimo objektas 

Draudikas suteikia draudimo apsaugၐ, apdraustajam patyrus nelaimingၐ 
atsitikimၐ. 

Apdraustos sumos iᘐmokᜰ tvarka apraᘐoma skyriuje B. Sutartiniᜰ iᘐmokᜰ ir 
draudimo sumᜰ dydis nustatomas polise. 

Straipsnis 2 
Draudiminis ደvykis 

Draudiminis ደvykis yra ደvykᆐs nelaimingas atsitikimas pagal straipsnደ 6. 

Straipsnis 3 
Teritorinis sutarties galiojimas 

Draudimas galioja visame pasaulyje. 

Straipsnis 4 
Sutarties galiojimo laikotarpis 

Apdraustais laikomi tie nelaimingi atsitikimai, kurie ደvyksta draudimo apsaugos 
galiojimo laikotarpiu. 

Nelaimingᜰ atsitikimᜰ draudimo sutartis sudaroma konkreაiam laikotarpiui, 
kuris nurodomas draudimo praᘐyme ir polise. 

Straipsnis 5 
Draudimo apsaugos galiojimo prad០ia 

1 Draudimo apsauga prasideda ne nuo polise nurodytos datos.  

2 Draudimo apsauga Nelaimingᜰ atsitikimᜰ su mirties atveju papildomam 
draudimui galioja tol, kol galioja pagrindinis draudimas. Nelaimingᜰ atsitikimᜰ 
su mirties atveju papildomo draudimo sutarაiai netaikomas atleidimas nuo 
ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo ir ji neturi iᘐperkamosios sumos. Nelaimingᜰ 
atsitikimᜰ su mirties atveju papildomam draudimui neskiriamos pelno dalys 
(priedai). 

Straipsnis 6 
Nelaimingo atsitikimo sၐvoka 

1 Nelaimingas atsitikimas yra nuo apdraustojo valios nepriklausantis ደvykis, 
kuris kyla staiga ir savaime bei mechaniᘐkai ar chemiᘐkai veikia apdraustojo 
kᚰnၐ iᘐ iᘐorᅰs ir sukelia mirtደ. 

2 Nelaimingais atsitikimais laikomi ir ᘐie nuo apdraustojo valios 
nepriklausantys ደvykiai: 

- nuskendimas; 

- nu(su)degimai, nusiplikinimai, ០aibo ar elektros srov ᅰs poveikis; 

- kvᅰpavimas dujomis ar nuodingais garais, santykis su nuodingomis ar 
ᅰsdinanაiomis med០iagomis, jei jᜰ veikimas nuolatinis.   

3 Ligos nelaikomos nelaimingais atsitikimais, taip pat ir u០kreაiamos ligos 
nelaikomos nelaimingo atsitikimo pasekmᅰmis. ᘀi sၐlyga negalioja vaikᜰ 
paraly០iui, jei ligၐ nustatᅰ ir patvirtino medikai ir ja buvo susirgta ne anksაiau 
nei 15 dienᜰ, prieᘐ ደsigaliojant draudimo sutarაiai, ir ne vᅰliau nei 15 dienᜰ, 
nustojus sutarაiai galioti. Ligos prad០ia (draudiminio ደvykio prad០ia) l aikoma ta 
diena, kada pirmၐ kartၐ buvo kreiptasi ደ gydytojၐ dᅰl vaikᜰ paraly០iaus ir 
gydytojas ᘐiၐ ligၐ diagnozavo bei patvirtino. Draudiko iᘐmokos dydis sutartinᅰs 
draudimo sumos ribose siekia iki 20.000 eurᜰ (EUR). Sၐlyga, jog liga 
nelaikoma nelaimingu atsitikimu, negalioja ir stabligei bei pasiutligei, jei jomis 
susergama dᅰl nelaimingo atsitikimo pagal punktၐ 1.  

4 Draudimo apsauga galioja ir nelaimingiems atsitikimams, patirtiems 
motorinᅰs oro transporto priemonᅰs skryd០io metu, kurios paskirtis yra keleiviᜰ 
gabenimas, jei apdraustasis buvo keleivis. 

Keleivis yra tas asmuo, kuris neaptarnauja motorinᅰs oro transporto priemonᅰs 
ir nepriklauso joje dirbanაiam personalui. 

