MIÐRIOJO GYVYBËS DRAUDIMO TAISYKLËS Nr. 001
[galioja nuo 2008-01-20]

Draudëjai ir apdraustieji
1. UAB SEB gyvybës draudimas (draudikui) sutikus, draudimo sutartis
ðiø taisykliø sàlygomis gali sudaryti gyventojai, ámonës, ástaigos ir
organizacijos, ásipareigosianèios laiku mokëti draudimo sutartyse
nustatytas draudimo ámokas (draudëjai).
2. Apdraustasis gali bûti fizinis asmuo, darbuotojas, kurio apdrausta
pareigybë, ar darbuotojas, dirbantis apdraustoje pareigybëje.

pat keièiant draudimo sutarties sàlygas, atsako apdraudþiamasis
ir draudëjas. Iðaiðkëjus, kad informacija, galëjusi įtakoti draudimo
sutarties sudarymà, atnaujinimà ar sàlygø pakeitimà, nuslëpta
arba pateikta neteisingai, draudimo sutartis gali bûti pripaþinta
negaliojanèia.
11. Apklausos anketos yra sudëtinë draudimo sutarties dalis.
12. Draudikui ir draudëjui susitarus dël draudimo sutarties sàlygø
draudëjas privalo sumokëti pirmàjà periodinæ draudimo ámokà arba
vienkartinæ draudimo ámokà uþ visà draudimo laikotarpá.
13. Draudikas išduoda draudimo liudijimą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
14. Draudikas privalo laikyti paslaptyje duomenis apie apdraustojo
sveikatos bûklæ, iðskyrus statymo nustatytus atvejus.

Draudimo objektas
3. Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijæs su apdraustojo
gyvenimo trukme ir kapitalo kaupimu. Papildomas draudimo objektas yra turtinis interesas, susijæs su apdraustojo kûno suþalojimu ir
sveikatos sutrikimu dël nelaimingø atsitikimø.
Draudimo suma
4. Draudimo suma nustatoma draudëjo ir draudiko susitarimu (bazinë
draudimo suma). Draudëjas, draudikui sutikus, gali pasirinkti draudimo sumà apdraustojo kûno suþalojimo dël nelaimingo atsitikimo
atvejui (draudimo suma nelaimingo atsitikimo atvejui), kuri negali
virðyti dvigubos bazinës draudimo sumos. Draudikas gali nustatyti
minimalias ir maksimalias draudimo sumas, kurių ribose draudikà
atstovaujantys darbuotojai gali sudarinëti draudimo sutartis vieno
apdraudþiamojo atþvilgiu.
5. Draudimo sumos gali bûti keièiamos draudiko ir draudëjo susitarimu,
iðskyrus 46 punkte nurodytus atvejus. Prieð priimdamas sprendimà
dël draudimo sumø keitimo draudimo sutarties galiojimo metu,
draudikas gali pasiûlyti draudëjui uþpildyti raðtiðkà praðymà ir /
arba apdraustojo (-ųjų) apklausos anketà ir / arba draudëjo sàskaita
apdraustajam (-iesiems) pasitikrinti sveikatà draudiko nurodytoje
sveikatos prieþiûros ástaigoje. Patikrinimo rezultatus draudëjas
privalo pateikti draudikui. Draudimo ámokos perskaièiuojamos
pagal draudiko nustatyt tvarkà. Pakeitimai áforminami atitinkamais
dokumentais.

Draudimo laikotarpis ir draudimo sutarties ásigaliojimas
15. Draudimo laikotarpis, ne trumpesnis negu 3 metai, nustatomas
draudëjo ir draudiko susitarimu ir nurodomas draudimo liudijime ar
jo priede.
16. Draudimo laikotarpio pradþià (pirmàjà dienà) pasirenka draudëjas.
17. Draudimo laikotarpis baigiasi po tiek metø, keliems metams draudimo sutartis sudaryta, viena kalendorine diena anksèiau nei draudimo
laikotarpio pirmoji kalendorinë diena.
18. Draudimo sutartis ásigalioja draudimo laikotarpio pirmàjà dienà, bet
ne anksèiau kaip:
18.1. kità dienà po pirmos periodinës arba vienkartinës draudimo
ámokos skaitymo á draudiko sàskaità;
18.2. praðyme sudaryti draudimo sutartá nurodytą dienà.
Draudimo ámokos
19. Draudimo ámokos nustatomos atsiþvelgiant á apdraustojo amþiø,
lytá, pasirinktą draudimo sàlygø variantà (ði taisykliø 6 punktas),
draudimo sumas, draudimo laikotarpá ir apdraustojo padidëjusios
rizikos veiksnius sutarties sudarymo ar sàlygø keitimo metu.
20. Mënesinës draudimo ámokos turi bûti mokamos ið anksto uþ
kiekvienà draudimo laikotarpio mënesá. Metinës draudimo ámokos
turi bûti mokamos ið anksto uþ kiekvienus draudimo laikotarpio
metus. Draudëjas turi teisæ periodines draudimo ámokas ámokëti ið
anksto uþ ilgesná laikotarpá.
21. Laikoma, kad draudimo ámoka ar jos dalis yra sumokëta, kai atitinkama suma skaitoma á draudiko sàskaità banke, yra aiðki draudimo
ámokos paskirtis, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
22. Draudimo ámokos iki įskaitymo á draudiko sàskaità yra treèiøjø asmenø, per kuriuos ðios ámokos mokamos, þinioje esanèios draudëjo
lëðos.
23. Draudimo ámokas uþ draudëjà gali sumokëti draudëjo vardu kiti
asmenys, neágydami jokių teisių á draudimo sutartá ir sumokëtas
ámokas. Kitø asmenø uþ draudëjà sumokëtos jo vardu ámokos yra
laikomos sumokëtomis draudëjo.

Draudimo sàlygø variantai
6. Draudëjas gali pasirinkti vien ið ði variantø: G,GA.
6.1. Pagal variantà G draudimo iðmoka mokama pasibaigus draudimo laikotarpiui arba apdraustajam mirus draudimo laikotarpiu
draudimo sutarèiai galiojant, iðskyrus 44 ir 45 punktuose
numatytus atvejus.
6.2. Pagal variantà GA draudimo iðmoka mokama pasibaigus
draudimo laikotarpiui arba apdraustajam mirus draudimo laikotarpiu draudimo sutarèiai galiojant, iðskyrus 42 ir 43 punktuose
numatytus atvejus. Papildoma draudimo iðmoka mokama dël
kûno suþalojimo, numatyto apskaièiavimo lentelëje „F“ (1 priedas
- Draudimo iðmoka, mokama atsitikus nelaimingam atsitikimui,
apskaièiavimo lentelë „F”). Draudimo iðmoka apskaièiuojama
pakenkimo sveikatai procentu nuo draudimo sutartyje numatytos
draudimo sumos nelaimingø atsitikimø atvejui.

