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Šiame dokumente pateikiama tik bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą. Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą 
pateikiama Asmens draudimo taisyklėse, Specialiosiose draudimo taisyklėse, prašyme sudaryti draudimo sutartį, klausimynuose, draudimo liudijime ir jo 
prieduose.  
 

Kokia šio draudimo rūšis? 
Asmens draudimas – draudimo paslauga, kuri, atsižvelgiant į tai, kokia pasirinkta draudimo apsauga, yra skirta gyvybei ar sveikatai apsaugoti ir užtikrina 
finansinę pagalbą mirties, nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju. 
 

     

 
Kam taikoma  draudimo 
apsauga? 

 
 Kam netaikoma draudimo apsauga? 

 
Suaugę asmenys gali rinktis iš 8, vaikai iš 3 laisvai 
pasirenkamų draudimo apsaugos rūšių: 
 gyvybės draudimo. Rizika, nuo kurios draudžiama, – 

mirtis. Minimali draudimo suma – 3 000 Eur; 
 gyvybės draudimo (skubiai išmokamos išmokos). 

Rizika, nuo kurios draudžiama, – mirtis. Draudimo 
suma nuo 1 500 iki 3 000 Eur; 

 draudimo nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo. 
Rizika, nuo kurios draudžiama, – mirtis dėl 
nelaimingo atsitikimo. Minimali draudimo suma – 3 
000 Eur; 

 draudimo nuo kritinių ligų. Rizika, nuo kurios 
draudžiama, – kritinė liga pagal Specialiosiose 
draudimo taisyklėse nustatytą sąrašą (vėžys, 
širdies priepuolis, insultas, inkstų nepakankamumas 
ir kt.). Minimali draudimo suma – 3 000 Eur; 

 draudimo nuo vaikų kritinių ligų. Rizika, nuo kurios 
draudžiama, – vaikų kritinė liga pagal nustatytą 
sąrašą (vėžys, insultas, inkstų 1 tipo cukrinis 
diabetas ir kt.). Draudimo suma nuo 3 000 iki 30 
000 Eur; 

 draudimo nuo traumų. Rizika, nuo kurios 
draudžiama, – trauma, atsiradusi dėl nelaimingo 
atsitikimo, pagal nustatytą įvykių sąrašą. Draudimo 
suma nuo 3 000 iki 60 000 Eur; 

 draudimo nuo sunkių traumų. Rizika, nuo kurios 
draudžiama, – nuolatinis neįgalumas, kurį sukėlė 
nelaimingas atsitikimas, pagal nustatytą įvykių 
sąrašą. Minimali draudimo suma – 3 000 Eur; 

 draudimo nuo laikino nedarbingumo dėl traumos. 
Rizika, nuo kurios draudžiama, – laikinas 
nedarbingumas, kurį sukėlė nelaimingas atsitikimas. 
Draudimo suma nuo 5 iki 50 Eur per dieną; 

 draudimo nuo nuolatinio nedarbingumo. Rizika, nuo 
kurios draudžiama, – nuolatinis nedarbingumas, kurį 
sukėlė liga arba trauma. Minimali draudimo suma – 
3 000 Eur. 

 
Išsamiai draudžiamieji įvykiai yra aprašyti kiekvienos 
draudimo rūšies specialiosiose draudimo taisyklėse. 

  
Nedraudžiamieji įvykiai priklauso nuo pasirinktos draudimo apsaugos.  
Toliau pateikiami keli jų pavyzdžiai: 
 klaidinanti informacija ir sukčiavimas 
 branduolinė katastrofa, kariniai veiksmai, terorizmas ir nusikaltimai 
 piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotikais, neteisėtas naudojimasis transporto priemonėmis 

ir nesikreipimas į gydytoją 
 profesionalusis sportas, pavojinga veikla ir skrydžiai 
 kiti nedraudžiamieji įvykiai (priklauso nuo pasirinktos apsaugos) 
Išsamiai nedraudžiamieji įvykiai yra aprašyti kiekvienos draudimo rūšies specialiosiose 
draudimo taisyklėse. 
 

   
   
 

 Ar yra kokių nors draudimo apsaugos ribojimų? 
  

