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Patvirtinta 

Financial Insurance 

Company Limited 2007 m. 
birželio 6 d. 

 

 

KREDITO ĮMOKŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 001 

 

 

ĮVADAS 

 

Kredito įmokų draudimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kliento (toliau –Draudėjo) 

kredito įmokų draudimo apsaugos sąlygas ir tvarką. 

AB SEB Vilniaus bankas (toliau – Bankas) atstovauja bendrovei Financial Insurance 

Company  Limited, registruotai adresu Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, 

Londone W4 5XR, Jungtinėje Karalystėje (toliau – Draudikas). Draudiko grupės Europoje 

veikiančios draudimo bendrovės naudoja Genworth Financial prekės ženklą. 

 

Įdėmiai perskaitykite šias Taisykles. 

 

 

TURINYS 

 

1 skyrius Bendrosios nuostatos  
2 skyrius Draudžiamieji įvykiai 
3 skyrius Draudimo sutarties sudarymo sąlygos 
4 skyrius Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis 

5 skyrius Draudimo įmoka 
6 skyrius  Draudimo suma ir išmoka 
7 skyrius Prašymas išmokėti draudimo išmoką ir teisę į draudimo išmoką liudijantys 

dokumentai 
8 skyrius Draudimo išmokos nustatymo tvarka 

9 skyrius Draudimo išmokos mokėjimo tvarka 
10 skyrius Nedraudžiamieji įvykiai  
11 skyrius Skundai 
12 skyrius Sąvokos 
13 skyrius Baigiamosios nuostatos 
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1 skyrius 

Bendros nuostatos 

 

1. Taisyklės nustato Draudiko teikiamos draudimo apsaugos sąlygas kreditų gavėjams 

pagal Draudimo nuo priverstinio nedarbo, laikino nedarbingumo ar  gydymo 

stacionare sutartį (toliau – Draudimo sutartis), sudarytą Draudėjo ir Draudiko. 

2. Taisyklės yra neatsiejama Draudimo sutarties dalis.  

3. Taisyklėse nenustatytus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės 

aktai. 

4. Jeigu Taisyklėse nenustatyta kitaip, visi paryškinti žodžiai turi reikšmę, apibrėžtą 

Taisyklių 12 skyriuje. 

5. Visi laikotarpiai šiose Taisyklėse nurodomi kalendorinėmis dienomis, jei nenustatyta 

kitaip. 

 

2 skyrius 

Draudimo objektas ir draudžiamieji įvykiai  

 

1. Draudimo objektas yra Draudėjo turtiniai interesai, susiję su įsipareigojimu mokėti 

kredito įmokas ir palūkanas AB SEB Vilniaus bankui Draudėjo nemokumo atvejais, 

nustatytais Taisyklėse.  

2. Draudžiamieji įvykiai: 

a) priverstinis nedarbas ir  laikinas nedarbingumas nelaimingo atsitikimo ir ligos 

atveju , jeigu Draudėjas yra pagal darbo sutartį dirbantis asmuo; 

b) laikinas nedarbingumas nelaimingo atsitikimo ir ligos atveju ir gydymas 

stacionare , jeigu Draudėjas yra individualia veikla besiverčiantis asmuo. 

 

3 skyrius 

Draudimo sutarties sudarymo sąlygos 

 

1.  Draudimo apsauga galioja tik kredito Draudėjui ir dėl draudimo apsaugos gali kreiptis 

tik kredito gavėjas, kuris draudimo apsaugos įsigijimo dieną atitinka visus šiuos 

kriterijus: 
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a) yra ne jaunesnis negu 18 metų, bet ne vyresnis negu 55 metų;  

b) yra deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą ir nuolat gyvena Lietuvos 

Respublikoje; 

c) dirba visą darbo dieną pagal darbo sutartį (mažiausiai 30 valandų per savaitę) 

juridiniam asmeniui arba asmeniui, kuris verčiasi individualia veikla, Lietuvos 

Respublikoje arba pats verčiasi individualia veikla Lietuvos Respublikoje 

mažiausiai 6 mėnesius prieš apsidrausdamas ir jam nėra žinoma apie darbo 

netekimą, laikiną nušalinimą nuo darbo ar bet kokias aplinkybes, dėl kurių 

grėstų darbo netekimas; 

d) pateikė prašymą sudaryti draudimo sutartį ir teigiamai atsakė į klausimus 

apie sveikatą ir užimtumą; 

e) nebuvo pripažintas visiškai ar iš dalies nedarbingu, neišėjo į pensiją, neturi 

teisės į valstybės mokamą senatvės arba netekto darbingumo pensiją. 