Periodinių draudimo ámokø mokëjimas ir draudiminës apsaugos
sustabdymas ámokø nesumokëjus laiku
24. Draudiminë apsauga yra draudiko prievolë mokëti draudimo iðmokà
atsitikus draudiminiam ávykiui. Jei draudëjas nustatytu laiku nesumoka draudimo ámokos, draudiminë apsauga galioja tris draudimo
laikotarpio mënesius, uþ kuriuos nesumokëtos draudimo ámokos.
Nuo draudimo laikotarpio, uþ kurį nebuvo mokëtos draudimo ámokos,
ketvirto mënesio pirmos dienos draudiminë apsauga sustabdoma,
t.y. pasibaigia draudiko prievolë mokëti draudimo iðmokà, atsitikus draudiminiam ávykiui, nepriklausomai nuo draudimo ámokos
nesumokëjimo prieþasties. Likus ne maþiau kaip 35 dienom iki
galimos draudiminës apsaugos sustabdymo dienos, draudikas
siunèia praneðimą draudëjui apie galimą draudiminës apsaugos
pabaigà ir nurodo galimà draudiminës apsaugos pabaigos dienà.
Sutarties sudarymo ar sàlygø keitimo metu draudëjas ir draudikas
gali susitarti dël kito draudiminës apsaugos galiojimo laikotarpio,
uþ kurá nesumokëtos draudimo ámokos, taèiau ðis laikotarpis negali
bûti trumpesnis nei nustatyta draudimo veiklà reglamentuojanèiuose
norminiuose aktuose.
25. Draudimo ámokø mokëjimu turi rûpintis pats draudëjas.

Draudimo sutarties sudarymas
7. Draudëjui pareiðkus norà sudaryti draudimo sutartá, jis supaþindinamas
su draudimo rûðies taisyklëmis ir gauna jų kopijà. Draudëjas, pasirinkęs pageidaujamą draudimo sàlygø variantà turi raðtu pateikti
draudikui nustatytos formos praðymà sudaryti draudimo sutartá.
Draudikui sutikus, draudimo sumos ir draudimo ámokos gali bûti susietos su uþsienio valiuta. Tokiu atveju draudimo sumos ir draudimo
ámokos draudimo sutartyje nurodomos uþsienio valiuta. Su uþsienio
valiuta susietos draudimo sumos apskaièiuojamos draudimo sutartyje nustatyta valiuta, taèiau mokamos ástatymø nustatyta valiuta
pagal oficialø valiutos keitimo kursà iðmokëjimo dienà. Su uþsienio
valiuta susietos draudimo ámokos mokamos ástatymø nustatyta
valiuta pagal oficialø valiutos keitimo kursà ámokos mokëjimo dienà.
Valiutinės garantijos suteikimas paþymimas draudimo liudijime prie
tarifo priraðant raidæ “d”.
8. Draudëjas privalo informuoti draudikà, draudikui papraðius, apie
esmines aplinkybes: apdraustojo sveikatos bûklæ, gyvenimo bûdà,
pomëgius, darbo pobûdá, pajamas, kitas gyvybës draudimo sutartis
bei suteikti kità draudiko praðomą informacijà, jeigu tai turi įtakos
draudimo sutarties sudarymui (pakeitimui).
9. Draudikas, atsiþvelgęs á draudimo rizikà, gali:
9.1. pasiûlyti draudëjui uþpildyti ir pateikti draudikui apdraudþiamojo
medicininës apklausos anketà;
9.2. pasiûlyti draudëjui apdraudþiamojo sveikatà patikrinti sveikatos
prieþiûros ástaigoje ir duomenis apie patikrinimo rezultatus
pateikti draudikui;
9.3. susipaþinti su duomenimis apie apdraudþiamojo sveikatos
bûklæ, esanèiais sveikatos prieþiûros ástaigose ir kitur;
9.4. atsisakyti sudaryti draudimo sutartá, neaiðkindamas
prieþasèiø;
9.5. pasiûlyti draudëjui sudaryti draudimo sutartá kitomis sàlygomis
(maþesnës draudimo sumos, trumpesnio termino, koreguojant
draudimini, nedraudimini vyki sàraðà ir kt.).
10. Uþ informacijà, pateiktą sudarant ar atnaujinant draudimo sutartá, taip

Draudiminës apsaugos atnaujinimas
26. Draudikui sutikus, draudiminë apsauga atnaujinama draudëjui raðtu
papraðius atnaujinti draudimo sutartá ir sumokëjus draudimo ámokas
uþ praëjusius neapmokëtus ámokomis laikotarpius bei ámoką uþ
einamàjá laikotarpá.
27. Draudëjui papraðius draudiminę apsaugà atnaujinti, draudikas turi
teisę draudëjui pasiûlyti:
27.1. uþpildyti ir pateikti draudikui apdraudþiamojo medicininës
apklausos anketà;
27.2. patikrinti apdraudþiamojo sveikatà sveikatos prieþiûros ástaigoje
ir pateikti draudikui duomenis apie tikrinimo rezultatus.
28. Draudikui sutikus draudiminę apsaugà atnaujinti ir draudëjui
sumokëjus 26 punkte nurodytas draudimo ámokas ar kità draudimo
ámokø sumà, jeigu draudikas ir draudëjas susitarë kitaip, draudiminë
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Draudimo sutarties negaliojimas
38. Draudimo sutartis, neatitinkanti Draudimo įstatymo ir Civilinio kodekso reikalavimø gali bûti pripaþinta negaliojanèia iki draudiminio
ávykio ir po jo.

apsauga atnaujinama kità dienà po draudimo ámokos sumokëjimo
dienos.
29. Jeigu draudiminë apsauga sustabdoma dël draudimo ámokos
nesumokëjimo ilgesniam negu 6 mënesiø laikotarpiui, laikoma, kad
draudëjas paþeidë draudimo sutarties sàlygas, ir draudikas turi
teisę vienaðaliðkai nutraukti draudimo sutartá pagal ðių taisykliø 37
punktà.

