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Papildomo draudimo nuo ankstyvosios stadijos nuolatinio (dalinio)  

nedarbingumo taisyklės Nr. P08  
galioja nuo 2022 04 18 

[atnaujinta nuo 2023 02 13] 
 
 

Pagrindinės Papildomo draudimo nuo ankstyvosios stadijos 
nuolatinio (dalinio) nedarbingumo taisyklėse Nr. P08 vartojamos 
sąvokos 
1. Pagrindinis draudimas – draudimas, kurio standartinės sutarties 

sąlygos nustatytos gyvybės draudimo taisyklėse (gyvybės 
draudimo sąvoka apima rizikinio, tradicinio kaupiamojo ir 
investicinio gyvybės draudimo rūšis). 

2. Papildomas draudimas – draudėjo ir draudiko susitarimu 
pagrindinį draudimą papildantis draudimas, kurio standartinės 
sąlygos nustatytos Papildomo draudimo nuo ankstyvosios 
stadijos nuolatinio (dalinio) nedarbingumo taisyklėse Nr. P08. 
Su papildomo draudimo taisyklėmis draudėjas susipažįsta prieš 
pasirašydamas prašymą draudimo sutarčiai taikyti papildomo 
draudimo sąlygas (papildomo draudimo apsaugą), ir šios 
taisyklės tampa neatskiriama draudimo sutarties dalimi. 
Papildomas draudimas galioja tik kartu su pagrindiniu draudimu. 

3. Ankstyvosios stadijos nuolatinis (dalinis) nedarbingumas – 
draudžiamojo būklė, kurią draudimo apsaugos galiojimo 
laikotarpiu nustatė ir patvirtino teisės aktuose nustatyta 
institucija. Nedarbingumo lygis turi būti ne mažesnis kaip 60 
proc. ir tęstis ne trumpiau negu vienus metus. 

4. Nuolatinis nedarbingumas – draudžiamojo būklė, kurią 
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu nustatė ir patvirtino 
teisės aktuose nustatyta institucija. Nedarbingumo lygis turi būti 
ne mažesnis kaip 70 proc. ir tęstis ne trumpiau negu vienus 
metus. 

5. Pavojinga veikla draudimo taisyklių kontekste reiškia bet kokią 
asmens vykdoma veiką, kuri reikšmingai kelia ar gali kelti realų 
pavojų asmens gyvybei ir/ar sveikatai, ir kuri protingo ir 
apdairaus žmogaus būtų suvokiama kaip kelianti pavojų asmens 
sveikatai ir/ar gyvybei, tokią kaip lenktyniavimas ar 
treniravimasis bet kokios rūšies motorine transporto priemone, 
alpinizmas, laipiojimas uolomis, skrydžiai bet kokio tipo orlaiviu 
(išskyrus vykdomus kaip įgulos narių arba keleivių, skrendančių 
licencijuotų oro vežėjų, užsiimančių komercine veikla, lėktuvais 
pagal nustatytą grafiką), taip pat parašiutizmas, skrydžiai oro 
balionu,  jėgos aitvarų sportas, speleologija, nardymas ar kita 
pavojinga veikla. 

6. Sportas draudimo taisyklių kontekste reiškia bet kokią 
individualią ar kolektyvinę sportinę veiklą, įskaitant užsiimamą 
laisvalaikiu, dėl kurios asmuo gali patirti traumas. 

7. Profesionalus sportas - bet kokia fizinė sportinė veikla, už kurią 
asmuo gauna atlygį. 

8. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos, kurios nėra atskirai 
apibrėžtos šiame skyriuje, atitinka pagrindinio draudimo 
taisyklėse vartojamas sąvokas. 
 

Papildomo draudimo galiojimas 
9. Papildomo draudimo sąlygos įsigalioja draudikui išdavus 

draudimo liudijimą ar jo priedą, liudijantį papildomo draudimo 
apsaugos taikymą draudžiamajam. 

10. Papildomo draudimo apsauga galioja tik galiojant pagrindinio 
draudimo apsaugai.  

 

Papildomo draudimo sąlygos, apibrėžtos pagrindinio draudimo 
taisyklėse 
11. Pagrindinio draudimo taisyklėse nustatyta tvarka 

vadovaujamasi  atliekant veiksmus dėl papildomo draudimo, jei: 
11.1. keičiama draudimo sutartis, kai keičiamos papildomo 

draudimo sąlygos; 
11.2. stabdoma papildomo draudimo apsauga pagrindinio 

draudimo taisyklėse nustatytais atvejais; 
11.3. perleidžiamos draudiko / draudėjo teisės ir pareigos 

pagal draudimo sutartį kitam draudikui / draudėjui; 
11.4. siunčiami pranešimai ir kita informacija; 
11.5. sprendžiami ginčai. 

12. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos nustatytos 
pagrindinio draudimo taisyklėse. 

13. Papildomam draudimui galioja pagrindinio draudimo taisyklių 
nuostatos, išskyrus tas nuostatas, kurios kitaip nustatytos 
papildomo draudimo taisyklėse.  