 

2.  Jeigu kredito gavėjas pateikia neteisingus duomenis arba jeigu draudimo apsaugos 

įsigijimo dieną arba draudimo apsaugos galiojimo metu nuslepia svarbias aplinkybes, 

susijusias su kredito gavėjo sveikata ar užimtumu, tokiam kredito gavėjui draudimo 

apsauga negalioja, ir Draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti draudimo išmoką, 

nebent tokios aplinkybės neturi įtakos didesnei draudžiamųjų įvykių, nustatytų šiose 

Taisyklėse, atsiradimo tikimybei. Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti 

Draudimo sutartį, jeigu informacijos neatskleidimo faktai paaiškėja prieš draudžiamąjį 

įvykį. 

 

4 skyrius 

Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis 

 

1. Draudimo apsauga pagal Taisykles įsigalioja nuo pirmos kredito dalies išmokėjimo 

dienos su sąlyga, kad kredito gavėjas pasirašė prašymą sudaryti draudimo sutartį ir 

atitinka kriterijus, nustatytas Taisyklių 3 skyriuje, ir sumokėjo visą Draudikui 

priklausančią draudimo įmoką. Tuo atveju, jeigu nauja draudimo sutartis  sudaroma 

susiejant ją su jau sudaryta kredito sutartimi, pasibaigus ankstesnio draudimo 
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laikotarpiui, draudimo apsauga įsigalioja tą dieną, kuri nurodyta prašyme sudaryti 

draudimo sutartį, bet ne anksčiau negu draudimo įmokos sumokėjimo dieną . 

2. Draudimo apsauga pasibaigia atsiradus bet kuriai iš šių aplinkybių:  

a) paskutinę draudimo apsaugos dieną, nurodytą prašyme sudaryti draudimo 

sutartį, tačiau ne vėliau kaip praėjus 5 metams nuo draudimo apsaugos 

įsigijimo dienos; 

b) Draudėjui sulaukus senatvės pensijos amžiaus;  

c) Draudėjui įgijus teisę gauti valstybės mokamą pensiją; 

d) nutraukus kredito sutartį ar kitaip jai pasibaigus; 

e) visiškai grąžinus likusią kredito dalį; 

f) dieną, kai išmokama paskutinė draudimo išmoka (pagal Taisyklių 8 skyriaus 5 

punktą) nedarbingumo, nedarbo ar gydymo stacionare atveju; 

g) pripažinus draudėją visiškai ir visam laikui nedarbingu po to, kai jam buvo 

mokama draudimo išmoka už atitinkamą nedarbingumą (ne ilgiau negu 12 

mėnesių), su sąlyga, kad draudėjo nedarbingumas iš pradžių buvo 

diagnozuotas kaip laikinas nedarbingumas;  

h) Draudėjui mirus; 

i) pasibaigus draudimo laikotarpiui arba nustojus galioti draudimo apsaugai; 

j) Draudėjui pateikus prašymą nutraukti Draudimo sutartį;  

k) Draudėjas nėra deklaravęs nuolatinės gyvenamosios vietos ir nuolat negyvena 

Lietuvos Respublikoje.  

3. Draudėjas turi teisę nutraukti Draudimo sutartį. Norėdamas nutraukti Draudimo 

sutartį, Draudėjas privalo informuoti Draudiką. Prašymas nutraukti Draudimo sutartį 

laikomas pateiktu, jei jis pateiktas Bankui raštiškai. 