Straipsnis 7 
Bendrosios sၐlygos 

AB Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft Privaაiᜰ asmenᜰ 
draudimo bendrosios sၐlygos – pardavimᜰ teritorija „Lietuvos Respublika“ ir 
AB Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft Kompleksinio 
gyvybᅰs draudimo su kaupimu specialiosios sၐlygos –pardavimᜰ teritorija 
„Lietuvos Respublika“ sudaro pagrindinio draudimo sၐlygas, kurios taikomos ir 
Nelaimingᜰ atsitikimᜰ su mirties atveju papildomam draudimui, jei ᘐiame 
skyriuje nenurodyta kitaip. 

 

Skyrius B: 
Draudimo iᘐmokos 

Straipsnis 8 
Mirtis dᅰl nelaimingo atsitikimo 

Jei apdraustasis mirᘐta ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo laikotarpiu dᅰl ደvykusio 
nelaimingo atsitikimo, apraᘐyto Nelaimingᜰ atsitikimᜰ su mirties atveju 
papildomame draudime, nesulaukᆐs 75 – eriᜰ metᜰ ir per metus nuo 
nelaimingo atsitikimo datos, tai draudikas iᘐmoka pagrindinio draudimo sumၐ ir 
Nelaimingᜰ atsitikimᜰ su mirties atveju papildomo draudimo sumၐ. Nelaimingᜰ 
atsitikimᜰ su mirties atveju papildomo draudimo suma mokama tik pateikus 
reikalautinus ደrodymus ir pagrindinio draudimo sumos iᘐmokᅰjimui nustaაius 
vᅰlesnደ terminၐ. 

Straipsnis 9 
Papildomi mokᅰjimai 

Draudikas sumoka bᚰtinၐsias iᘐlaidas, atsiradusias vykdant straipsnio 14, 
punkte 3 nustatytas pareigas. 

Straipsnis 10 
Draudiko iᘐmokos mokᅰjimo terminas ir senatis 

1 Draudikas yra ደpareigotas per vienၐ mᅰnesደ pateikti pareiᘐkimၐ, ar ir kokio 
dyd០io sumos iᘐmokၐ jis gali iᘐmokᅰti. Iᘐmokᜰ mokᅰjimo terminas prasideda tၐ 
dienၐ, kai draudikas gauna iᘐmokos praᘐanაio asmens  dokumentus, bᚰtinus 
nustatyti nelaimingo atsitikimo eigai ir pasekmᅰms. 

2 Iᘐmoka yra mokama galutinai nustaაius draudiko iᘐmokos dydደ ir patvirtinus 
jo pareigၐ jၐ mokᅰti. 

3 Praᘐymo iᘐmokᅰti draudimo sutarties iᘐmokၐ senaties terminas, po kurio ᘐis 
praᘐymas netenka galios, yra treji metai. 

4 Draudikas atleid០iamas nuo pareigos mokᅰti iᘐmokas, jei praᘐymas iᘐmokᅰti 
iᘐmokၐ teismo nepatvirtinamas per metus. Terminas prasideda, kai draudikas 
atideda teisᅰto iᘐmokos gavᅰjo praᘐymၐ iᘐmokᅰti iᘐmokၐ ir raᘐtu pateikia tokio 
atidᅰjimo prie០astis, teisines ar sutarties sၐlygas bei su termino pasibaigimu 
susijusias teisines nuostatas. 

 

Skyrius C:  
Draudimo apsaugos ribojimas 

Straipsnis 11 
Nedraud០iami asmenys 

1 Nedraud០iami ir jokiu bᚰdu neapdrausti asmenys yra tie, kurie nuolat buvo ir 
yra visiᘐkai nedarbingi arba serga sunkia nervine liga, taip pat psichiniai 
ligoniai. 

Visiᘐku nedarbingumu laikoma, jei apdraustasis dᅰl ligos ar fiziniᜰ trᚰkumᜰ  
negali u០siimti jokia darbine veikla ir ja iᘐ tiesᜰ neu០siima. 

2 Nedraud០iamam asmeniui negali bᚰti sudaryta jokia draudimo sutartis. 

Jei apdraustasis tapo nedraud០iamu asmeniu draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiu, draudimo apsauga yra nutraukiama. Tuo paაiu nustoja galioti ᘐio 
apdraustojo draudimo sutartis. 
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Straipsnis 12 
Atsakomybᅰs ribojimas 

ዠ sutartደ neደtraukti nelaimingi atsitikimai, ደvykstantys: 

1 naudojant aviacinius prietaisus ar ᘐokant su paraᘐiutu, kaip ir naudojant oro 
transporto priemones, jei nelaimingas atsitikimas ደvyko ne pagal straipsnio 6 
punkto 4 sၐlygas; 

