
LV8210401_L01I_20050928.doc   28.09.2005   1/4  

AB Grazer Wechselseitigen Versicherung 
Aktiengesellschaft Ilgalaikio invalidumo dᅰl nelaimingᜰ 
atsitikimᜰ papildomo draudimo specialiosios sၐlygos – 

pardavimᜰ teritorija "Lietuvos Respublika" 
(LV82104/01) 

 

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 jደ su០aloja ar sukelia mirtደ.  

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

- nuskendimas; 

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

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

- sၐnariᜰ iᘐnarinimas, galᚰniᜰ ir stuburo raumenᜰ, sausgysliᜰ, raiᘐაiᜰ, 
patempimas ir nutraukimas, kaukolᅰs su០alojimas, ደvykᆐ dᅰl tam tikros 
prie០asties staigiai pakeitus planuotၐ judesደ. 

3 Ligos nelaikomos nelaimingais atsitikimais, taip pat ir u០kreაiamos ligos 
nelaikomos nelaimingo atsitikimo pasekmᅰmis. ᘀi sၐlyga negalioja vaikᜰ 
paraly០iui ir erkiᜰ platinamam pavasariniam meningoencefalitui, 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) laikoma ta diena, kada pirmၐ 
kartၐ buvo kreiptasi ደ gydytojၐ dᅰl vaikᜰ paraly០iaus ar pavasarinio 
meningoencefalito ir gydytojas ᘐiၐ ligၐ diagnozavo bei patvirtino. Iᘐmoka 
mokama tik mirties ir ilgalaikio invalidumo atveju. 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 tik 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 Wechselseitigen Versicherung Aktiengesellschaft Kompleksinio 
gyvybᅰs draudimo su kaupimu specialiosios sၐlygos –pardavimᜰ teritorija 
„Lietuvos Respublika“ sudaro pagrindinio draudimo sၐlygas, kurios taikomos ir 
Ilgalaikio invalidumo dᅰl nelaimingᜰ atsitikimᜰ papildomam draudimui, jei ᘐiame 
skyriuje nenurodyta kitaip.  

 

Skyrius B: 
Draudimo iᘐmokos 

Straipsnis 8 
Ilgalaikis invalidumas 

1 Jei apdraustasis patiria nelaimingၐ atsitikimၐ ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo 
laikotarpiu u០ pagrindinደ draudimၐ, nesulaukᆐs 75 – eriᜰ metᜰ ir per metus nuo 
nelaimingo atsitikimo datos apdraustasis dᅰl ᘐio nelaimingo atsitikimo ደgyja 
ilgalaikደ invalidumၐ, jam iᘐ apdraustos sumos mokama invalidumo laipsnደ 
atitinkanti suma. 

2 Invalidumo laipsniui nustatyti taikomos ᘐios normos: 

2.1 Visiᘐkai praradus ar visiᘐkai nebegalint valdyti 

rankos .................................................................................................  70 % 

plaᘐtakos.............................................................................................  60 % 

nykᘐაio................................................................................................  20 % 

rodomojo pirᘐto ...................................................................................  10 % 

kito pirᘐto ..............................................................................................  5 % 

kojos ...................................................................................................  70 % 

pᅰdos ..................................................................................................  50 % 

did០iojo kojos pirᘐto...............................................................................  5 % 

kitᜰ kojos pirᘐtᜰ .....................................................................................  2 % 

regᅰjimၐ abiem akimis.......................................................................  100 % 

regᅰjimၐ viena akimi............................................................................  35 % 

- jei regᅰjimas kita akimi buvo prarastas prieᘐ nelaimingၐ 
atsitikimၐ.............................................................................................  65 % 

girdᅰjimၐ abiem ausimis......................................................................  60 % 

girdᅰjimၐ viena ausimi.........................................................................  15 % 

- jei girdᅰjimas kita ausimi buvo prarastas prieᘐ nelaimingၐ 
atsitikimၐ.............................................................................................  45 % 

uoslᆐ ...................................................................................................  10 % 

skonio pojᚰtደ ..........................................................................................  5 % 

2.2 Aukᘐაiau iᘐvardintᜰ kᚰno daliᜰ ar organᜰ daliniam praradimui ar daliniam 
nevaldymui punkte 2.1 nurodytos normos taikomos atitinkamai dalinant 
procentus. 

Dalinio rankᜰ ar kojᜰ nevaldymo atveju normos taikomos pilnai. 

3 Jei neደmanoma nustatyti invalidumo laipsnio pagal punktၐ 2, remiamasi 
medicinine iᘐvada apie apdraustojo fizinᅰs ar dvasinᅰs ០alos dydደ. 