4. Draudėjas turi teisę atsisakyti Draudimo sutarties per 30 dienų nuo draudimo 

liudijimo gavimo dienos. Jeigu Draudėjas nutraukia Draudimo sutartį per minėtą 

laikotarpį, Draudėjas turi teisę susigrąžinti visą draudimo įmoką.  
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5 skyrius 

Draudimo įmoka 

 

1. Draudimo įmoka mokama iš anksto už visą draudimo laikotarpį. 

2. Draudimo įmoka mokama litais. 

3. Draudimo įmoka apskaičiuojama kredito sumą, nurodytą kredito sutartyje, dauginant 

iš draudimo įmokos dydžio, išreikšto procentais.  

4. Draudėjas turi teisę susigrąžinti dalį draudimo įmokos už nepanaudotą draudimo 

laikotarpį, jeigu Draudėjas nutraukia Draudimo sutartį nepasibaigus draudimo 

laikotarpiui. Tuo atveju, jei draudėjui buvo išmokėta draudimo išmoka arba Draudėjas 

pateikė klaidingą informaciją, draudimo įmoka, prieš terminą nutraukus Draudimo 

sutartį, nėra grąžinama. 

5. Išankstinio nutraukimo atveju iš grąžinamos sumos išskaičiuojamas 50 litų 

administravimo mokestis. Jeigu grąžintina suma yra mažesnė už administravimo mokestį, 

jokia draudimo įmokos dalis nėra grąžinama. 

 

6 skyrius 

Draudimo suma ir išmoka 

 

1. Draudimo suma yra nurodyta prašyme sudaryti draudimo sutartį, bet negali būti 

didesnė negu:  

a) 4 100 litų, jei suteikiamas būsto kreditas ar kitas kreditas, užtikrintas įkeistu 

turtu;  

b) 3 100 litų, jei suteikiamas vartojimo kreditas.  

2. Jeigu kredito įmoka nurodyta užsienio valiuta, draudimo suma prašyme sudaryti 

draudimo sutartį turi būti nurodoma litais draudimo apsaugos įsigijimo dieną. 

Draudimo išmoka  visais atvejais mokama litais.  

3. Draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmokos mokamos pagal pradinį draudimo 

išmokų grafiką. Draudimo išmoka koreguojama atsižvelgiant į palūkanų normos 

svyravimus, jeigu kredito palūkanų norma draudžiamojo įvykio dieną skiriasi nuo 

palūkanų normos, taikytos draudimo apsaugos įsigaliojimo dieną. Pakoreguota 
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draudimo išmoka lygi pradiniame draudimo išmokų grafike nurodytai mėnesio 

kredito įmokos ir tos įmokos palūkanų, kurios apskaičiuojamos taikant draudžiamojo 

įvykio dieną galiojančią palūkanų normą, sumai.  

4. Draudimo išmokos mokamos taikant tą pačią palūkanų normą visą vieno 

draudžiamojo įvykio draudimo išmokos mokėjimo laikotarpį. Į draudimo išmoką 

neįskaičiuojami delspinigiai ar kiti mokesčiai. Didžiausia draudimo suma, nustatyta 

Taisyklių 6 skyriaus 1 punkte, negali būti viršyta dėl palūkanų normų svyravimo. 

5. Jeigu suteikiamas kreditas, kuris grąžinamas linijiniu būdu, draudimo suma ir 

draudimo išmoka apskaičiuojama pagal kredito grąžinimo anuiteto būdu grafiką, 

sudarytą įvertinus tuos pačias sąlygas (kredito terminą, kredito sumą, palūkanų normą) 

kaip ir sudarant kredito grąžinimo linijiniu būdu grafiką.   

 

7 skyrius 

Prašymas išmokėti draudimo išmoką ir teisę į draudimo išmoką liudijantys dokumentai 

 

1. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudėjas, kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip 

praėjus vieniems metams po draudžiamojo įvykio, turi pateikti Draudikui visus 

dokumentus dėl draudimo išmokos išmokėjimo.  