2 dalyvaujant motorinio sporto var០ybose (taip pat bandomuosiuose – 
ደvertinamuosiuose va០iavimuose ir ralyje) bei jᜰ treniruotᅰse; 

3 dalyvaujant nacionalinᅰse ar tarptautinᅰse slidinᅰjimo, ᘐuolio su slidᅰmis, 
bobslᅰjaus, skibobo ar skeletono var០ybose bei oficialiose jᜰ treniruotᅰse;  

4 apdraustajam atliekant ar siekiant atlikti tyაinius nusikalstamus veiksmus; 

5 dᅰl vidiniᜰ neramumᜰ, pilietinio karo, revoliucijos, sukilimo, riauᘐiᜰ, maiᘐto; 

6 dᅰl bet kokiᜰ kariniᜰ veiksmᜰ, nepriklausomai nuo to ar karas buvo 
paskelbtas, ar ne, ደskaitant bet kokius valstybiᜰ, politiniᜰ ar teroristiniᜰ 
organizacijᜰ smurtinius veiksmus arba; 

7 dᅰl tiesioginio ar netiesioginio 

- jonizuojanაio spinduliavimo poveikio, 

- branduolinᅰs energijos poveikio, 

- ០emᅰs drebᅰjimo ar potvyniᜰ pasekmiᜰ; 

8 apdraustajam patyrus ᘐirdies infarktၐ; ᘐirdies infarktas jokiu atveju 
nelaikomas nelaimingo atsitikimo pasekme;  

9 sutrikus apdraustojo sၐmonei ar reikᘐmingai pablogᅰjus jo gebᅰjimams dᅰl 
alkoholio, narkotiniᜰ med០iagᜰ, medikamentᜰ vartojimo; 

10 dᅰl kᚰno su០alojimo, apdraustajam paაiam atliekant ar leid០iantis atlikti 
kitam asmeniui savo kᚰno gydomၐsias procedᚰras ar medicininᅰs 
intervencijos metu, jei draudiminis ደvykis nebuvo prie០astis; jei draudiminis 
ደvykis buvo prie០astis, punktas 7 netaikomas; 

11 nelaimingu atsitikimu nelaikoma, jei apdraustasis buvo tyაia nu០udytas 
paᘐalinio asmens; 

12 nelaimingu atsitikimu nelaikoma, jei apdraustajam skiriama laisvᅰs atᅰmimo 
iki gyvos galvos bausmᅰ dᅰl jo neteisᅰtos veiklos ir ᘐi bausmᅰ yra vykdoma; 

13 Draudikas neatsako u០: 

a) nelaimingus atsitikimus, kuriuos apdraustasis pat yrᅰ iᘐtikus epilepsijos 
priepuoliui, susirgus sunkia nervine ar psichine liga arba apako, apkurto, buvo 
paraly០uotas ar dᅰl kokiᜰ nors prie០asაiᜰ ilgam laikui tapo invalidu daugiau nei 
70 %, nebent apdraustojo fiziniai trᚰkumai ir su០alojimai buvo ደgyti nelaimingo 
atsitikimo metu, ደvykusio nuo draudimo sutarties galiojimo prad០ios; 

b) nelaimingus atsitikimus, ደvykusius muᘐtyniᜰ ar u០puolimo metu, sutrikus  
psichikai ir sၐmonei, net jei ᘐiuos sutrikimus sukᅰlᅰ alkoholio ar narkotiniᜰ 
med០iagᜰ vartojimas; 

c) nelaimingus atsitikimus, patirtus apdraustojo jam atliekant ar siekiant atlikti 
tyაinius nusikalstamus veiksmus; 

d) nelaimingus atsitikimus, patirtus apdraustojo vairuojant transporto priemonᆐ 
be atitinkamo vairuotojo pa០ymᅰjimo; 

14 Draudikas neatsako, jei apdraustasis mirᘐta nuo ligos, ligos pakitimᜰ ar kitᜰ 
negalavimᜰ, nesusijusiᜰ su ደvykusiu nelaimingu atsitikimu; 

15 Draudikas atsako u០ nelaimingus atsitikimus skryd០io lᅰktuvais metu tik 
esant ypatingam susitarimui, nebent apdraustasis patyrᅰ nelaimingၐ atsitikimၐ 
kaip keleivis vyriausybinደ ደgaliojimၐ vieᘐajam oro transportui turinაios ደmonᅰs 
lᅰktuvu;  