Draudiminiai įvykiai
39. Draudiminiais pagal variantà G yra ðie ávykiai, iðskyrus iðvardintus
ðiø taisykliø 44, 45 punktuose:
39.1. draudimo laikotarpio pasibaigimas;
39.2. apdraustojo mirtis draudimo laikotarpyje draudimo sutarèiai
galiojant.
40. Draudiminiais pagal variantà GA yra ðie ávykiai, iðskyrus iðvardintus
ðiø taisykliø 44, 45 punktuose:
40.1. draudimo laikotarpio pasibaigimas;
40.2. apdraustojo mirtis draudimo laikotarpyje draudimo sutarèiai
galiojant.
41. Papildomas draudiminis įvykis, iðskyrus iðvardintus ðių taisykliø 42
punkte, yra apdraustojo kûno suþalojimas per draudimo laikotarpá
draudimo sutarèiai galiojant, kurio prieþastimi buvo trauma dël
nelaimingo atsitikimo arba atsitiktinis apsinuodijimas cheminëmis
medþiagomis.
42. Nelaimingu atsitikimu yra laikomas staigus įvykis, kurio metu prieð
apdraustojo ir draudëjo valią á apdraustojo kûnà ið iðorës veikianti
fizinë jëga (taip pat cheminis, terminis, nuodingøjø dujø ar kitas
fizinis poveikis) pakenkia apdraustojo sveikatai. Atsitiktinis kûno
suþalojimas ir pakenkimas sveikatai, susijæs su gydytojų veiksmais
operacijos ar kitø medicininių manipuliacijø bei procedûrø metu bei
jų komplikacijos yra draudiminis vykis tik tuo atveju, jeigu jos buvo
atliktos dël kito draudiminio ávykio (nelaimingo atsitikimo, vykusio
per draudimo laikotarpá draudimo sutarèiai galiojant).
43. Atsitikus draudiminiam ávykiui, draudikas privalo mokëti ðiose
taisyklëse (47, 48 ir 58 punktai) nustatytą draudimo iðmokà.

Draudimo sutarties pasibaigimas
30. Draudimo sutartis pasibaigia:
30.1. jei draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas
draudimo iðmokas;
30.2. jei likviduojamas draudëjas - juridinis asmuo ar draudëjas juridinio asmens statuso neturinti ámonë ir nëra jos teisių bei
pareigø perëmëjo, o apdraustasis ar kitas asmuo (ðių taisykliø
62 punktas) neprisiima prievolës mokëti tolimesnes periodines
draudimo ámokas;
30.3. jei mirðta draudëjas, o kitas asmuo, turintis teisę bûti
draudëju, neprisiima prievolës mokëti tolimesnes periodines
draudimo ámokas;
30.4. jei mirðta apdraustasis;
30.5. jei pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties
galiojimo terminas;
30.6. jei yra kiti ástatymø nustatyti prievoliø pasibaigimo pagrindai.
Draudimo sutarties nutraukimas
31. Draudëjas turi teisę nutraukti draudimo sutartá, raðtu áspëjæs draudikà
ne vëliau kaip prieð vieną mënesá iki numatytos draudimo sutarties
nutraukimo datos. Draudimo sutarties ðalys po to, kai joms tapo
þinoma apie draudimo sutarties paþeidimà, turi teisę per vieną
mënesá nutraukti draudimo sutartá.
32. Draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo momento, kai buvo pranešta apie
sudarytą draudimo sutartį. Šiuo atveju draudėjui yra grąžinamos
sumokėtos draudimo įmokos (ši sąlyga taikoma draudėjui, fiziniam
asmeniui).
33. Iðmoka nutraukus draudimo sutartá iðmokama ne vëliau kaip per 7
dienas po draudimo sutarties nutraukimo dienos.
34. Draudikas negali vienaðaliðkai nutraukti draudimo sutarties, jei nëra
draudëjo kaltës.
35. Kai draudimo sutartis nutraukiama draudëjo iniciatyva, draudëjui
iðmokamos draudëjo sumokëtos draudimo ámokos, tenkanèios
gyvybës draudimo rizikai ir kaupimui, iðskaièiavus draudimo sutarties
sudarymo ir vykdymo iðlaidas (draudimo iðmoka, apskaièiuota pagal
ðių taisykliø 67, 68, 69, 70 punktø nuostatas).
35.1 Jeigu draudimo sutartis sudaryta pagal variantà GA ir sudarant sutartá sumokëta vienkartinë draudimo ámoka, draudëjui
taip pat iðmokama draudimo ámokos dalis, sumokëta uþ kûno
suþalojimo dël nelaimingo atsitikimo rizikà, uþ likusį draudimo
sutarties galiojimo laikà, iðskaièiavus dël kûno suþalojimo
iðmokëtas sumas bei iðskaièiavus draudimo sutarties sudarymo
ir vykdymo iðlaidas.
35.2. Jeigu draudimo sutartis sudaryta pagal variantà GA ir yra
apmokama periodinëmis draudimo ámokomis, draudëjui taip
pat iðmokama draudimo periodinių ámokø, sumokëtø uþ kûno
suþalojimo dël nelaimingø atsitikimø rizikà, dalis, sumokëta ið
anksto uþ laikà, einant po paskutinio nutraukiamos draudimo
sutarties galiojimo mënesio, iðskaièiavus dël kûno suþalojimo
iðmokëtas sumas bei iðskaièiavus draudimo sutarties sudarymo
ir vykdymo iðlaidas.
36. Kai draudimo sutartis nutraukiama draudëjo reikalavimu, draudikui
paþeidus draudimo sutarties sàlygas (nustaèius jo kaltæ), draudëjui
gràþinamos jo sumokëtos draudimo ámokos, tenkanèios gyvybës
draudimo rizikai ir kaupimui ir 1% gautų draudimo ámokø sumos
dydþio piniginë kompensacija, bet ne maþiau kaip 5 litai.
36.1. Jeigu draudimo sutartis sudaryta pagal variantà GA ir sudarant sutartá sumokëta vienkartinë draudimo ámoka, draudëjui
taip pat iðmokama draudimo ámokos dalis, sumokëta uþ kûno
suþalojimo dël nelaimingo atsitikimo rizikà, uþ likusį draudimo
sutarties galiojimo laikà.
36.2. Jeigu draudimo sutartis sudaryta pagal variantà GA ir yra
apmokama periodinëmis draudimo ámokomis, draudëjui taip
pat iðmokama draudimo periodinių ámokø, sumokëtø uþ kûno
suþalojimo dël nelaimingø atsitikimø rizikà, dalis, sumokëta ið
anksto uþ laikà, einant po paskutinio nutraukiamos draudimo
sutarties galiojimo mënesio.
37. Kai draudimo sutartis nutraukiama draudiko reikalavimu draudëjui
paþeidus draudimo sutarties sàlygas (nustaèius jo kaltę), draudëjui
gràþinamos visos draudëjo sumokëtos draudimo ámokos,
iðskaièiavus sutarties sudarymo ir vykdymo iðlaidas (draudimo
iðmoka, apskaièiuota pagal ðių taisykliø 67, 68, 69, 70 punktø
nuostatas) ir jeigu sutartis sudaryta pagal variantà GA iðskaièiavus
draudimo ámokas, tenkanèias kûno suþalojimo dël nelaimingo
atsitikimo rizikai.