 
Draudimo objektas 
14. Papildomo draudimo nuo ankstyvosios stadijos nuolatinio 

(dalinio) nedarbingumo draudimo objektas – turtinis interesas, 
susijęs su draudžiamojo sveikata. 

15. Jei pagal draudimo sutartį įsigalioja papildomas draudimas, 
draudimo sutartyje nustatytas draudimo objektas papildomas 
šiose taisyklėse nustatytu draudimo objektu. 

16. Draudžiamasis draudimo nuo ankstyvosios stadijos nuolatinio 
(dalinio) nedarbingumo įsigaliojimo dieną turi būti ne jaunesnis 
kaip 18 metų, o draudimo apsauga galioja ne ilgiau nei iki 
draudžiamajam sueina 66 metai. 

 
Draudimo suma 
17. Papildomo draudimo sumos nustatomos draudėjo ir draudiko 

tarpusavio sutarimu ir nurodomos draudimo liudijime ar jo 
priede. 

 
Draudimo įmoka 
18. Papildomo draudimo įmokos mokamos kartu su pagrindinio 

draudimo įmokomis. 
19. Įmoka už papildomo draudimo riziką mokama vadovaujantis 

pagrindinio draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Papildomo 
draudimo rizikos įmoka įskaičiuojama į pagrindinio draudimo 
įmoką. 

20. Su draudimo įmoka draudėjas supažindinamas prieš pasirašant 
prašymą dėl papildomo draudimo taikymo. 
 

Draudžiamieji įvykiai 
21. Draudžiamuoju įvykiu, išskyrus 24 ir 25 punktuose išvardytus 

atvejus, laikomas Ankstyvosios stadijos nuolatinis (dalinis) 
nedarbingumas, naujai nustatytas draudimo laikotarpiu, jeigu jis 
atitinka Ankstyvosios stadijos nuolatinio (dalinio) nedarbingumo 
sąvokos apibrėžime nustatytus kriterijus. 

22. Ankstyvosios stadijos nuolatinis (dalinis) nedarbingumas gali 
būti nustatytas ir dėl ligos, ir dėl traumos. 
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23. Naujai nustatytu Ankstyvosios stadijos nuolatiniu (daliniu) 
nedarbingumu nelaikoma ta būklė, dėl kurios iki draudimo 
sutarties įsigaliojimo datos draudžiamajam jau buvo nustatytas 
sumažėjęs darbingumo lygis, arba dėl ligos, kuri buvo 
diagnozuota ar žinoma iki draudimo sutarties įsigaliojimo datos. 
 

Nedraudžiamieji įvykiai 
24. Nedraudžiamasis įvykis yra draudžiamojo Ankstyvosios stadijos 

nuolatinis (dalinis) nedarbingumas, atsiradęs dėl: 
24.1. ligos, kuria draudžiamasis suserga per pirmas 30 dienų 

nuo draudimo sutarties įsigaliojimo jo atžvilgiu datos arba 
per pirmas 30 dienų po Ankstyvosios stadijos nuolatinio 
(dalinio) nedarbingumo draudimo sumos padidinimo 
datos, arba kuri yra diagnozuota, kai draudžiamoji 
apsauga yra sustabdyta, arba per pirmas 30 dienų nuo 
draudžiamosios apsaugos atnaujinimo datos; 

24.2. tyčinio ar savo paties sukelto veiksmo, įskaitant ir tyčinį 
ligos, traumos sukėlimą arba kitokį savęs žalojimą, 
įskaitant ir bandymą nusižudyti; 

24.3. alkoholio, narkotikų, kvaišalų, kitų psichotropinių ar 
nuodingų medžiagų, medikamentų vartojimo ar bet kokio 
kito gydymo, kurių neskyrė atitinkamą licenciją turintis 
medicinos gydytojas; 

24.4. transporto priemonės vairavimo vartojant alkoholį, 
narkotikus, kvaišalus, kitas psichotropines ar nuodingas 
medžiagas arba esant jų poveikiui, kuomet šių medžiagų 
koncentracija organizme viršija didžiausias leistinas 
normas pagal tos šalies, kurioje įvyko nelaimingas 
atsitikimas, teisės aktus; 

24.5. karo, karo veiksmų (nesvarbu, ar karas paskelbtas, ar 
ne),ginkluoto konflikto, riaušių ar pilietinių neramumų, 
išorės priešo veiksmų, pilietinio karo, maišto, revoliucijos 
ar aktyvaus dalyvavimo masiniuose neramumuose ; 

24.6. jonizuojančios spinduliuotės arba radioaktyvios, toksinės 
ar branduolinės taršos; 

24.7. draudžiamojo dalyvavimo neteisėtoje ar nusikalstamoje 
veikoje; 

24.8. bet kokios rūšies pavojingos veiklos ar pavojingo sporto, 
tokio kaip alpinizmas, laipiojimas uolomis, nardymas, 
parašiutizmas, skrydžiai oro balionu, speleologija, jėgos 
aitvarų sportas, lenktyniavimas ar treniravimasis bet 
kokios rūšies motorine transporto priemone, skrydžiai bet 
kokio tipo orlaiviu, išskyrus vykdomus kaip įgulos narių 
arba keleivių, skrendančių licencijuotų oro vežėjų, 
užsiimančių komercine veikla, lėktuvais pagal nustatytą 
grafiką; 