4 Jei nustatant invalidumo laipsnደ, fizinᅰ ar dvasinᅰ ០ala atitinka keletၐ 
punktuose 2 ir 3 nurodytᜰ procentᜰ, jie susumuojami. Taაiau invalidumo 
laipsnis negali virᘐyti 100 %. 
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5 Pirmaisiais nelaimingo atsitikimo metais invalidumo iᘐmoka mokama tik 
tada, kai medicininᅰ ekspertizᅰ nustato tikrၐjደ nelaimingo atsitikimo pasekmiᜰ 
pobᚰdደ ir dydደ. ᘀios iᘐmokos dydis priklauso nuo draudimo sutartyje nustatyto 
dyd០io draudimo sumos mirties atvejui. 

6 Jei invalidumo laipsnis nᅰra aiᘐkus, tai apdraustasis ir draudikas privalo 
ketverius metus iᘐ eilᅰs nuo nelaimingo atsitikimo dienos atlikti medicininius 
tyrimus invalidumo laipsniui patikrinti, praᅰjus dvejiems metams nuo 
nelaimingo atsitikimo dienos, privalo atlikti gydytojᜰ komisijos patikrinimၐ. 

Jei ᘐiuo atveju buvo nustatytas didesnis invalidumo laipsnis ir apdraustajam 
pridera didesnᅰ invalidumo iᘐmoka nei paskaiაiavo draudikas, tai ji iᘐmokama 
per mᅰnesደ nuo iᘐmokos dyd០io patvirtinimo datos. 

7 Jei apdraustasis mirᘐta 

7.1 dᅰl nelaimingo atsitikimo per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo 
datos, tai teisᅰ gauti invalidumo iᘐmokၐ negalioja; 

7.2 dᅰl kitᜰ su nelaimingu atsitikimu nesusijusiᜰ prie០asაiᜰ per vienerius 
metus nuo nelaimingo atsitikimo datos, tai mokama tokia ilgalaikio invalidumo 
laipsnደ atitinkanti iᘐmoka, kuri bᚰtᜰ buvusi paskaiაiuota pagal paskutinius 
medicininio patikrinimo duomenis; 

7.3 dᅰl nelaimingo atsitikimo ar dᅰl kitᜰ su nelaimingu atsitikimu nesusijusiᜰ 
prie០asაiᜰ po vieneriᜰ metᜰ nuo nelaimingo atsitikimo datos, tai taip pat 
mokama tokia ilgalaikio invalidumo laipsnደ atitinkanti iᘐmoka, kuri bᚰtᜰ buvusi 
paskaiაiuota pagal paskutinius medicininio patikrinimo duomenis. 

Straipsnis 9 
Mirties atvejis 

1 Jei apdraustasis mirᘐta dᅰl nelaimingo atsitikimo per vienerius metus  nuo 
nelaimingo atsitikimo datos, mokama mirties atvejui nustatyto dyd០io draudimo 
suma. 

2 Iᘐmokai dᅰl mirties priskaiაiuojamos tik tos nustatyto dyd០io ilgalaikio 
invalidumo sumos, kurios mokamos u០ nelaimingၐ atsitikimၐ, tapusደ mirties 
prie០astimi. Draudikas neturi teisᅰs reikalauti grၐ០inti patvirtintas didesnes 
ilgalaikio invalidumo iᘐmokas. 

3 Asmenᜰ iki 15 metᜰ mirties atveju padengiamos tik paskaiაiuotos 
laidotuviᜰ iᘐlaidos, nevirᘐijanაios draudimo sumos. 

Straipsnis 10 
Papildomi mokᅰjimai 

Draudikas sumoka bᚰtinၐsias iᘐlaidas, atsiradusias vykdant straipsnio 17, 
punktuose 2.3 ir 2.8 nustatytas pareigas. 

Straipsnis 11 
Draudiko iᘐmokos mokᅰjimo terminas  

(1) Atlikus visus bᚰtinus tyrimus, bᚰtinus nustatyti draudiminደ ደvykደ ir draudimo 
iᘐmokos dydደ, draudikas privalo per 30 dienᜰ sumokᅰti draudimo iᘐmokၐ arba 
raᘐtu praneᘐti apie atsisakymၐ sumokᅰti draudimo iᘐmokၐ, kartu pateikiant 
tokio atsisakymo prie០astis.   

