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Papildomo draudimo nuo nuolatinio nedarbingumo  

dėl kritinės būklės taisyklės Nr. P09  
galioja nuo 2022 04 18 

[atnaujinta nuo 2023 02 13] 
 

 
Pagrindinės Papildomo draudimo nuo nuolatinio nedarbingumo 
dėl kritinės būklės taisyklėse Nr. P09 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 nuolatinio 
nedarbingumo dėl kritinės būklės taisyklėse Nr. P09. 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. Nuolatinis nedarbingumas dėl kritinės būklės – draudžiamojo 
būklė, kai draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu jam buvo 
nustatyta viena iš šiose draudimo taisyklėse pateiktame kritinių 
būklių sąraše nurodytų kritinių būklių, kuri tęsiasi ne mažiau kaip 
6 mėnesius nuo jos diagnozavimo draudžiamajam dienos, 
išskyrus tas kritinių būklių sąraše nurodytas būkles, kurių 
nustatytas kitoks tęstinumo laikotarpis. 

4. 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. 

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

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

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

Papildomo draudimo galiojimas 
8. Papildomo draudimo sąlygos įsigalioja draudikui išdavus 

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

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

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

vadovaujamasi  atliekant veiksmus dėl papildomo draudimo, jei: 

10.1. keičiama draudimo sutartis, kai keičiamos papildomo 
draudimo sąlygos; 

10.2. stabdoma papildomo draudimo apsauga pagrindinio 
draudimo taisyklėse nustatytais atvejais; 

10.3. perleidžiamos draudiko / draudėjo teisės ir pareigos 
pagal draudimo sutartį kitam draudikui / draudėjui; 

10.4. siunčiami pranešimai ir kita informacija; 
10.5. sprendžiami ginčai. 

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

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

Draudimo objektas 
13. Papildomo draudimo nuo nuolatinio nedarbingumo dėl kritinės 

būklės draudimo objektas – turtinis interesas, susijęs su 
draudžiamojo sveikata. 

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

15. Draudžiamasis draudimo nuo nuolatinio nedarbingumo dėl 
kritinės būklės įsigaliojimo dieną turi būti ne jaunesnis kaip 18 
metų, o draudimo apsauga galioja ne ilgiau nei iki draudžiamajam 
sueina 66 metai. 

 
Draudimo suma 
16. Papildomo draudimo sumos nustatomos draudėjo ir draudiko 

tarpusavio sutarimu ir nurodomos draudimo liudijime ar jo 
priede. 

 
Draudimo įmoka 
17. Papildomo draudimo įmokos mokamos kartu su pagrindinio 

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

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

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

 
Draudžiamieji įvykiai 
20. Draudžiamuoju įvykiu, išskyrus 22 ir 23 punktuose išvardytus 

atvejus, laikomas Nuolatinis nedarbingumas dėl kritinės būklės, 
naujai nustatytas draudimo laikotarpiu, jeigu jis atitinka šiose 
draudimo taisyklėse pateiktame kritinių būklių sąraše nurodytų 
kritinių būklių diagnozavimo kriterijus. 

21. Naujai nustatytu Nuolatiniu nedarbingumu dėl kritinės būklės 
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 
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22. Nedraudžiamasis įvykis yra draudžiamojo Nuolatinis 
nedarbingumas dėl kritinės būklės, atsiradęs dėl: 
22.1. ligos, kuria draudžiamasis suserga per pirmas 30 dienų 

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

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

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

22.4. 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; 

22.5. 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; 

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

22.7. draudžiamojo dalyvavimo neteisėtoje ar nusikalstamoje 
veikoje; 

22.8. 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; 

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

22.10. 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; 

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

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

23. Draudžiamojo Nuolatinis nedarbingumas dėl kritinės būklės 
laikomas nedraudžiamuoju įvykiu, jei: 

23.1. 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; 

23.2. draudžiamasis nesilaikė skirto gydymo ir gydytojo 
rekomendacijų arba gydėsi būdu, kurio nepaskyrė 
atitinkamą licenciją turintis gydytojas. 

 
Draudimo išmoka 
24. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, išmokama visa draudimo nuo 

nuolatinio nedarbingumo dėl kritinės būklės suma. 
25. Maksimali mokėtinų išmokų suma vienam draudžiamajam pagal 

šias Papildomo draudimo nuo nuolatinio nedarbingumo dėl 
kritinės būklės taisykles per draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpį yra lygi draudimo nuo nuolatinio nedarbingumo dėl 
kritinės būklės sumai. 