! Draudžiantis gyvybės draudimu, gyvybės draudimu (skubiai išmokama išmoka), draudimu 
nuo mirties dėl nelaimingų atsitikimų draudimo apsauga taikoma asmenims nuo 18 iki 70 
metų. 

! Draudžiantis draudimu nuo kritinių ligų draudimo apsauga taikoma asmenims nuo 18 iki 65 
metų. Pradinis laukimo laikotarpis* – 90 dienų nuo draudimo apsaugos pradžios dienos. 
Laukimo laikotarpis** yra 30 dienų. 

! Draudžiantis draudimu nuo vaikų kritinių ligų draudimo apsauga taikoma asmenims nuo 1 
iki 25 metų (sutartis gali būti sudaroma iki 18 m.). Pradinis laukimo laikotarpis – 90 dienų 
nuo draudimo apsaugos galiojimo pradžios. Laukimo laikotarpis yra 30 dienų. 

! Draudžiantis draudimu nuo traumų draudimo apsauga taikoma asmenims nuo 1 iki 70 
metų. Draudimo išmokų suma negali viršyti 100 proc. draudimo sumos per vienus 
draudimo metus. 

! Draudžiantis draudimu nuo sunkių traumų draudimo apsauga taikoma asmenims nuo 1 iki 
70 metų. Draudimo išmokų suma negali viršyti 100 proc. draudimo sumos įvykus ir 
vienam, ir keliems draudžiamiesiems įvykiams draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu. 

! Draudžiantis draudimu nuo laikino nedarbingumo dėl traumos draudimo apsauga taikoma 
asmenims nuo 18 iki 70 metų. Draudimo išmoka bus išmokama, jeigu laikinas 
nedarbingumas tęsiasi ilgiau negu 10 dienų. Draudimo išmoka gali būti išmokėta už ne 
ilgesnį negu 120 dienų laikino nedarbingumo laikotarpį, įvykus vienam ar keliems 
draudžiamiesiems įvykiams per vienus draudimo metus. 

! Draudžiantis draudimu nuo nuolatinio nedarbingumo draudimo apsauga taikoma 
asmenims nuo 18 iki 65 metų. Pradinis laukimo laikotarpis – 90 dienų nuo draudimo 
apsaugos pradžios dienos. Kad būtų mokama draudimo išmoka, turi būti ne mažesnis negu 
70 proc. nedarbingumas ir tęstis ne trumpiau negu vienus metus. 

! Draudimo apsauga negalioja, jeigu ji buvo sustabdyta dėl įmokų nemokėjimo. Padengus 
skolą ir atnaujinus draudimo apsaugą bus iš naujo taikomi pradinis laukimo laikotarpis ir 
laukimo laikotarpis. 

 
*Pradinis laukimo laikotarpis – laikotarpis nuo pasirinktos draudimo apsaugos pradžios 
dienos, per kurį įvykęs įvykis nelaikomas draudžiamuoju įvykiu.  
**Laukimo laikotarpis – laikotarpis, kurį visą turi tęstis draudžiamasis įvykis, kad būtų 
išmokėta draudimo išmoka. Šių laikotarpių trukmė nustatyta atitinkamos draudimo rūšies 
specialiosiose draudimo taisyklėse. 

 



  

 Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 
 Draudimo apsauga taikoma visame pasaulyje, išskyrus išimtis, numatytas draudime nuo kritinių ligų ir draudime nuo nuolatinio nedarbingumo, kuomet 

draudimo apsauga negalioja, jeigu apdraustasis gyveno už Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių teritorijų ribų 
ilgiau negu 13 savaičių iš eilės per pastaruosius 12 mėnesių iki draudžiamojo įvykio dienos. 

 
 

  

 Kokios mano pareigos? 
 
Prieš sudarant sutartį reikia pateikti teisingą ir išsamią informaciją draudikui. 
 