(2) Jei draudimo iᘐmoka mokama grynaisiais pinigais, tai mokᅰjimo vieta yra 
draudiko buveinᅰ. U០ iᘐmokᜰ pervedimo iᘐlaidas ir rizikၐ atsako  iᘐmokos 
gavᅰjas. Visus ir bet kokius Lietuvos Respublikos ደstatymuose ir kituose teisᅰs 
aktuose nustatytus mokesაius, rinkliavas ir kitus mokᅰjimus apmoka iᘐmokos 
gavᅰjas.    

 (3) Draudikas turi teisᆐ prailginti ᘐio straipsnio punkte 1 nustatytၐ iᘐmokos 
mokᅰjimo ar jos atidᅰjimo terminၐ iki ᘐeᘐiᜰ mᅰnesiᜰ nuo tos dienos, kai 
draudikas gavo praᘐymၐ dᅰl draudimo iᘐmokos mokᅰjimo, ir privalo raᘐtu 
praneᘐti draudᅰjui apie termino pratᆐsimၐ, kartu pateikiant tokio sprendimo 
prie០astis; ᘐi teisᅰ galioja tol, kol egzistuoja dᅰl draudᅰjo, apdraustojo ar 
naudos gavᅰjo tyაios atsiradᆐ kliᚰtys, trukdanაios nustatyti draudiminደ ደvykደ ir jo 
pasekmes bei draudiko iᘐmokos dydደ. 

 (4) Draudikas turi teisᆐ atidᅰti iᘐmokos mokᅰjimၐ, jei yra abejojama 
draudᅰjo, apdraustojo ar naudos gavᅰjo teise gauti iᘐmokၐ, kol bus pateikti 
bᚰtini ደrodymai. Jei kurio nors iᘐ minᅰtᜰ asmenᜰ at០vilgiu yra pradᅰtas oficialus 
baud០iamojo pobᚰd០io tyrimas ar nagrinᅰjama baud០iamoji byla dᅰl 
draudiminio ደvykio, draudikas, vadovaudamasis teisᅰs aktᜰ nuostatomis, gali 
atidᅰti iᘐmokos mokᅰjimၐ (ar praneᘐimo apie atsisakymၐ mokᅰti iᘐmokၐ 
siuntimၐ) iki tokio tyrimo ar bylos iᘐnagrinᅰjimo pabaigos. 

(5) Iᘐmoka yra mokama galutinai nustaაius draudiko iᘐmokos dydደ ir 
patvirtinus jo pareigၐ jၐ mokᅰti. 

Straipsnis 12 
Nuomoniᜰ nesutapimas (Gydytojᜰ komisija) 

1 Nesutampant draudᅰjo ir draudiko nuomonᅰms dᅰl nelaimingo atsitikimo 
pasekmiᜰ pobᚰd០io ir dyd០io, dᅰl draudiminio ደvykio ደtakos patirtai ០alai, dᅰl 
ligos ar fiziniᜰ trᚰkumᜰ ደtakos nelaimingo atsitikimo pasekmᅰms, kaip ir 
straipsnio 8 punkte 6 nurodytu atveju, sprend០ia gydytojᜰ komisija. 

2 Pagal punktၐ 1 pateikus gydytojᜰ komisijos sprendimui esanაias skirtingas 
nuomones, draudᅰjas, gavᆐs draudiko pareiᘐkimၐ pagal straipsnio 11 punktၐ 
1, turi teisᆐ per metus pareikᘐti pretenzijၐ dᅰl draudiko pareiᘐkimo ir 
pareikalauti gydytojᜰ komisijos sprendimo. 

3 Draudikas taip pat turi teisᆐ pareikalauti gydytojᜰ komisijos sprendimo. 

4 Draudikas ir draudᅰjas gydytojᜰ komisijai paskiria po vienၐ Lietuvoje 
dirbantደ gydytojၐ. Jei draudᅰjas per dvi savaites nuo raᘐtiᘐko pareikalavimo 
datos nenurodo jokio gydytojo, tai jደ jam paskiria draudikas. Prieᘐ pradᅰdami 
tyrimၐ, abu gydytojai paskiria dar vienၐ gydytojၐ kaip vyresnደjደ, kuris, jei 
iᘐsiskirtᜰ ar iᘐ dalies nesutaptᜰ abiejᜰ gydytojᜰ nuomonᅰs, priima galutinደ 
sprendimၐ, remdamasis abiejᜰ gydytojᜰ pateiktᜰ tyrimᜰ rezultatais. 