Nedraudiminiai vykiai
44. Nedraudiminiais įvykiais, kuriems atsitikus draudikas nemoka draudimo iðmokų, numatyta ðių taisykliø 45 ir 54 punktuose, yra:
44.1. apdraustojo saviþudybë per pirmuosius trejus draudiminës
apsaugos galiojimo metus;
44.2. apdraustojo mirtis arba trauma, susijusi su karu, karo veiksmais ar nepaprastosios padëties vedimu, masiniais neramumais,
branduolinës energijos poveikiu;
44.3. apdraustojo mirtis arba trauma, susijusi su jo nusikalstama
veika;
44.4. apdraustojo mirtis arba trauma draudiminës apsaugos
sustabdymo metu;
44.5. traumos, susijæ su narkotikø, stipriai veikianèiø vaistø ir toksinių medþiagø vartojimu norint apsisvaiginti (iðskyrus, jei vaistai
vartojami pagal licencijà turinčių gydymo ástaigø receptus);
44.6. traumos, susijusios su oro transporto avarijomis, iðskyrus
keleivinius skrydþius licencijà turinčių aviakompanijø lëktuvais;
44.7. traumos, susijusios su dalyvavimu pavojinguose sporto
renginiuose ar pavojingu laisvalaikio leidimu (nardymas,
paraðiutizmas, alpinizmas, automobili lenktynës ir pan.), jeigu su
draudiku sudarant draudimo sutartá nebuvo sutarta kitaip.
44.8. Nedraudiminiai įvykiai yra lûþimai, iðnirimai, trûkimai, plyðimai,
organø ar jų funkcijø netekimas dël įgimtų ar ágytø trûkumø arba
susirgimø; traumø (apsinuodijimø) padarinių padidëjimas dël ligos
(cukrinio diabeto ir kitø) sukeltø komplikacijø; traumø ligos (epilepsijos ir kitø) sukeltų priepuolių metu; psichinës traumos, dël
jos iðsivysèiusios ar paûmëjusios ligos; reaktyvinë bûsena.
44.9. Nedraudiminis įvykis yra kûno suþalojimas dël nelaimingo
atsitikimo, po kurio per metus laiko nebuvo nustatyta sveikatos
sutrikimų, numatytų draudimo iðmokų, mokamø atsitikus nelaimingam atsitikimui, apskaièiavimo lentelëje „F“ .
45. Draudikas neprivalo mokëti draudimo iðmokos (iðskyrus draudimo
iðmokà, mokamà pasibaigus draudimo laikotarpiui) arba gali jà
sumaþinti:
45.1. kai sudarant sutartá, atnaujinant, keièiant draudimo sàlygas
ar norint gauti iðmokà pateikiama klaidinanti informacija turëjusi
átakos draudimo rizikos vertinimui;
45.2. kai informacija, galëjusi turëti įtakos draudimo sutarties
sudarymui, atnaujinimui, draudimo sàlygø keitimui ar iðmokos
gavimui, nuslëpta;
45.3. kai buvo pavëluotai kreiptasi á draudikà dël iðmokos, ir todël
nebeįmanoma nustatyti ávykio datos bei aplinkybiø.
Draudimo sutarties iðlyga treèiojo asmens naudai
46. Sudarydamas draudimo sutartá arba jai galiojant, draudëjas
(pilnameèiui apdraustajam raðtu sutikus) ar pilnametis apdraustasis
(draudëjui raðtu sutikus) turi teisę pateikti draudikui patvarkymà
bet kurią draudimo iðmokà (draudimo sutarties terminui suėjus,
apdraustajam mirus ar kità) ar jos dalá mokëti ne apdraustajam, jo
teisėtiems paveldëtojams, draudëjui ar paskirtajam asmeniui (naudos
gavëjui), bet treèiajam asmeniui.
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sprendþiamas teisme.
56. Jeigu draudimo liudijimas su pakeistu paskyrimu arba atskiras
patvarkymas, kuriuo pakeistas ankstesnis paskyrimas, pateikiamas
draudikui po draudimo iðmokos iðmokëjimo, tai iš pateikusių asmenø
pretenzijø draudikas nepriima.
57. Dël apdraustojo mirties mokëtinos draudimo iðmokos netraukiamos
á paveldimo turto sudëtá ir joms netaikomos paveldëjimo teisës
normos, jei yra paskirtas tø iðmokø (naudos) gavëjas ðiø taisykliø
46,53 arba 54 punkte iðdëstyta tvarka.

46.1. Kai draudikui pateiktas toks patvarkymas, draudimo sutartis
yra ásipareigojimø treèiajam asmeniui vykdymo garantu, todël
draudëjas ir apdraustasis neturi teisës be treèiojo asmens
paraðyto sutikimo atðaukti arba pakeisti iðlygà treèiojo asmens
naudai, sumaþinti draudimo sumà, trumpinti draudimo laikotarpá,
gauti draudimo iðmokà, o paskirtasis asmuo arba teisėti
paveldëtojai neturi teisës gauti draudimo iðmokos (jos dalies)
apdraustajam mirus.
46.2. Draudëjui nustojus mokëti periodines draudimo ámokas ar
nutraukus draudimo sutartá, draudikas turi teisæ apie tai informuoti treèiàjá asmená.