 

PRIVERSTINIS NEDARBAS 

2.  Priverstinio nedarbo atveju Draudėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:   

a) tinkamai užpildytą Draudiko parengtą prašymo išmokėti draudimo išmoką 

priverstinio nedarbo atveju formą, įskaitant neatšaukiamą Draudėjo įgaliojimą 

Draudikui gauti su nedarbu susijusius Draudėjo asmens (įskaitant ypatingus) 

duomenis ir dokumentus iš atitinkamų duomenų bazių (įskaitant įdarbinimo 

paslaugų, bedarbių ir asmenų, ieškančių darbo, registrą) ir valdžios institucijų (pvz., 

darbo biržos, socialinio draudimo fondo, valstybinės mokesčių inspekcijos, 

muitinės departamento ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei juridinių ir 

fizinių asmenų); 

b) Lietuvos Respublikos darbo biržos atitinkamo skyriaus sprendimo dėl Draudėjo, 

kaip bedarbio, registracijos originalą ar patvirtintą kopiją, jeigu Lietuvos darbo 
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birža atitinkamos informacijos neįrašė į prašymo išmokėti draudimo išmoką 

priverstinio nedarbo atveju formą; 

c) Draudėjo darbo sutarties nutraukimo dokumento originalą ar patvirtintą kopiją, 

kuriuose nurodytos nutraukimo priežastys; 

d) paskutinio darbdavio išduotos pažymos apie darbo santykius originalą ar 

patvirtintą kopiją, kuriuose nurodyta darbo santykių trukmė, pareigos, išeitinė 

išmoka;  

e) valstybės mokamos bedarbio pašalpos gavimo ar teisės ją gauti draudimo išmokos 

laikotarpiu dokumento originalą ar patvirtintą kopiją ir, pasibaigus teisės į 

valstybės mokamą bedarbio pašalpą laikotarpiui, Draudėjo, kaip bedarbio, 

registracijos galiojimą liudijančio dokumento originalą ar patvirtintą kopiją.  

 

LAIKINAS NEDARBINGUMAS IR GYDYMAS STACIONARE 

 

3.  Laikino nedarbingumo ar gydymo stacionare atveju Draudėjas pateikia Draudikui 

šiuos dokumentus: 

a) tinkamai užpildytą Draudiko parengtą prašymo išmokėti draudimo išmoką 

laikino nedarbingumo ar stacionaraus gydymo atveju formą; 

b) gydytojo pažymos, nedarbingumo lapelio ar invalidumo (nedarbingumo) 

pažymėjimo originalą ar kopiją (turi būti nurodyta gydymo laikotarpio pradžia, 

pabaiga, nedarbingumo laikotarpis, jeigu tai žinoma pateikiant prašymo išmokėti 

draudimo išmoką laikino nedarbingumo ar stacionaraus gydymo atveju 

formą), ligos / sužalojimo istoriją (epikrizę) su medicinine diagnoze ir, jei reikia, 

pagrindiniais ligos / sužalojimo istorijos duomenimis (rentgeno nuotraukomis, 

specialistų tyrimais, tyrimų rezultatais) bei informaciją ir dokumentus apie gydymą 

stacionare (turi būti nurodyta ligoninės pavadinimas, guldymo į ligoninę diena, 

gydymo stacionare trukmė ir išrašymo iš ligoninės diena), jei toks gydymas buvo 

taikytas; 

c) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (ar kitos įstatymų nustatytos 

valstybinės institucijos, turinčios teisę nustatyti nedarbingumą) sprendimo dėl 

nedarbingumo nustatymo, jei toks buvo priimtas, originalą ar patvirtintą kopiją;  
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d) atitinkamos institucijos pranešimą apie nelaimingą atsitikimą ir policijos ataskaitą, 

jeigu valstybinė institucija ar policija vykdė tyrimą dėl nelaimingo atsitikimo, ir 

ataskaitą apie skubią medicininę pagalbą, jei tokia pagalba buvo suteikta (originalą 

arba patvirtintą kopiją); 

e) jeigu Draudėjas yra darbuotojas – darbdavio pažymos, liudijančios, kad 

Draudėjas buvo įdarbintas pirmą laikino nedarbingumo dieną, originalą, jeigu 

darbdavys neįrašė tokios informacijos atitinkamoje prašymo dėl draudimo 

išmokos išmokėjimo formos skiltyje; 

f) jeigu Draudėjas yra individualia veikla besiverčiantis asmuo – įrodymą, kad jis 

yra individualia veikla besiverčiantis asmuo (pvz., mokesčių inspekcijos pažymą, 

kurioje nurodytas individualios veiklos laikotarpis). Šis Draudėjas privalo pateikti 

dokumentą, liudijantį sumokėtą socialinio draudimo mokestį už laikotarpį iki 

draudimo išmokos išmokėjimo datos (originalas arba patvirtinta kopija). 