Jei abu gydytojai nesutaria dᅰl vyresniojo gydytojo paskyrimo, tai Vilniaus 
Universiteto Klinikos skiria kompetentingၐ medicinos ekspertၐ, nusimanantደ 
apie ደvykusደ nelaimingၐ atsitikimၐ. 

5 Apdraustasis privalo leistis ap០iᚰrimas ir tiriamas gydytojᜰ komisijos bei 
atlikti kitas bᚰtinၐsias procedᚰras, kuriᜰ reikalauja komisija. 

6 Gydytojᜰ komisija privalo pildyti savo veiklos ir atliekamᜰ tyrimᜰ protokolၐ ir 
jame raᘐtu pagrደsti galutinደ sprendimၐ. Nesutampant nuomonᅰms, abu 
gydytojai savo nuomones pateikia protokole atskirai. Jei bᚰtinas galutinis 
vyresniojo gydytojo sprendimas, jis taip pat pateikiamas protokole, nurodant 
aiᘐkias tokio sprendimo prie០astis. Tyrimo dokumentus saugoja draudikas. 

7 Gydytojᜰ komisijos iᘐlaidas paskaiაiuoja pati gydytojᜰ komisija, jas apmoka 
draudikas ir draudᅰjas, atitinkamai, kuri pusᅰ laimᅰjo. Jei atsitiko taip, kaip 
nurodyta straipsnio 8 punkte 6, iᘐlaidas apmoka naujo tyrimo pareikalavusi 
pusᅰ. 

Draudᅰjo mokama iᘐlaidᜰ dalis sudaro 1 %  bendros mirties atvejui ir 
invalidumo atvejui apdraustos sumos, daugiausiai 25 % ginაytinos sumos. 

 

Skyrius C: 
Draudimo apsaugos ribojimas 

Straipsnis 13 
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. 

Straipsnis 14 
ዠ sutartደ neደtraukta 

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; 
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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 ar apopleksijၐ; 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 apdraustajam skiriama laisvᅰs atᅰmimo 
iki gyvos galvos bausmᅰ dᅰl jo neteisᅰtos veiklos ir ᘐi bausmᅰ yra vykdoma;  

12 nelaimingu atsitikimu nelaikoma, jei apdraustasis buvo tyაia nu០udytas 
paᘐalinio asmens.  

13 Draudikas neatsako u០ 

 a)  Nelaimingus atsitikimus, kuriuos apdraustasis patyrᅰ 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 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.  

Straipsnis 15 
Teminis draudimo apsaugos ribojimas 

1 Draudimo iᘐmoka mokama tik u០ nelaimingo atsitikimo sukeltas pasekmes 
(fiziniai su០alojimai, mirtis). 

2 Nustatant invalidumo laipsnደ,  ደ prieᘐ tai turᅰto invalidumo laipsnደ 
atsi០velgiama tik tada, jei dᅰl nelaimingo atsitikimo buvo pakenkta jau anksაiau 
pa០eistoms fizinᅰms ar dvasinᅰms funkcijoms. 

Ankstesnis invalidumas nustatomas pagal straipsnio 8 punktus 2 ir 3. 

3 Jei prieᘐ nelaimingၐ atsitikimၐ turᅰtos ligos ar fiziniai trᚰkumai ደtakojo 
nelaimingo atsitikimo pasekmes, iᘐmoka suma០inama, atsi០velgiant ደ ligos ar 
fiziniᜰ trᚰkumᜰ procentinᆐ dalደ iki 25 %. 

4 U០ fiziᘐkai paveiktus nervᜰ sistemos sutrikimus iᘐmoka mokama tik tada, 
jei ᘐiuos sutrikimus sukᅰlᅰ nelaimingo atsitikimo metu patirti fiziniai 
su០alojimai. 

Dvasiniai negalavimai (neurozᅰs, psichoneurozᅰs) nelaikomos nelaimingᜰ 
atsitikimᜰ pasekmᅰmis. 

5 U០ stuburo iᘐvar០ၐ iᘐmoka mokama tik tada, jei ji atsirado dᅰl tiesioginio 
mechaninio stuburo poveikio ir nᅰra prieᘐ nelaimingၐ atsitikimၐ turᅰtos ligos 
pablogᅰjimas. 

6 U០ bet kokio pavidalo pilvo ir vidinᅰs pilvo ertmᅰs trᚰkius iᘐmoka mokama 
tik tada, jei jie atsirado dᅰl tiesioginio mechaninio poveikio iᘐ iᘐorᅰs ir nᅰra 
ደgimti. 