24.9. užsiėmimo profesionaliu sportu, dalyvavimo 
regioniniuose, šalies ar tarptautiniuose čempionatuose, 
varžybose, organizuojamose sporto federacijų 
(asociacijų), lygų varžybos ar bandymais pasiekti rekordą; 

24.10. būklės, kuri draudžiamajam buvo diagnozuota, pasireiškė 
arba apie kurią draudžiamasis galėjo žinoti ar numanyti 
prieš sudarydamas draudimo sutartį, nebent tai buvo 
atskleista draudimo sutarties sudarymo metu; 

24.11. ŽIV, AIDS arba ligų, kurios yra pirmiau minėtos infekcijos 
/ ligos pasekmė; 

24.12. organinių ar simptominių psichikos sutrikimų, kurie 
sisteminiame ligų sąraše nurodomi kodais F00-F99; 

24.13. šių nervų sistemos ligų: 
24.13.1. migrena, kodas G43; 

24.13.2. kiti galvos skausmo sindromai, kodas G44; 
24.13.3. praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos 

priepuoliai ir su jais susiję sindromai, kodas G45; 
24.13.4. miego sutrikimai, kodas G47; išskyrus miego 

apnėją, kodas G47.3; 
24.13.5. trišakio nervo (V galvinio nervo) ligos, kodas 

G50; 
24.13.6. galvinių nervų sutrikimai sergant ligomis, 

klasifikuojamomis kitur, kodas G53.0; 
24.13.7. lėtinio nuovargio sindromas, kodas G93.3. 

25. Draudžiamojo Ankstyvosios stadijos nuolatinis (dalinis) 
nedarbingumas laikomas nedraudžiamuoju įvykiu, jei: 
25.1. buvo pavėluotai kreiptasi į sveikatos priežiūros įstaigą 
dėl gydymosi arba į draudiką dėl išmokos ir dėl to draudikas 
negali patikrinti įvykio datos, aplinkybių, o medicininė 
dokumentacija nepatvirtina draudžiamojo įvykio buvimo 
draudimo objekto galiojimo laikotarpiu; 
25.2. draudžiamasis nesilaikė skirto gydymo ir gydytojo 
rekomendacijų arba gydėsi būdu, kurio nepaskyrė 
atitinkamą licenciją turintis gydytojas. 

 

Draudimo išmoka 
26. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, išmokama dalinė 20 proc. 

draudimo nuo ankstyvosios stadijos nuolatinio (dalinio) 
nedarbingumo sumos dydžio išmoka. Draudžiamojo būklei 
blogėjant ir visiškai atitinkant taisyklėse nustatytus Nuolatinio 
nedarbingumo sąvokos kriterijus išmokama likusi (80 proc.) 
draudimo nuo ankstyvosios stadijos nuolatinio (dalinio) 
nedarbingumo sumos dalis. 

27. Maksimali mokėtinų išmokų suma vienam draudžiamajam pagal 
šias Papildomo draudimo nuo Ankstyvosios stadijos nuolatinio 
(dalinio) nedarbingumo taisykles per draudimo sutarties 
galiojimo laikotarpį yra lygi draudimo nuo ankstyvosios stadijos 
nuolatinio (dalinio) nedarbingumo sumai. 
 

Draudimo išmokų mokėjimo tvarka 
28. Apie draudžiamojo Ankstyvosios stadijos nuolatinio (dalinio) 

nedarbingumo būklę reikia pranešti draudikui ne vėliau kaip per 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Ankstyvosios stadijos 
nuolatinio (dalinio) nedarbingumo nustatymo datos. Jeigu 
draudžiamasis stacionariai gydomas sveikatos priežiūros 
įstaigoje, tai apie draudžiamąjį įvykį reikia pranešti ne vėliau kaip 
per 30 (trisdešimt) dienų po paskutinės draudžiamojo 
stacionarinio gydymo dienos. 

29. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos mokėjimo reikia 
pateikti: 
29.1. užpildytą draudiko nustatytos formos pranešimą; 
29.2. draudiko nustatytos formos prašymą pervesti draudimo 

išmoką į nurodytą draudimo išmokos gavėjo sąskaitą; 
29.3. dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su patvirtinta 

diagnoze bei valstybinės institucijos, nustatančios 
darbingumo lygį, sprendimą dėl darbingumo lygio 
nustatymo, kitus dokumentus, reikalingus draudžiamojo 
įvykio tyrimui (kopijas, draudikas pasilieka teisę užklausti 
originalų iš gydymo įstaigos). 

29.4. Draudikas gali reikalauti, kad draudžiamasis būtų 
apžiūrėtas draudiko pasirinkto gydytojo arba jam būtų 
atlikti tyrimai draudiko pasirinktoje gydymo įstaigoje.

____________________ 