4.  Visas su reikiamų dokumentų pateikimu susijusias išlaidas padengia Draudėjas.  

5.  Bankas Draudėjo prašymu pateikia Draudikui prašymo sudaryti draudimo sutartį 

kopiją, reikalingus kredito dokumentus, galiojančius draudimo apsaugos įsigaliojimo 

momentu, ir pradinį draudimo išmokų grafiką. 

6. Bet koks vėlavimas pateikti dokumentus Draudikui suteikia teisę atitinkamai atidėti 

draudimo išmokos mokėjimo laiką. 

7. Draudikas privalo informuoti Draudėją, jeigu būtina pateikti kitus draudimo išmokos 

teisėtumą liudijančius dokumentus. 

8. Draudiminio įvykio priežasčių, sužalojimų laipsnio ir draudžiamojo įvykio aplinkybių 

bei laikino nedarbingumo ar gydymo stacionare laikotarpio nustatymo tikslais 

Draudėjas suteikia Draudikui teisę ir įgalioja jį (ir įsipareigoja Draudiko prašymu 

papildomai įgalioti atitinkamas institucijas) prašyti papildomų dokumentų iš atitinkamų 

institucijų (įskaitant policiją, gydytojus ir ligonines, Lietuvos darbo biržą, socialinio 

draudimo fondą ir bet kurią kitą valstybinę ar savivaldybių instituciją bei juridinį ar fizinį 

asmenį), apklausti ir surašyti parodymus, reikalauti, kad Draudėjas būtų pakartotinai 

ištirtas gydytojų ir t. t. Draudėjas įsipareigoja leisti Draudiko nurodytam gydytojui (-

ams) ištirti jo sveikatos būklę. Draudikas tokiu atveju privalo kompensuoti Draudėjo 

išlaidas, susijusias su tokiu tyrimu. 
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9. Draudėjas privalo nedelsdamas informuoti Draudiką apie bet kokias aplinkybes, kurios 

panaikina teisę gauti draudimo išmoką pagal Taisyklių 8 ir 10 skyrius. 

10. Jeigu Draudėjas nepateikia informacijos ir dokumentų, neateina pasitikrinti sveikatos 

arba neleidžia to padaryti, arba konkrečiai nenurodo raštu medicinos įstaigoms, 

gydytojams, valstybinėms institucijoms atskleisti Draudikui bet kokius Draudėjo 

asmens duomenis (įskaitant ypatingus), susijusius su draudžiamuoju įvykiu, Draudikas 

turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką. Jeigu Draudėjas nepateikia Draudiko 

nurodytos informacijos ir dokumentų per 24 mėnesius po prašymo išmokėti draudimo 

išmoką pateikimo dienos, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką ir 

tokį prašymą atmesti. Ši sąlyga taikoma pagal prašymus išmokėti draudimo išmoką dėl 

priverstinio nedarbo, laikino nedarbingumo ir gydymo stacionare. 

11. Iškilus klausimams dėl draudimo išmokos mokėjimo proceso, Draudėjas gali kreiptis 

pagalbos į Draudiką telefonu  (8 5) 272 2929  

 

8 skyrius  

Draudimo išmokos nustatymo tvarka 

 

1. Draudžiamojo įvykio tyrimo metu Draudėjas yra atsakingas už kredito įmokų 

mokėjimą kiekvieną mėnesį ir kitų įsipareigojimų, susijusių su kredito sutartimi, 

Bankui vykdymą. 