 

Skyrius D: 
Draudᅰjo pareigos 

Straipsnis 16 
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 17 
Pareigos 

1 Pareigos dar neደvykus draudiminiam ደvykiui 

Pareiga, kurios nevykdant ar jၐ pa០eidus, draudikas neprivalo mokᅰti draudimo 
iᘐmokos, laikoma ᘐi sၐlyga: apdraustasis, vairuodamas transporto priemonᆐ, 
bet kokiu atveju privalo turᅰti atitinkamၐ, ᘐiၐ transporto priemonᆐ vairuoti 
leid០iantደ pa០ymᅰjimၐ, tiek gatvᅰmis, kuriomis va០inᅰja vieᘐasis transportas, 
tiek ir vieᘐojo transporto nenaudojamais keliais. 

2 Pareigos ደvykus draudiminiam ደvykiui 

Pareigomis, kuriᜰ nevykdant ar jas pa០eidus, draudikas neprivalo mokᅰti 
draudimo iᘐmokos, laikomos ᘐios sၐlygos:  

2.1 Apie ደvykusደ nelaimingၐ atsitikimၐ privaloma nedelsiant praneᘐti draudikui 
raᘐtu, vᅰliausiai per savaitᆐ. 

2.2 Apie mirties atvejደ privaloma praneᘐti draudikui per tris dienas, net ir tada, 
jei kၐ tik buvo praneᘐta apie ደvykusደ nelaimingၐ atsitikimၐ. 

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

2.4 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. 

2.5 Gavus formuliarၐ dᅰl nelaimingo atsitikimo, privaloma jደ nedelsiant iᘐsamiai 
ir tiksliai u០pildyti ir iᘐsiᜰsti draudikui; privaloma suteikti draudikui bet kokiၐ jo 
reikalaujamၐ su nelaimingu atsitikimu susijusiၐ informacijၐ. 

2.6 Apdraustၐjደ gydantis gydytojas ar gydanti gydymo ደstaiga, be to visi tie 
gydytojai ir gydymo ደstaigos, kurios gydᅰ ar tyrᅰ apdraustၐjደ dᅰl kitᜰ prie០asაiᜰ, 
privalo pateikti draudikui jo reikalaujamၐ informacijၐ ar medicinines pa០ymas 
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(ataskaitas). Jei apie nelaimingၐ atsitikimၐ buvo praneᘐta socialinio draudimo 
ደstaigai, ji taip pat ደpareigojama ᘐiems reikalavimams. 

2.7 Nelaimingၐ atsitikimၐ tirianაios ደstaigos yra ደpareigotos ir privalo pateikti 
draudikui jo reikalaujamၐ informacijၐ. 

2.8 Draudikas gali pareikalauti, kad apdraustasis bᚰtᜰ ap០iᚰrᅰtas ir iᘐtirtas 
draudiko nurodytᜰ gydytojᜰ. 

2.9 Vairuojantis transporto priemonᆐ apdraustasis privalo pagal teisines 
nuostatas leistis iᘐtirti jo alkoholio koncentracijos laipsnደ alkotesteriu ar leistis 
gydytojui atlikti kraujo tyrimၐ. 

2.10 Visos sၐlygos, sudarytos draudᅰjo at០vilgiu, ta paაia apimtimi 
taikomos ir apdraustajam bei kitiems asmenims, reiᘐkiantiems reikalavimus, 
susijusius su draudimo sutartimi. ᘀie asmenys kartu su draudᅰju yra atsakingi 
u០ pareigos suma០inti nuostolius ir pirmosios medicininᅰs pagalbos suteikimo 
pareigos vykdymၐ. 

 

Skyrius E: 
Kitos sutarties sၐlygos 

Straipsnis 18 
Sutarties nutraukimas 

1 ዠvertinus draudiminio ደvykio sukeltၐ ០alၐ arba iᘐmokᅰjus draudimo iᘐmokၐ, 
draudimo sutartis gali bᚰti vienaᘐaliᘐkai nutraukta bet kurios sutarties ᘐalies 
iniciatyva. Draudimo sutartis laikoma nutraukta po 15 dienᜰ nuo atitinkamos 
sutarties ᘐalies raᘐtiᘐko praneᘐimo iᘐsiuntimo dienos. 

2 Jeigu draudiminis ደvykis ደvyko dᅰl apdraustojo, draudᅰjo, naudos gavᅰjo ar 
treაiojo asmens tyაios, ደrod០ius ᘐደ faktၐ, draudimo sutartis nutraukiama. Tokiu 
atveju draudikas atleid០iamas nuo pareigos mokᅰti draudimo iᘐmokၐ. 

 