Draudimo iðmoka sutrikus apdraustojo sveikatai
58. Kai draudimo sutartis sudaryta pagal variantà GA, dël draudiminio
ávykio sutrikus sveikatai, draudimo iðmoka mokama apdraustajam,
taèiau, jeigu ðiai iðmokai gauti yra paskirtas treèiasis asmuo (ðių
taisykliø 46 punktas), tai iðmoka mokama treèiajam asmeniui. Tuo
atveju apdraustajam mokama iðmokos dalis, virðijanti treèiajam
asmeniui skirtàjà sumà, arba visa iðmoka, jeigu treèiasis asmuo
raðtu atsisako savo teisës á draudimo iðmokà.
59. Atsitikus draudiminiam ávykiui, draudëjas arba naudos gavëjas
privalo apie įvykį ið karto raðtu praneðti draudikui, ne vëliau kaip
per 30 dienø po ávykio. Jeigu apdraustasis stacionariai gydomas
sveikatos prieþiûros ástaigoje, tai apie draudiminá įvykį reikia praneðti
ne vëliau kaip per 30 dienø po paskutinës apdraustojo stacionarinio
gydymo dienos.
59.1. Praneðime apie draudiminá ávyká reikia paraðyti dël kurio
ávykio draudikas turi mokëti draudimo iðmokà, draudiminio
ávykio datà, stacionarinio ir ambulatorinio gydymo sveikatos
prieþiûros ástaigas, gydymo jose trukmæ iki praneðimo, jei ávyká
tiria teisësaugos ástaigos - teisësaugos ástaigos pavadinimà, taip
pat nurodyti, á kurià sàskaità pervesti draudimo iðmokà.
59.2. Prie praneðimo apie draudiminá ávyká reikia pridëti turimà
draudimo liudijimà ir ávyká patvirtinanèius dokumentus (sveikatos
prieþiûros ástaigø paþymëjimus, ávykio aktà, jei jis suraðytas
darbovietëje ar policijoje ir kt).
59.3. Jei draudëjas (naudos gavëjas) nepraneða draudikui aukðèiau
nurodytu laiku ir/ar forma apie atsitikusá ávyká, draudikas gali
atsisakyti mokëti draudimo iðmokà arba jà sumaþinti.
60. Kai pagal sveikatos prieþiûros ástaigos paþymëjimà ir kitus pateiktus
dokumentus negalima nustatyti, ar ávykis draudiminis bei suþalojimo
(apsinuodijimo) padariniø, draudikas gali pareikalauti papildomø
dokumentø bei skirti medicininæ ekspertizæ tam laikui, kada bus
galima vertinti draudiminio ávykio galutinius padarinius. Draudikas
apmoka visas iðlaidas, susijusias su papildomø dokumentø gavimu
bei medicinine ekspertize.
61. Draudimo iðmokø dël vieno organo visø suþalojimø suma negali
virðyti iðmokos, kuri mokama to organo arba jo funkcijø netekus.
62. Dël vieno ar keliø draudiminiø ávykiø pakenkimas apdraustojo sveikatai negali bûti ávertintas daugiau kaip ðimtu procentø.

Draudimo iðmoka draudimo laikotarpiui pasibaigus
47. Draudimo laikotarpiui pasibaigus, draudikas apdraustajam arba
treèiajam asmeniui (ði taisykliø 46 punktas,- nevirðijant treèiajam
asmeniui skirtos draudimo iðmokos sumos) iðmoka draudimo
sutartimi nustatytos draudimo sumos dydþio iðmokà. Jeigu iki
iðmokos mokëjimo sumokëtos ne visos periodinës draudimo ámokos,
nesumokëtos ámokos iðskaièiuojamos ið draudimo iðmokos.
Draudimo iðmoka apdraustajam mirus dël draudiminio ávykio
48. Apdraustajam mirus draudimo laikotarpyje draudimo sutarèiai galiojant, iðskyrus 44 ir 45 punktuose numatytus atvejus, draudikas
paskirtajam asmeniui (naudos gavëjui), treèiajam asmeniui (ðių
taisykliø 46 punktas, - nevirðijant treèiajam asmeniui skirtos sumos)
iðmoka:
48.1. jeigu draudimo sutartis sudaryta su periodiniø draudimo
ámokų mokëjimo sàlyga, draudimo sutartimi nustatytos draudimo
sumos dydþio iðmoką, iðskaièiavus nesumokëtas periodines
draudimo ámokas (arba periodinës ámokos dalá), jeigu jos
nesumokëtos uþ apdraustojo mirties mënesá ir ankstesnius
du mënesius; jeigu periodinës draudimo ámokos sumokëtos ið
anksto uþ ateinanèius laikotarpius, jos iðmokamos kartu su draudimo iðmoka, iðskaièiavus draudimo ámokø inkasavimo iðlaidas,
nevirðijanèias 5% ið anksto sumokëtø ámokø uþ ateinanèius
laikotarpius, bei apmokestinus ástatymø nustatyta tvarka.
48.2. jeigu sudarant draudimo sutartá sumokëta vienkartinë draudimo ámoka, - draudimo sutartimi nustatytos draudimo sumos
dydþio iðmokà.
49. Draudimo iðmoka negali bûti mokama asmeniui, dël kurio tyèinës
veikos (jei taip nustatë teismas) apdraustasis mirë.
50. Jei po apdraustojo mirties, nespëjæs gauti jam mokëtinos draudimo iðmokos dalies, mirë paskirtas naudos gavëjas ar teisėtas
paveldëtojas arba paskirtas naudos gavëjas mirë anksèiau uþ
apdraustàjá ir nebuvo paskirtas kitas naudos gavëjas, draudimo
iðmoka mokama mirusio gavëjo teisėtiems paveldëtojams.
51. Kai teismas apdraustàjá paskelbia mirusiu, draudimo iðmoka mokama, jeigu teismo sprendime nurodyta, kad jis dingo be þinios esant
aplinkybëms, kurios grësë mirtimi ir davë pagrindà spëti jį þuvus
dël tam tikro draudiminio ávykio ir apdraustojo dingimo bei spëjamo
þuvimo diena buvo draudimo laikotarpyje. Teismui pripaþinus
apdraustàjá neþinia kur esanèiu, draudimo iðmoka nemokama.
52. Apie apdraustojo mirtá reikia raðtu praneðti draudikui ne vëliau, kaip
per 30 dienø po apdraustojo mirties arba per 30 dienø po teismo
sprendimo paskelbti apdraustàjá mirusiu ásigaliojimo. Praneðime
reikia paraðyti mirties datà, nurodyti aplinkybes, dël kurių mirë
apdraustasis, kurios sveikatos prieþiûros ástaigos jam teikė medicininæ pagalbà, jei mirtis smurtinë - kokios teisësaugos institucijos
tiria ávyká, ir nurodyti sàskaità banke, á kurią pervesti iðmokà. Prie
praneðimo reikia pridëti turimą draudimo liudijimà, mirties liudijimà
(arba patvirtintą jo nuoraðà) ir kitus dokumentus, patvirtinanèius
draudiminá arba nedraudiminá įvykį ir teisę á draudimo iðmokà.

