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papildomos draudimo sၐlygos Grupiniam draudimui 

pardavimᜰ teritorija - „Lietuvos Respublika“ 
LV82501/01 

 

Preambulᅰ 

Jei ᘐiose papildomose draudimo sၐlygose nenumatomos jokios iᘐlygos, tai 
galioja Bendrosios ir Specialiosios draudimo sၐlygos. 

 

Galiojimo sritis 
Straipsnis 1 

ᘀios papildomos draudimo sၐlygos galioja daugumai individualiᜰ sutarაiᜰ, 
kurias draudᅰjas atitinkamai sudaro kiekvienam rizikos asmeniui (pvz., ደmonᅰ 
savo darbuotojams, susivienijimas, korporacija savo nariams). Individualiᜰ 
sutarაiᜰ visuma vadinama „Grupiniu draudimu“. 

"Individuali sutartis" yra tokia draudimo sutartis, kurios draudimo objektas yra 
atitinkamo apdrausto asmens gyvybᅰ; ᘐi sutartis taip pat galioja kaip 
savarankiᘐka teisinᅰ sutartis. Kiekvienas praᘐymas sudaryti draudimo sutartደ 
privalo bᚰti pasiraᘐytas draudᅰjo ir apdrausto asmens (rizikos asmens). Be to 
privaloma pateikti abiejᜰ ᘐaliᜰ pasiraᘐytၐ praᘐymo sudaryti grupinደ draudimၐ 
papildomၐ lapၐ. Praᘐymas sudaryti draudimo sutartደ ir jo papildomas lapas yra 
sudᅰtinᅰ atitinkamos individualios draudimo sutarties dalis. 

Draudᅰjo sudarytos individualios draudimo sutartys laikomos vienetu 
(„Grupiniu draudimu“) tik tada, kai draudikas gauna visoms individualioms 
sutartims nustatyto dyd០io ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimᜰ ir draudimo iᘐmokᜰ 
paskaiაiavimus ir iᘐveda saldၐ, ir jei atskiros individualios sutartys buvo 
sudarytos arba ደsigalioja skirtingu laiku (straipsniai 3 ir 4). 

 

Draudimo metai ir sutarties pakeitimo sၐlygos 
Straipsnis 2 

Nauji draudimo metai atitinkamai prasideda polise nurodytၐ draudimo  
ደsigaliojimo dienၐ. 

Praᘐyti pakeisti draudimo sutartደ, kad ji bᚰtᜰ patvirtinta ir taptᜰ galiojanაia, 
galima tik nuo draudimo metᜰ prad០ios. 

ᘀio atveju bᚰtina pateikti naujၐ, iᘐsamiai ir teisingai u០pildytၐ, draudᅰjo ir 
apdrausto asmens paraᘐais patvirtintၐ praᘐymၐ. 

Jei buvo praᘐoma suma០inti mokamᜰ ደmokᜰ (premijᜰ) dydደ, tai draudimo 
sutarაiai automatiᘐkai taikomas dalinis atleidimas nuo ደmokᜰ (premijᜰ) 
mokᅰjimo arba dalinis iᘐpirkimas. Atitinkamai apskaiაiuojamos ir ma០esnᅰs 
draudiko iᘐmokos. 

 

ዠmokos (premijos) 
Straipsnis 3 

Draudikas sudaro ir iᘐduoda u០ kiekvienၐ mokᅰjimo mᅰnesደ ir kiekvienam 
draudᅰjui atskirai bendrၐ mokᅰjimᜰ sၐskaitၐ su paskaiაiuotomis visomis 
individualiᜰ sutarაiᜰ mokᅰjimo dienၐ mokᅰtinomis metinᅰmis ደmokomis 
(premijomis). Bendroje mokᅰjimᜰ sၐskaitoje atsi០velgiama ir ደ visus sၐskaitos 
sudarymo metu (apytiksliai 3 mᅰnesiai prieᘐ mokᅰjimo terminၐ) ደregistruotus 
draudimo polisᜰ pakeitimus ar ደ nutrauktas sutartis. Be to draudikas turi teisᆐ 
paskaiაiuoti ir tarpusavyje palyginti mokᅰtinas draudimo iᘐmokas ir ደmokas 
(premijas) bei iᘐvesti saldၐ. 

Taip paskaiაiuota ደmoka (premija) arba draudimo iᘐmoka turi bᚰti sumokᅰta 
nustatytၐ mokᅰjimo dienၐ. ዠ bendrၐ mokᅰjimᜰ sၐskaitၐ gali bᚰti ደtrauktos ir 
nesumokᅰtos ደmokos (premijos), procentai ir iᘐlaidos u០ individualias sutartis iᘐ 
ankstesniᜰ mokᅰjimo terminᜰ. 

Draudᅰjas, mokᅰdamas ደmokas (premijas), tuo paაiu privalo pateikti draudikui 
polisᜰ numeriᜰ sၐraᘐၐ, u០ kuriuos buvo sumokᅰtos ደmokos (premijos), ir ties 
kiekvieno poliso numeriu nurodyti sumokᅰtos ደmokos (premijos) dydደ (ዠmokᜰ 
pavedimo sၐraᘐas). 