2. Draudikas priima sprendimą dėl draudėjo teisės į draudimo išmoką pagrįstumo ir jos 

dydžio nustatymo tik Draudėjui pateikus visą dokumentaciją, kurios reikalavo 

Draudikas. 

3. Jeigu pagal Taisyklių 7 skyriuje išvardytus ir pateiktus dokumentus neįmanoma 

nustatyti Draudėjo teisės į draudimo išmoką teisėto pagrindo Draudikas turi teisę 

prašyti papildomo paaiškinimo ar medicininės dokumentacijos (medicininių įrašų) ir 

gauti medicininę informaciją iš gydytojų, atsakingų už Draudėjo gydymą, o taip pat 

kreiptis į savo medicinos ekspertus dėl nuomonės pareiškimo. 

4. Jeigu Draudėjas atsisako pateikti papildomą informaciją ar dokumentus arba neduoda 

sutikimo prašyti papildomos informacijos iš valstybinių institucijų pagal Taisyklių 7 

skyriaus 8 punktą, nesuteikia teisės prašyti medicininės išvados iš Draudėjo gydytojo ir 
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tai turi įtakos nustatant draudimo išmokos  pagrįstumą, Draudikas turi teisę atsisakyti 

išmokėti draudimo išmoką. 

5. Didžiausias bendras draudimo išmokų, išmokamų įvykus keliems draudžiamiesiems 

įvykiams, skaičius negali viršyti 24 -ių mėnesio draudimo išmokų per visą draudimo 

sutarties galiojimo laikotarpį ir negali viršyti 12-os mėnesio draudimo išmokų, 

išmokamų už tą patį draudžiamąjį įvykį, taip pat šių išmokų suma negali viršyti 

likusios negrąžintos kredito sumos.  

6. Draudikas neprivalo mokėti ir Draudėjas neturi teisės reikalauti mokėti draudimo 

išmokų dėl nedarbingumo ir gydymo stacionare arba dėl nedarbingumo ir nedarbo, 

susijusių su tuo pačiu laikotarpiu. 

7. Draudikas suteikia Draudėjui galimybę susipažinti su informacija ir dokumentais, 

surinktais norint nustatyti Draudiko pareigas mokėti draudimo išmoką arba norint 

nustatyti draudimo išmokos dydį. Draudėjas turi teisę prašyti, kad Draudikas 

patvirtintų raštu bet kokią atskleistą informaciją. Draudėjas gali daryti dokumentų 

kopijas ir už jas sumokėti savo lėšomis, o Draudikas gali paliudyti kopijų tikrumą.  

 

PRIVERSTINIS NEDARBAS 

8. Tik visą darbo dieną ir mažiausiai šešis mėnesius prieš įsigyjant draudimo apsaugą 

dirbantis draudėjas turi teisę gauti draudimo išmoką priverstinio nedarbo 

laikotarpiu. Draudėjas, kuris priverstinio nedarbo draudžiamojo įvykio metu dirbo 

pagal terminuotą darbo sutartį, turi teisę į draudimo išmoką tik tuo atveju, jei iki 

įvykstant draudžiamajam įvykiui bus išdirbęs ne mažiau nei 24 mėnesius 

nepertraukiamai (gali būti atnaujinama darbo sutartis, bet neturi būti nedarbo 

laikotarpių) pas tą patį darbdavį. 

9. Draudėjas turi teisę gauti draudimo išmoką su sąlyga, jei yra užsiregistravęs kaip 

bedarbis ir turi teisę gauti valstybės mokamą bedarbio pašalpą iš Lietuvos darbo biržos. 

Pasibaigus teisės gauti valstybės mokamą bedarbio pašalpą laikotarpiui, Draudėjas turi 

teisę į draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu jo, kaip bedarbio, registracija yra 

galiojanti ir Draudėjas aktyviai ieško darbo.  