Draudëjo teisiø ir pareigø perdavimas
63. Draudëjas turi teisæ atsisakyti savo teisiø ir pareigø pagal draudimo
sutartá, jas perduodamas asmeniui, turinčiam teisæ bûti draudëju.
Apie savo teisiø ir pareigø pagal draudimo sutartá perdavimà kitam
asmeniui draudëjas turi raðtu praneðti draudikui, taip pat pateikti to
asmens paraðytą sutikimą priimti draudëjo teises ir pareigas.
64. Draudëjui mirus, likvidavus draudëjà - ámonæ, ástaigà ar organizacijà
ir nesant jos teisiø bei pareigø perëmëjo arba likviduoto draudëjo
teisiø bei pareigø perëmëjui raðtu atsisakius teisių á draudimo sutartá,
pateikus draudëjo mirties arba likvidavimo árodymus, draudëjo teises
ir pareigas gali perimti pilnametis apdraustasis.
64.1. Jeigu ðiame punkte nurodytu atveju apdraustasis atsisako
priimti draudëjo teises ir pareigas, draudëjo pareigas (negaudamas draudëjo teisiø) gali priimti kitas asmuo, turintis teisæ
bûti draudëju. Tokiu atveju draudëjo teisës á draudimo iðmokas
pereina apdraustajam.
64.2. Jeigu draudëjui mirus ar já likvidavus, niekas nepriima
draudëjo pareigø, draudiminë apsauga pagal periodinëmis
draudimo ámokomis apmokamà draudimo sutartá sustabdoma
(ðių taisykliø 24 punktas), o apdraustasis turi teisæ gauti dalá
draudëjo sumokëtø draudimo ámokø (ðiø taisykliø 66, 68, 69
ir 70 punktai).
64.3. Jeigu sutartis uþstatyta treèiajam asmeniui (ðiø taisykliø 46
punktas), draudëjui mirus, likvidavus draudëjà - ámonæ, ástaigà
ar organizacijà ir nesant jos teisiø bei pareigø perëmëjo arba
likviduoto draudëjo teisiø bei pareigø perëmëjui raðtu atsisakius
teisiø á draudimo sutartá, pateikus draudëjo mirties arba likvidavimo árodymus, draudëjo teises ir pareigas privalo perimti
apdraustasis.
65. Apie draudëjo pakeitimà raðoma draudimo liudijimo priede.

Draudimo iðmokos paskyrimas apdraustojo mirties atvejui
53. Draudëjas, sudarydamas draudimo sutartá, gali paskirti asmená
(keletà asmenø) draudimo iðmokos (naudos) gavëju apdraustojo
mirties atvejui. Jeigu draudëjas nepaskiria iðmokos (naudos) gavëjo,
tai laikoma, kad draudimo iðmokos (naudos) gavëjais yra paskirti
apdraustojo teisėti paveldëtojai. Jei draudëjas ir apdraustasis yra
ne tas pats asmuo, skiriant ar keièiant naudos gavëjà bûtinas
apdraustojo sutikimas.
54. Pilnametis apdraustasis turi teisę atðaukti arba pakeisti draudëjo ar
savo ankstesná paskyrimà. Apie paskyrimà ar jo keitimà apdraustasis
turi raðtu praneðti draudikui. Apdraustojo paskyrimo draudëjas negali
pakeisti arba atðaukti. Pateikdamas draudikui nurodymà paskirtajam
asmeniui keisti, apdraustasis turi pateikti turimą draudimo liudijimà
ir parodyti pasą arba já atstojantá dokumentà.
55. Jeigu asmuo, pretenduojantis á draudimo iðmokà po apdraustojo
mirties, kartu su kitais reikalingais dokumentais nepateikia draudimo
liudijimo, tai pagal draudikui þinomą paskyrimà, duotą sudarant
draudimo sutartá, pateiktą draudimo sutarèiai galiojant arba po
apdraustojo mirties, draudimo iðmoka mokama praëjus ne maþiau
kaip 30 dienø po dokumentø pateikimo draudikui. Jeigu iki draudimo
iðmokos iðmokëjimo á ją pareikð pretenzijas keli asmenys, tai ginčas

Dalies draudimo ámokø gràþinimas (iðmokëjimas)
66. Gràþinama (iðmokama) draudimo ámokø dalis yra iðmoka, mokama
neatsitikus draudiminiam ávykiui:
66.1. draudëjui (po draudëjo mirties - apdraustajam) praðant mokëti
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iðmokø dël apdraustojo mirties (ðiø taisykliø 48 ir 49 punktai).
75. Jeigu apdraustasis mirðta negavæs draudimo iðmokos, kuri turëjo bûti
jam iðmokëta pasibaigus draudimo laikotarpiui, draudimo iðmoka
mokama apdraustojo teisėtiems paveldëtojams. Jeigu draudimo
sutartis sudaryta varianto GA sàlygomis, kartu su ðia iðmoka apdraustojo teisėtiems paveldëtojams iðmokama draudimo iðmoka,
kuri turëjo bûti iðmokëta apdraustajam dël kûno suþalojimo (apsinuodijimo) padarinių, jei apdraustasis mirë jos nespëjæs gauti.
76. Draudimo iðmoka iðmokama ne vëliau kaip per 7 dienas, kai
gaunama visa informacija, reikalinga nustatant draudiminio ávykio
faktà, aplinkybes, pasekmes, draudimo iðmoką (ðių taisykliø 52,
59 ir 60 punktai). Jei dël apdraustojo mirties ar suþalojimo vyksta
teisësaugos institucijø tyrimas, ar pradëtas teismo procesas, draudikas turi teisę atidëti sprendimo dël draudimo iðmokos priëmimà
ir draudimo iðmokos mokëjimà iki proceso pabaigos. Dël draudiko
kaltës uþdelsus draudimo iðmokos mokëjimà, jos gavëjui draudikas
moka 0,1% delspinigius uþ kiekvienà uþdelstà dienà.
77. Draudimo iðmoka nepilnameèiui gavëjui mokama pervedant á jo
vardu atidaryt sàskaità banke. Apie iðmokos pervedimà praneðama
valstybinei tarnybai, vykdanèiai vaiko teisių apsaugà ir esanèià vaiko
gyvenamojoje teritorijoje.

