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AB Grazer Wechselseitige Versicherung 
Aktiengesellschaft Indeksacijos (vertᅰs rodiklio) 

specialiosios sၐlygos -– 
pardavimᜰ teritorija "Lietuvos Respublika" 

LV80090/03 
 

Straipsnis 1: Pagrindinᅰs sၐvokos 

(1) Draudikas yra Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, 
adresas: Herrengasse 18 – 20, A – 8010 Graz, Austrija. 

(2) Draudᅰjas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris sudaro su draudiku draudimo 
sutartደ kaip sutarties ᘐalis. 

(3) Apdraustasis yra fizinis asmuo, kurio turtiniai interesai, susijᆐ su jo gyvybe, 
sveikata ar fizine bᚰkle, yra draudimo objektas. 

(4) Naudos gavᅰjas yra sutartyje nurodytas asmuo, kuris turi teisᆐ ደ draudimo 
iᘐmokၐ, ደvykus draudiminiam ደvykiui. 

(5) Draudimo sutartis yra sutartis tarp draudiko ir draudᅰjo, pagal kuriၐ 
draudᅰjas ደsipareigoja mokᅰti draudimo sutartyje nurodyto dyd០io draudimo 
ደmokၐ (premijၐ) draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir sၐlygomis bei privalo 
vykdyti kitus draudimo sutartyje numatytus ደsipareigojimus, o draudikas, ደvykus 
draudiminiam ደvykiui, ደsipareigoja iᘐmokᅰti draudimo iᘐmokၐ naudos gavᅰjui 
pagal draudimo sutartyje nustatytas sၐlygas. 

(6) Polisas yra dokumentas, kuriame yra ደtvirtintos draudimo sutarties, 
sudarytos tarp draudiko ir draudᅰjo, sၐlygos. Polisas apima draudimo sutarties 
sၐlygas ir visus pakeitimus bei papildymus, sudarytus tarp draudiko ir draudᅰjo 
per draudimo sutarties galiojimo terminၐ. Polise ir jo pakeitimuose (pilname 
sutartiniᜰ draudimo sၐlygᜰ tekste) ደtvirtintos visos sutarties sၐlygos, dᅰl kuriᜰ 
buvo susitarta. 

(7) Draudimo ደmoka (premija) yra polise nustatyto dyd០io pinigᜰ suma, kuriၐ 
draudᅰjas privalo mokᅰti draudikui. 

(8) Draudimo suma yra draudimo sutartyje nurodyta pinigᜰ suma, iki kurios yra 
apdrausta fizinio asmens gyvybᅰ, sveikata ar fizinᅰ bᚰklᅰ. 

(9) Iᘐperkamoji suma yra tokia pinigᜰ suma, kuri iᘐmokama draudᅰjui, jei 
sutartis nutraukiama iki jos termino pabaigos. 

Straipsnis 2: Vertᅰs rodiklis 

Visᜰ tarpusavio piniginiᜰ prievoliᜰ, kylanაiᜰ iᘐ draudimo sutarties, sudarytos 
tarp draudiko ir draudᅰjo, dyd០iai yra koreguojami pagal ᘐias sၐlygas 
padidinant draudimo sumos ir draudimo ደmokᜰ (premijᜰ) dyd០ius, jeigu 
pasikeiაia „Vartotojᜰ kainᜰ indeksas 2000“, skelbiamas centrinᅰs Austrijos 
statistikos institucijos. Vertᅰs koregavimas remiasi paskutiniu draudimo 
apsaugos prad០ios dienၐ paskelbtu indekso dyd០iu. 

Straipsnis 3: Koregavimo data 

Piniginiᜰ prievoliᜰ koregavimas visada atliekamas tၐ metᜰ dienၐ, kada ደsigaliojo 
draudimo sutartis, palyginant pradinደ indekso dydደ su paskutiniu paskelbtu. ዠ 
svyravimus 5% ribose (5% - tais ma០iau ar daugiau) neatsi០velgiama, 
pakeitimai atliekami tik per០engus 5% ribၐ. 