10. Draudėjas turi teisę gauti draudimo išmoką dėl priverstinio nedarbo su sąlyga, jei 

Draudėjas gavo informaciją apie būsimą nedarbą arba atleidimą iš darbo  ne ankščiau 

kaip 60 dienų po draudimo apsaugos įsigaliojimo datos ir tik po to tapo bedarbiu. 
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11. Už pirmas 30 priverstinio nedarbo dienų draudimo išmoka nemokama. Draudėjas 

turi teisę į vieną draudimo išmoką pasibaigus kiekvienam 30 dienų nepertraukiamo 

nedarbo laikotarpiui, su sąlyga, jei Draudėjas yra užsiregistravęs kaip bedarbis 

Lietuvos darbo biržoje ir turi teisę gauti valstybinę bedarbio pašalpą. Pasibaigus visam 

laikotarpiui, kurio metu suteikiama teisė gauti bedarbio pašalpą iš darbo biržos, 

Draudėjas privalo pateikti atitinkamą darbo biržos pažymą, liudijančią, kad nedarbas 

tęsiasi, o Draudėjas  aktyviai ieško darbo. Kiekvienam nedarbo atvejui didžiausias 

draudimo išmokų skaičius yra 12 -a mėnesio išmokų, o bendras didžiausias draudimo 

išmokų dėl nedarbo skaičius per visą draudimo galiojimo laikotarpį yra 24-ios 

mėnesio išmokos. Draudėjas, kuris priverstinio nedarbo draudžiamojo įvykio metu 

dirbo pagal terminuotą darbo sutartį, turi teisę į draudimo išmoka už laikotarpį iki 

terminuotos darbo sutarties pabaigos, bet ne daugiau negu į12 -a mėnesio išmokų. 

12. Bet koks vėlesnis nedarbo atvejis draudimo apsaugos laikotarpiu, jei prieš tai 

Draudėjas nepertraukiamai dirbo mažiausiai 180 dienų, yra laikomas nauju 

draudžiamuoju įvykiu, tačiau Draudiko pareiga mokėti draudimo išmoką atsiranda 

tik po 60 Draudėjo nepertraukiamo nedarbo dienų. Šiam laikotarpiui pasibaigus, 

Draudėjas turi teisę į vieną draudimo išmoką pagal Taisyklių 8 skyriaus 11 punktą. 

13. Jei tarp dviejų nedarbo atvejų Draudėjas nepertraukiamai dirbo mažiau negu 3 

mėnesius, tuomet pirmas nedarbo atvejis ir vėlesnis nedarbo atvejis bus laikomi vienu 

draudžiamuoju įvykiu ir vienu tęstiniu draudimo išmokos laikotarpiu. Draudikas 

nemoka išmokų už laikotarpį (-ius), kurio (- ių) metu Draudėjas dirbo. 

 

LAIKINAS NEDARBINGUMAS 

14. Draudėjas turi teisę gauti draudimo išmoką dėl nedarbingumo, nelaimingo atsitikimo 

arba ligos tik tuo atveju, jeigu dieną prieš pirmą nedarbingumo dieną jis buvo 

įdarbintas arba vertėsi individualia veikla. 

15. Draudikas išmoka draudimo išmoką dėl nedarbingumo su sąlyga, jei draudėjas tapo 

nedarbingas praėjus mažiausiai 30 dienų po draudimo apsaugos įsigaliojimo dienos. 

16. Už pirmas 30 laikino nedarbingumo dienų draudimo išmoka nemokama. Draudėjas 

turi teisę (pagal Taisyklių 9 skyriaus 1 punktą) į vieną draudimo išmoką po to, kai 

pasibaigia kiekvienas nepertraukiamo 30 dienų nedarbingumo laikotarpis. Didžiausias 

draudimo išmokų skaičius kiekvieno nedarbingumo atveju yra 12 mėnesio išmokų, o 
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bendras didžiausias draudimo išmokų dėl nedarbingumo skaičius per visą draudimo 

galiojimo laikotarpį yra 24 mėnesio išmokos. 

17. Draudikas bet kuriuo nedarbingumo laikotarpiu turi teisę paprašyti Draudėjo atlikti 

medicininį patikrinimą, kurio išlaidas apmoka Draudikas. Draudėjas privalo 

medicininį patikrinimą atlikti laiku.   