iðmokà, kai draudiminë apsauga sustabdyta dël draudimo ámokø
nemokëjimo (ði taisykliø 24 ir 64 punktai) ir draudëjas nepasinaudoja ar negali pasinaudoti teise atnaujinti draudimo sutartá;
66.2. draudëjo iniciatyva nutraukiant draudimo sutartá nesant draudiko kaltës (ðiø taisykliø 35 punktas);
66.3. draudiko reikalavimu nutraukiant draudimo sutartá draudëjui
paþeidus (nustaèius jo kaltæ) draudimo sutarties sàlygas (ðiø
taisykliø 37 punktas);
66.4. draudëjo reikalavimu nutraukiant draudimo sutartá draudikui
paþeidus (nustaèius jo kaltæ) draudimo sutarties sàlygas (ðiø
taisykliø 36 punktas);
66.5. apdraustajam mirus dël nedraudiminio ávykio (ðiø taisykliø
44 ir 45 punktai).
Grąþinamas draudëjui ar iðmokamos apdraustajam, paskirtajam
asmeniui (naudos gavëjui, teisėtiems paveldëtojams arba treèiajam
asmeniui) draudimo ámokø dalies apskaièiavimas
67. Kai nesant draudiminio ávykio gràþinama (iðmokama) dalis
vienkartinës draudimo ámokos, tai visa iðmoka vadinama iðperkamàja
suma.
68. Kai nesant draudiminio ávykio gràþinama (iðmokama) dalis sumokëtø
periodiniø draudimo ámokø, tai iðperkamàja suma vadinama ta
iðmokos dalis, kuri apskaièiuota ið draudimo ámokø, sumokëtø uþ
laikà nuo draudimo laikotarpio pradþios iki:
68.1. pabaigos draudimo sutarties mënesio, kuriame nutraukiama
draudimo sutartis;
68.2. pabaigos draudimo sutarties mënesio, kuriame apdraustasis
mirë dël nedraudiminio ávykio;
68.3. pabaigos draudimo sutarties mënesio, uþ kur sumokëta
paskutinë periodinë draudimo ámoka, jeigu draudiminë apsauga
sustabdyta dël draudimo ámokø nemokëjimo.
69. Iðperkamoji suma apskaièiuojama ið draudimo ámokø, sumokëtø
ne maþiau kaip uþ 6 mënesius, iðskaièiuojant draudimo sutarties
sudarymo ir vykdymo iðlaidas. Apdraustajam mirus dël nedraudiminio
ávykio, ji yra ne maþesnë kaip 80% sumokëtø draudimo ámokø.
70. Pagal draudimo sutartá, kurios ámokos periodinës, nesant draudiminio ávykio iðmokama iðmoka apskaièiuojama prie iðperkamosios
sumos pridedant:
70.1. draudimo ámokas, sumokëtas ið anksto uþ laikà, einant po
paskutinio nutraukiamos draudimo sutarties galiojimo mënesio
(neimtas dëmesin skaièiuojant iðperkamàjà sumà), ir atimant
ið anksto sumokëtø draudimo ámokø inkasavimo iðlaidas,
nevirðijanèias 5% ið anksto sumokëtø ámokø uþ ateinanèius
laikotarpius;
70.2. draudimo ámokas, sumokëtas ið anksto uþ laikà, einant po
mënesio, kurį mirë apdraustasis dël nedraudiminio ávykio (neimtas dëmesin skaièiuojant iðperkamàjà sumà).

Periodinių draudimo ámokø mokëjimo vietos pakeitimas
78. Apie pageidaujamà periodiniø draudimo ámokø mokëjimo vietos
pakeitimà reikia praneðti draudikui.
79. Draudëjas turi pasirûpinti, kad keièiant draudimo ámokø mokëjimo
vietà, draudiminë apsauga nebûtø sustabdyta.
Draudimo taisykliø keitimas
80. Draudikas turi teisę keisti draudimo taisykles, kurių pagrindu jau yra
sudaryta draudimo sutartis, jeigu draudëjo, apdraustojo ir naudos
gavëjo interesai dël to nëra paþeidþiami; atsiranda naujø Lietuvos
Respublikos teisës normø arba pasikeièia tos, kuriomis vadovaujantis buvo sudaryta draudimo sutartis.
Teisiø ir pareigø pagal draudimo sutartá perleidimas
81. Draudikas, áspëjæs draudëjà ne vëliau kaip prieð 2 mënesius, sutarties su kita Lietuvos Respublikoje registruota draudimo ámone ar su
kita, įstatymų nustatyta draudimo ámone, pagrindu, gavæs Prieþiûros
tarnybos valdybos leidimà turi teisę įstatymų nustatyta tvarka
perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis. Jei draudëjas
nesutinka su draudiko teisiø ir pareigø perdavimu kitai draudimo
ámonei, jis gali nutraukti draudimo sutartá pagal 35 punktà.

Draudimo iðmokø didinimas
71. Draudikas gali didinti priemokomis iðmokas, kurios mokamos:
71.1. suëjus draudimo sutarties terminui;
71.2. apdraustojo mirties dël draudiminio ávykio atveju;
71.3. nutraukus draudimo sutartá.
72. Priemokos mokamos ið draudiko gautø investiciniø pajamø, pelno
ið skirtingo nei prognozuota apdraustøjø mirtingumo, ið maþesniø
nei buvo planuota draudiko iðlaidø.
73. Priemokø suma paskaièiuojama kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus iki kitø metø balandþio 30 d.