Straipsnis 4: Mokᅰjimᜰ sumᜰ nustatymas 

a) Draudimo suma 

Draudimo suma, lyginant su paskutiniu galiojanაiu draudimo sumos dyd០iu, 
padidinama tiek procentᜰ, kiek procentᜰ padidᅰjo indekso dydis nuo draudimo 
apsaugos prad០ios ar nuo paskutinio koregavimo datos. 

 

b) ዠmoka (Premija) 

Papildoma ደmoka (premija) padidintai draudimo sumai skaiაiuojama remiantis 
techniniu apdraustojo asmens am០iumi, esanაiu koregavimo dienၐ, ir likusiu 
draudimo sutarties galiojimo terminu arba ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo periodu. 
Visos kitos sutarties sၐlygos lieka nepakeistos. 

ዠvykus tokiam koregavimui, draudᅰjas gauna iᘐ draudiko poliso pakeitimၐ, 
kuriame nurodomos naujos sumos. Per keturias savaites nuo poliso pakeitimo 

iᘐdavimo dienos draudᅰjas arba sutinka su pakeitimais, sumokᅰdamas 
padidintၐ ደmokၐ (premijၐ), arba paprieᘐtarauja pakeitimams, grၐ០indamas 
draudikui poliso pakeitimus. 

Draudᅰjas taip pat gali pasirinkti, kad vartotojᜰ kainᜰ indekso dyd០io 
padidᅰjimas bᚰtᜰ taikomas ደmokai (premijai). 

Straipsnis 5: Vertᅰs rodiklio netaikymas 

Vertᅰs rodiklis netaikomas: 

a) jeigu draudᅰjas du kartus iᘐ eilᅰs atsisakᅰ (paprieᘐtaravo) koregavimᜰ, 

b) jeigu sutartis buvo visiᘐkai ar iᘐ dalies nutraukta ar pakeista ደ sutartደ be 
ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo, 

c) per paskutinius ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo periodo penkerius metus. 

Straipsnis 6: Draudimas be ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo – 
iᘐpirkimas 

Jeigu koregavimai buvo atlikti vienၐ ar daugiau kartᜰ, tai, ar pakeitimas ደ sutartደ 
be draudimo ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo ar iᘐperkamosios sumos sumokᅰjimas 
galimas net ir toms draudimo dalims, kurioms buvo pritaikytas koregavimas, 
priklauso nuo pagrindinio draudimo pasibaigusio periodo. Iᘐperkamosios 
sumos ir poliso be draudimo ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo sumos dyd០iai yra 
apskaiაiuojami pagal aktuarinius metodus. 

Straipsnis 7: Pelno paskirstymas 

Visos draudimo dalys, kylanაios iᘐ vertᅰs koregavimᜰ, priklauso tai paაiai 
pelno paskirstymo sistemai kaip ir pagrindinis draudimas. Pelno paskirstymas 
atliekamas pagal AB Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengelellschaft 
Kompleksinio gyvybᅰs draudimo su kaupimu –pardavimᜰ teritorija "Lietuvos 
Respublika" 8 straipsnደ, o paskirstymo terminai prasideda nuo draudimo 
sumos padidinimo dienos. 

Straipsnis 8: Kitos sၐlygos 

Visais kitais atvejais, draudimo dalims, kylanაioms iᘐ vertᅰs koregavimᜰ, ypaა 
su jais susijusiems ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimams, yra taikomos bendrosios 
draudimo ir verslo plano sၐlygos, taikytinos pagrindinei sutarაiai. 

Jei centrinᅰ Austrijos statistikos institucija „Statistik Austria“ nepaskelbia 
"Vartotojo kainᜰ indekso 2000", tai ᘐios rᚰᘐies draudimui taikytinၐ indeksၐ turi 
teisᆐ nustatyti Austrijos finansᜰ rinkos prie០iᚰros institucija. 