Sudarius sutartį būtina 
 laiku mokėti nustatyto dydžio draudimo įmokas; 
 informuoti draudiką apie toliau nurodytų duomenų pakeitimus kaip įmanoma greičiau: 

- draudėjo arba apdraustojo duomenų, pvz., vardo, pavardės, gyvenamosios vietos, adreso korespondencijai, e. pašto, telefono numerio, rezidavimo ir 
mokesčių rezidavimo šalies, asmenų ir atstovų, susijusių su draudimo sutartimi, duomenų, įgaliojimo galiojimo pabaigos; 

- aplinkybių, dėl kurių padidėja draudimo rizika. Jos apima gyvenamosios vietos (ne Lietuvoje), darbo pobūdžio ar pomėgių pakeitimą; 
- aplinkybių, darančių įtaką draudimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymui. 

 
Įvykus įvykiui būtina 
 apie įvykį informuoti draudiką per 30 dienų; 
 pateikti šiuos dokumentus: 

- pranešimą apie įvykį ir prašymą išmokėti draudimo išmoką; 
- asmens tapatybės dokumentą; 
- dokumentus, liudijančius įvykio faktą (pavyzdžiui, mirties liudijimas, ligos ir medicininių dokumentų išrašai, „Sodros“ pažymos); 
- dokumentus, liudijančius įvykio aplinkybes (pavyzdžiui, institucijų, įstaigų arba ekspertų pateiktos išvados, patvirtinimai arba tyrimų rezultatai); 
- kitą informaciją arba dokumentus, kurie būtini tiriant įvykio aplinkybes ir pasekmes bei nustatant draudimo išmokos dydį. 

 prireikus pateikti papildomą informaciją ir konkrečius dokumentus, kurie bus būtini tiriant įvykį. 
 

 
  

 Kada ir kaip moku? 
 
 Draudimo įmokos mokamos draudimo liudijimo priede nustatytais terminais pagal pateiktą e. sąskaitą arba mokėjimo informacijos dokumentą. Draudimo 

įmokos gali būti mokamos draudėjo pasirinktu periodiškumu. Jei draudėjas nesumoka pirmos draudimo įmokos iki draudimo liudijimo priede numatyto 
termino, draudimo sutartis taps negaliojanti. 

 Draudimo įmoka mokama į draudiko sąskaitą, nurodytą draudimo liudijime arba mokėjimo informacijos dokumente. Mokėtojas mokėjimo paskirties skiltyje 
turi nurodyti draudimo sutarties numerį. 
 

 
  

 Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 
 
 Draudimo sutartis įsigalioja kitą dieną po draudimo liudijimo išdavimo datos, nebent yra sutarta kitaip. Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus tam tikras 

draudimo apsaugas (gyvybės draudimą (skubiai išmokama išmoka), draudimą nuo kritinių ligų, draudimą nuo vaikų kritinių ligų, draudimą nuo nuolatinio 
nedarbingumo) gali būti taikomas pradinis laukimo laikotarpis ir laukimo laikotarpis, jei taip nustatyta draudimo rūšies specialiosiose draudimo taisyklėse. 

 Draudimo apsauga galioja vienus metus, nebent draudimo rūšies specialiosiose draudimo taisyklėse būtų nustatyta kitaip. Ji kasmet automatiškai 
atnaujinama dar vieniems draudimo metams iki draudimo apsaugos laikotarpio pabaigos arba draudimo apsaugos pabaigos kitais pagrindais, nustatytais 
draudimo rūšies specialiosiose draudimo taisyklėse, nebent draudikas praneštų kitaip. 

 Gyvybės draudimas ir gyvybės draudimas (skubiai išmokama išmoka) galioja iki draudimo sutarties pabaigos arba iki draudimo apsaugos pabaigos kitais 
pagrindais, nustatytais draudimo apsaugos specialiosiose draudimo taisyklėse. 
 

 
  

 
Kaip galiu nutraukti draudimo sutartį? 

 
 Pateikęs rašytinį prašymą draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį per 35 dienas po draudimo sutarties sudarymo datos. Šiuo atveju visos 

sumokėtos įmokos yra grąžinamos. 
 Pateikęs rašytinį prašymą draudėjas taip pat turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kuriuo metu. Šiuo atveju visos draudimo įmokos už suteiktą 

draudimo apsaugą iki nutraukimo dienos turi būti sumokėtos. 
 

 