Praneðimai
82. Bet koks vienos ðalies praneðimas kitai ðaliai turi bûti raðtiðkas ir
pateikiamas:
82.1. tiesiogiai teikiamas draudëjui ar draudikui paskutiniu þinomu
adresu;
82.2. iðsiunèiamas laiðkas paskutiniu þinomu draudëjo ar draudiko
adresu.
83. Praneðimo teikimo draudikui data laikoma ta data, kurià draudikas
paþymi, kad praneðimas gautas. Praneðimo áteikimo draudëjui data
laikoma treèia darbo diena po praneðimo iðsiuntimo dienos.
84. Nuostolius dël pavëluoto praneðimo turi atlyginti ta ðalis, kuri neatlieka ðios pareigos, iðskyrus atvejus, jei pavëluotai praneðama ne
dël sutarties ðalies kaltës.

Draudimo iðmokø mokëjimo tvarka
74. Jeigu draudimo sutartis sudaryta varianto GA sàlygomis ir apdraustasis mirðta draudimo laikotarpyje draudimo sutarèiai galiojant
nespëjæs gauti draudimo iðmokos, kuri turëjo bûti jam iðmokëta dël
kûno suþalojimo (apsinuodijimo) padariniø (ðiø taisykliø 58 punktas),
draudimo iðmoka mokama asmeniui, turinèiam teisæ gauti draudimo

Pretenzijø nagrinëjimas
85. Reikalavimams, kylantiems ið draudimo sutarties, taikomi Lietuvos
Respublikos ástatymø nustatyti ieðkininës senaties terminai.
86. Ginčus nagrinëja Uþdaroji akcinë bendrovë UAB SEB gyvybës draudimas arba nagrinëjami Lietuvos Respublikos ástatymø nustatyta
tvarka.

6

2 priedas
(UAB SEB VB gyvybės draudimas valdybos
2008 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 02 redakcija)
DRAUDIMO IŠMOKŲ, MOKAMŲ ATSITIKUS
NELAIMINGAM ATSITIKIMUI,
ApskaiČiavimo lentelĖ F
Bendrosios nuostatos
1.1. Draudimo išmoka yra draudimo sumos dalis, nurodyta žemiau
pateiktoje lentelėje;
1.2. draudimo išmoka, mokama draudimo sutarties galiojimo laiko‑
tarpiu, įvykus vienam ar keliems draudiminiams įvykiams, negali
būti didesnė kaip 100 procentų draudimo sumos, mokamos suža‑
lojus kūną. Išmokų, mokamų sužalojus kūną ar esant sužalojimo
pasekmėms, skaičius (jei įvykis draudiminis) neribojamas;
1.3. dėl vieno draudiminio įvykio išmokėjus 100 procentų draudimo
nuo nelaimingų atsitikimų sumos, draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų ir draudimas nuo traumų nustoja galioti, todėl draudimo
suma nebeatnaujinama;
1.4. draudimo išmoka, mokama įvertinus visus kūno dalies sužalo‑
jimus vieno nelaimingo atsitikimo metu, neturi viršyti išmokos,
kuri būtų išmokama netekus visos šios kūno dalies;
1.5. iš draudimo išmokos, mokamos dėl visiško suluošinimo, dėl kurio
neįmanoma nei profesinė, nei kitokia darbo veikla, išskaičiuoja‑
mos išmokos, išmokėtos netekus tos kūno dalies šios traumos
metu;
1.6. kūno dalies funkcijų visiškas netekimas prilygsta šios kūno dalies
netekimui;
1.7. kūno dalies ar klausos funkcijos netekimas nepagydomai
nustatomas praėjus ne mažiau kaip 9 (devyniems) mėnesiams
ir ne daugiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo draudiminio įvykio
dienos. Jeigu kūno dalies funkcijos netekimas nepagydomai yra
neabejotinas, draudimo išmoka mokama nelaukiant 9 (devynių)
mėnesių termino;
1.8. jei, atsitikus draudiminiam įvykiui, netenkama klausos ar kūno
dalies funkcijos, kurių dalies apdraustasis buvo netekęs prieš
draudiminį įvykį, mokamos draudimo sumos procentas mažina‑
mas atsižvelgiant į tai, kad buvo netekta organo dalies ar organo
funkcijos.
2. Kūno dalių ar jų funkcijų netekimas nepagydomaI
Straip‑
snis

Padariniai, įvykus draudiminiam įvykiui

Mokama
draudimo
išmoka
(procen‑
tais nuo
draudimo
sumos)

2.1.

Visiškas suluošinimas, dėl kurio neįmanoma
nei profesinė, nei kitokia darbo veikla, ir nėra
tikėtina, kad darbinė veikla už atlyginimą ar
kitokias pajamas bus įmanoma ateityje;

100

2.2.

rankos netekimas per peties sąnarį;

75

2.3.

rankos netekimas aukščiau plaštakos;

65

2.4.

plaštakos netekimas;

50

2.5.

rankos pirmojo piršto (nykščio) netekimas;

20

2.6.

rankos pirmojo piršto (nykščio) antrojo (nagi
nio) pirštikaulio netekimas;

10

2.7.

rankos antrojo piršto (smiliaus) visų trijų pirš
takaulių netekimas;

15

2.8.

rankos antrojo piršto (smiliaus) dviejų distalinių
pirštikaulių (galinio ir vidurinio) netekimas;

5

2.9.

rankos trečiojo, ketvirtojo arba penktojo piršto
(didžiojo, bevardžio arba mažojo) netekimas;

5

2.10.

rankos pirmojo piršto (nykščio) ir dar vieno
piršto visų pirštikaulių netekimas;

25

2.11.

dviejų rankos pirštų, išskyrus nykštį, nete
kimas;

15

2.12.

rankos pirmojo piršto (nykščio) ir ne mažiau
kaip dviejų kitų pirštų netekimas;

30

7

2.13.

trijų pirštų, išskyrus nykštį, netekimas;

15

2.14.

visų penkių rankos pirštų netekimas;

40

2.15.

kojos aukščiau kelio sąnario netekimas;

70

2.16.

kojos aukščiau čiurnos sąnario netekimas;

60

2.17.

pėdos netekimas;

45

2.18.

dalinis pėdos netekimas (padikaulių lygyje);

15

2.19.

kojos pirmojo piršto (nykščio) netekimas;

5

2.20.

kojos pirmojo piršto ir daugiau kaip dviejų kitų
pirštų visiškas netekimas;

6

2.21.

visiškas apkurtimas viena ausimi;

15

2.22.

visiškas apkurtimas abiem ausimis.

50