Jei ደ draudiko banko sၐskaitၐ buvo pervesta pinigᜰ suma, kuri neatitinka visᜰ 
nustatyto dyd០io mokᅰtinᜰ ir iᘐ anksაiau nesumokᅰtᜰ ደmokᜰ (premijᜰ) sumos, 
jei buvo pateiktas ደmokᜰ pavedimo sၐraᘐas,  tai gauta pinigᜰ suma gali bᚰti 
paskirstyta atitinkamomis dalimis individualioms sutartims pagal ደmokᜰ 
pavedimo sၐraᘐe nurodytᜰ ደmokᜰ (premijᜰ) santykደ. 

Jei nepateikiamas ደmokᜰ pavedimo sၐraᘐas 
Jei draudᅰjas ደ draudiko banko sၐskaitၐ pervedᅰ ne visas sၐskaitoje nurodytas 
ደmokas (premijas) ir nepateikᅰ ደmokᜰ pavedimo sၐraᘐo, tai gauta pinigᜰ suma, 
atsi០velgiant ደ draudiko sudarytoje sၐskaitoje nurodytᜰ mokᅰtinᜰ ደmokᜰ 
(premijᜰ) u០ individualias sutartis santykደ, gali bᚰti paskirstyta individualioms 
sutartims kaip teigiamas kreditas, be to, iᘐ draudᅰjo gauta pinigᜰ suma 
pirmiausiai paskirstoma ilgiausiai neapmokᅰtoms ir tuo metu mokᅰtinoms 
individualiᜰ draudᅰjo sutarაiᜰ ደmokoms (premijoms) padengti. 
ዠ ᘐiၐ nuostatၐ neatsi០velgiama tuo atveju, jei draudᅰjas yra ደsiskolinᆐs 
draudikui, tuomet draudᅰjo pervesta pinigᜰ suma pirmiausiai paskirstoma 
neapmokᅰtiems procentams ir iᘐlaidoms padengti – nepriklausomai nuo to, ar 
procentai ir iᘐlaidos  yra iᘐ senesnio ar naujesnio kapitalo – ir tik po to 
apmokamas senesnis, kၐ tik pareikalautas ar mokᅰtinas kapitalas. 

 

Teisᅰ ደ draudimo iᘐmokas 
Pirmenybᅰ 

Straipsnis 4 

Pagal Asmenᜰ draudimo bendrᜰjᜰ sၐlygᜰ straipsnio 13 pataisymus naudos 
gavᅰju bet kokiu atveju laikomas tik draudᅰjas, nebent draudᅰjas ir draudikas 
atskirais atvejais susitarᅰ dᅰl iᘐlygᜰ. 

 

Iᘐpirkimas, atleidimas nuo ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo, 
apdrausto asmens pakeitimas 

Straipsnis 5 

Atitinkamᜰ individualiᜰ draudimo sutarაiᜰ iᘐpirkimui ar atleidimui nuo ደmokᜰ 
(premijᜰ) mokᅰjimo taikoma Bendrosiose draudimo sၐlygose nustatyta tvarka ir 
atskirᜰ tarifᜰ pagrindၐ sudarantys verslo planai (straipsnis 2). Grupiniam 
draudimui kaip individualiᜰ sutarაiᜰ visumai (kaip vienetui) iᘐpirkimas ar 
atleidimas nuo ደmokᜰ (premijᜰ) mokᅰjimo netaikomas. 

Apdraustojo asmens pakeitimas: 
Pakeisti apdraustၐ asmenደ jau sudarytoje individualioje draudimo sutartyje 
galima tik prasidedant draudimo metams. 

Pasibaigus individualios draudimo sutarties galiojimo terminui, toje paაioje 
sutartyje apdrausto asmens pakeitimas yra negalimas. 

Praᘐant pakeisti sutartyje nurodytၐ apdraustၐ asmenደ, bᚰtina pateikti naujၐ, 
iᘐsamiai ir teisingai u០pildytၐ, draudᅰjo ir draud០iamo asmens paraᘐais 
patvirtintၐ praᘐymၐ bei paso ar kito draud០iamo asmens tapatybᆐ ደrodanაio 
dokumento kopijၐ. 

Draudiko sutikimas akceptuoti praᘐymၐ pakeisti apdraustၐ asmenደ priklauso 
nuo rizikos laipsnio patikrinimo rezultatᜰ ir nuo techniniᜰ tarifo sၐlygᜰ bei 
reikalavimᜰ vykdymo (ypaა am០iaus limito). Draudikas privalo praneᘐti 
draudᅰjui ar (ir nuo kada bei kokiomis sၐlygomis) jis pritaria praᘐymui pakeisti 
apdraustၐ asmenደ. 

Apdraustojo asmens pakeitimas be raᘐtiᘐko draudiko sutikimo laikomas 
negaliojanაiu. 