 

Draudimo išmokų mokėjimo tvarka 
26. Apie draudžiamojo Nuolatinį nedarbingumą dėl kritinės būklės 

reikia pranešti draudikui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Nuolatinio nedarbingumo dėl kritinės 
būklės 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. 

27. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos mokėjimo reikia 
pateikti: 
27.1. užpildytą draudiko nustatytos formos pranešimą; 
27.2. draudiko nustatytos formos prašymą pervesti draudimo 

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

diagnoze, kitus dokumentus, reikalingus draudžiamojo 
įvykio tyrimui (kopijas, draudikas pasilieka teisę užklausti 
originalų iš gydymo įstaigos). 

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

 

Kritinių būklių sąrašas 
 
Dviejų galūnių praradimas 
Gebėjimo kalbėti netekimas 
Aklumas 
Kurtumas 

Sunkūs nudegimai 
Koma 
Paralyžius

 
Kritinių būklių apibrėžimai ir diagnozavimo kriterijai 
 
Dviejų galūnių praradimas 
Visiškas ir negrįžtamas dviejų ar daugiau galūnių funkcijų 
praradimas arba visiškas dviejų ar daugiau galūnių nutraukimas 
virš (proksimaliau) riešo sąnario ar kulkšnies. 
 

Gebėjimo kalbėti netekimas 
Visiškas ir negrįžtamas gebėjimo kalbėti netekimas turi būti 
nenutrūkstamas visą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį ir turi būti 
neginčijamų šios besitęsiančios būklės 12 (dvylikos) mėnesių 
laikotarpiu įrodymų. Jei, medicinos specialistų nuomone, 
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gebėjimą kalbėti galima iš dalies arba visiškai atkurti 
panaudojant kokį nors prietaisą, gydymo metodą ar implantą, 
draudimo išmokos nemokėsime. 
 
Aklumas 
Kliniškai įrodytas negrįžtamas abiejų akių regėjimo netekimas. 
Koreguotas regėjimo aštrumas turi neviršyti 6/60 ar 20/200 
naudojant, pvz., „Snellen“ tipo testus, arba abiejų akių regos 
laukas turi būti sumažėjęs iki 20° arba mažiau. Draudimo 
išmokos nemokėsime, jei, medicinos specialistų nuomone, yra 
galima iš dalies ar visiškai atkurti regėjimą naudojant kokį nors 
prietaisą ar implantą. 
 
Kurtumas 
Negrįžtamas abiejų ausų klausos praradimas, kai girdėjimo 
slenkstis yra didesnis negu 90 decibelų. Draudimo išmokos 
nemokėsime, jei, medicinos specialistų nuomone, yra galima 
visiškai ar iš dalies atkurti klausą panaudojant klausos aparatą, 
kitokį prietaisą ar implantą. 
 
Sunkūs nudegimai 
Audinių pažeidimai, sukelti terminio, cheminio ar elektrinio 
poveikio, kuris sukelia trečio laipsnio giluminius nudegimus, 
apimančius ne mažiau kaip 20 proc. kūno paviršiaus ploto 
matuojant pagal Lundo ir Brauderio (Lund and Browder) kūno 
paviršiaus ploto nustatymo schemą. 
 
Koma 
Būklė be sąmonės, kai nereaguojama į išorinius dirgiklius ar 
vidinius poreikius, kuri nepertraukiamai tęsiasi bent 24 
valandas, kai būtina naudoti gyvybę palaikančią aparatūrą. 
Komos padarinys turi būti neurologinis deficitas, pasireiškiantis: 
a) nuolatiniu ir negrįžtamu apdraustojo negebėjimu eiti 200 
metrų horizontaliu paviršiumi be jokių pagalbinių įrenginių arba 
negebėjimas savarankiškai valgyti, kai maistas paruoštas ir 
patiektas vartoti, arba negebėjimas bendrauti kalbant ir b) kai, 
atlikus MMSE tyrimą, apdraustasis surenka mažiau negu 16 
balų. Išmokas mokėsime ir tada, jei koma truks ilgiau negu 2 
mėnesius. 
 
Paralyžius 
Nuolatinis ir visiškas dviejų ar daugiau galūnių funkcijų 
praradimas dėl stuburo sužeidimo ar stuburo ligos. Galūnė 
apibrėžiama kaip visa ranka ar visa koja. 


