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Šios SEB Life and Pension Baltic SE, veikiančios per SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos filialą Specialiosios draudimo 
taisyklės galioja kartu su Asmens draudimo taisyklėmis. Prašom susipažinti su šiomis taisyklėmis. 
 

Bendrosios nuostatos  
1. Draudžiamasis įvykis yra apdraustojo mirtis draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu. 
2. Apdraustasis draudimo apsaugos pradžios dieną turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų, tačiau ne vyresnis nei 69 metų.  
3. Draudimo išmoka išmokama vienu mokėjimu ir yra lygi draudimo liudijime nurodytai draudimo sumai. Draudimo 

išmoka išmokama naudos gavėjui, kuris yra nurodytas draudimo liudijime. 
 

Draudimo apsaugos pabaiga 
4. Draudimo apsauga galioja iki draudimo sutarties pabaigos, nebent ji baigia galioti anksčiau dėl žemiau nurodytų 

priežasčių. 
5. Draudimo apsauga baigia galioti: 

5.1. pasibaigus draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui; 
5.2. kai apdraustajam sueina 71 metai; 
5.3. įvykus draudžiamajam įvykiui;  
5.4. ją panaikinus. 

 

Nedraudžiamieji įvykiai  
Klaidinanti informacija ir sukčiavimas   
6. Draudimo išmoka nebus mokama, jeigu:  

6.1. iki draudimo sutarties sudarymo arba draudimo sumos padidinimo Jūs, apdraustasis arba naudos gavėjas, žinojote 
apie įvykusį draudžiamąjį įvykį arba apie jo tikimybę, arba jeigu mums suteikta informacija buvo netikra, neišsami 
arba neteisinga; 

6.2. mums nebuvo pateikta visa, tiksli ir teisinga informacija apie draudžiamąjį įvykį; 
6.3. po draudžiamojo įvykio yra akivaizdu, kad Jūs arba apdraustasis nepranešėte mums apie aplinkybes, kurios didina 

draudimo riziką; 
6.4. buvo sukčiaujama, norint gauti draudimo išmoką. 

 
Branduolinė katastrofa, kariniai veiksmai, terorizmas ir nusikaltimai 
7. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jei įvykio priežastis bus: 

7.1. branduolinis sprogimas (sukeltas sintezės arba skilimo), branduolinė arba radiacinė tarša, arba jonizuojanti 
spinduliuotė; 

7.2. karo veiksmai, civilinis karas, maištas, revoliucija arba aktyvus dalyvavimas masiniuose neramumuose; 
7.3. bet kurio asmens veiksmai, jeigu jis veikia savo, kitos grupės, organizacijos vardu arba yra su jomis susijęs, norint 

jėga paveikti kokią nors grupę, įmonę arba vyriausybę – terorizmo veiksmai, žmonių grobimas arba bandymas 
grobti žmones, išpuoliai, užpuolimai arba kiti smurto veiksmai; 

7.4. tyčinis neteisėtas veiksmas, kurį įvykdė arba ketino įvykdyti apdraustasis arba Jūs.  
 
Savižudybė ir neteisėti veiksmai  
8. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykio priežastis bus: 

8.1. savižudybė per pirmus 2 metus nuo gyvybės draudimo apsaugos pradžios datos arba draudimo sumos padidinimo 
datos. Jeigu draudimo suma buvo padidinta, 2 metų laikotarpis yra skaičiuojamas nuo pakeitimo įsigaliojimo 
dienos. Šiuo 2 metų laikotarpiu įvykus savižudybei bus išmokama tik ta draudimo suma, kuri buvo numatyta iki 
draudimo sumos padidinimo; 

8.2. tyčiniai neteisėti naudos gavėjo veiksmai, sukėlę apdraustojo mirtį. Tokiam naudos gavėjui draudimo išmoka 
nebus mokama.  

 
 
Jeigu turite klausimų, prašom skambinti telefonu +370 5 268 2800  arba atvykti į pageidaujamą SEB banko skyrių.  
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