16 Jei draudᅰjas tyაiniais nusikalstamais veiksmais sukᅰlᅰ apdraustojo patirtၐ 
nelaimingၐ atsitikimၐ, draudikas atleid០iamas nuo pareigos mokᅰti iᘐmokas; 

17 Jei naudos gavᅰjas tyაiniais nusikalstamais veiksmais sukᅰlᅰ apdraustojo 
patirtၐ nelaimingၐ atsitikimၐ, jis praranda teisᆐ ደ draudimo iᘐmokၐ; draudiko 
iᘐmokၐ gauna draudᅰjas; 

18 Jei apdraustasis pats tyაia sukᅰlᅰ nelaimingၐ atsitikimၐ, draudikas 
atleid០iamas nuo pareigos mokᅰti iᘐmokas. 

 

Skyrius D: 
Draudᅰjo pareigos 

Straipsnis 13 
Pareiga informuoti apie apdraustojo profesinᅰs veiklos ar u០siᅰmimo 

pakeitimၐ  
Apie visus apdraustojo profesinᅰs veiklos ar u០siᅰmimᜰ, nurodytᜰ draudimo 
praᘐyme, pakeitimus bᚰtina neatidᅰliotinai praneᘐti. ᘀaukimai ደ karinᆐ tarnybၐ, 
civilinᆐ tarnybၐ ar ደ laikinas karines atsargos pratybas nelaikomi profesinᅰs 
veiklos ar u០siᅰmimo pakeitimais. 

- Jei u០ naujၐ profesinᆐ veiklၐ ar u០siᅰmimၐ profesijos pakeitimo metu 
galiojanაiuose draudiko tarifuose nustatyta ma០esnᅰ ደmoka (premija), tai ji 
mokama, draudikui gavus praneᘐimၐ. 

- Jei nustatyta didesnᅰ ደmoka (premija), tai per tris mᅰnesius nuo tos 
dienos, kada praneᘐimas pasiekᅰ draudikၐ, naujai profesijai ar u០siᅰmimui 
suteikiama pilna draudimo apsauga. 

Jei draudiminis ደvykis ደvyko u០siimant nauja profesine veikla trijᜰ mᅰnesiᜰ 
laikotarpyje nuo draudᅰjo pakeistos profesinᅰs veiklos ar u០siᅰmimo datos ir 
per tၐ laikၐ nebuvo susitarta dᅰl didesnᅰs ደmokos (premijos), tai draudiko 
iᘐmokᜰ dydis paskaiაiuojamas taip, kad draudimo sutarties suma laikoma tokia 
pinigᜰ suma, kuri naujai profesinei veiklai ar u០siᅰmimui paskaiაiuojama pagal 
mokᅰtinᜰ ደmokᜰ (premijᜰ) tarifus, atsi០velgiant ደ  polise nustatyto dyd០io ደmokas 
(premijas). 

- Jei draudikas nesuteikia apdraustojo naujai profesinei veiklai ar 
u០siᅰmimui draudimo apsaugos, tai draudimo sutartis nustoja galioti 
profesinᅰs veiklos ar u០siᅰmimo pakeitimo metu, o draudikas atleid០iamas nuo 
pareigos mokᅰti iᘐmokၐ. 

Straipsnis 14 
Pareigos 

Pareigos, kuriᜰ nevykdant ar jas pa០eidus, draudikas neprivalo mokᅰti 
draudimo iᘐmokos: 

1 Apie ደvykusደ nelaimingၐ atsitikimၐ privaloma nedelsiant praneᘐti draudikui 
raᘐtu, vᅰliausiai per penkias dienas. 

2 Apie mirties atvejደ privaloma nedelsiant praneᘐti draudikui raᘐtu, vᅰliausiai 
per penkias dienas, net ir tada, jei kၐ tik buvo praneᘐta apie ደvykusደ nelaimingၐ 
atsitikimၐ. 

3 Draudikas turi teisᆐ pareikalauti atlikti iᘐsamᜰ medicininደ mirusiojo kᚰno 
tyrimၐ, padaryti jo skrodimၐ ir, esant bᚰtinumui, ekshumuoti mirusiojo palaikus. 

4 ዠvykus nelaimingam atsitikimui, bᚰtina kreiptis ደ medikus pagalbos ir atlikti 
medicininደ gydymၐ iki galo; taip pat bᚰtina pasirᚰpinti ligonio prie០iᚰra ir 
panaikinti ar suma០inti nelaimingo atsitikimo sukeltas pasekmes. 

 

 