18. Draudikas turi teisę paprašyti individualia veikla besiverčiančio asmens pateikti bet 

kokius verslo dokumentus (mokesčių deklaraciją ir pan.), norėdamas nustatyti teisėtumą 

į draudimo išmoką ir / arba verslo, plėsto iki nedarbingumo, pobūdį. 

19. Draudikas sprendžia apie Draudėjo nedarbingumą remdamasis pateiktais 

medicininiais dokumentais ir iš Draudėjo gydytojo gauta informacija. 

20. Draudėjui pateikus pakartotinį prašymą išmokėti draudimo išmoką dėl laikino 

nedarbingumo: 

a) jei Draudėjo nedarbingumo priežastis yra ta pati, Draudėjas turi teisę prašyti ne 

daugiau negu 12 mėnesio draudimo išmokų dėl tos pačios nedarbingumo 

priežasties. Draudėjas gali grįžti į darbą tarp laikotarpių nuo vienos draudimo 

išmokos mokėjimo iki kitos. Draudikas nemoka išmokų už laikotarpį (-ius), kai 

Draudėjas dirbo; 

b) jei Draudėjo nedarbingumo priežastis yra kita, prieš bet kurį kitą laikino 

nedarbingumo atvejį draudimo apsaugos metu nepertraukiamas darbas turi 

tęstis ne trumpiau kaip 30 dienų po ankstesnio nedarbingumo pabaigos datos tam, 

kad Draudėjas įgytų teisę prašyti išmokėti draudimo išmoką dėl kito laikino 

nedarbingumo atvejo. 

 

GYDYMAS STACIONARE  

21. Draudikas moka draudimo išmoką gydymo stacionare atveju su sąlyga, jei 

Draudėjas buvo gydytas stacionare praėjus mažiausiai 30 dienų po draudimo 

apsaugos įsigaliojimo dienos. 

22. Tik individualia veikla besiverčiantis Draudėjas turi teisę gauti draudimo išmoką 

gydymo stacionare atveju ir tik tada, jeigu jis buvo gydytas stacionare mažiausiai 7 

dienas nepertraukiamai.  
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23. Individualia veikla besiverčiantis Draudėjas turi teisę į vieną mėnesio draudimo 

išmoką po 7 nepertraukiamų gydymo stacionare dienų ir į vieną mėnesio draudimo 

išmoką pasibaigus kiekvienam vėlesniam 30 nepertraukiamų gydymo stacionare dienų 

laikotarpiui. 

24. Didžiausias draudimo išmokų skaičius kiekvieno gydymo stacionare atveju yra 12 

mėnesio draudimo išmokų, o bendras didžiausias draudimo išmokų, mokamų, jei 

buvo taikytas gydymas stacionare, skaičius per visą draudimo galiojimo laikotarpį 

yra 24 mėnesio išmokos. 

25. Draudėjas įgyja teisę į draudimo išmoką dėl kiekvieno kito gydymo stacionare 

draudimo apsaugos metu tik tuo atveju, jeigu jis prieš kiekvieną kitą gydymo 

stacionare atvejį išdirba mažiausiai 180 nepertraukiamų darbo dienų.  

26. Jei gydymas stacionare pasibaigia, o Draudėjo nedarbingumas nepertraukiamai 

tęsiasi toliau, Draudėjas turi teisę gauti draudimo išmoką dėl nedarbingumo už 

kiekvieną vėlesnį 30 dienų laikotarpį, bet ne daugiau negu  12 mėnesio draudimo 

išmokų nuo pirmos gydymo stacionare dienos. 

 

9 skyrius 

Draudimo išmokos mokėjimo tvarka 

 

1. Draudikas draudimo išmoką sumoka į Banko nurodytą sąskaitą,  

o Bankas šią sumą perveda į Draudėjo kredito sąskaitą ar kitą Draudėjo sąskaitą, jei 

taip susitaria  Bankas ir Draudėjas.   

2. Draudikas sumoka draudimo išmoką per 30 dienų nuo visos jo reikalaujamos 

informacijos ir dokumentų, susijusių su prašymu išmokėti draudimo išmoką, kaip 

nustatyta Taisyklių 7 skyriuje, gavimo dienos. 

3. Draudikas, laiku nesumokėjęs draudimo išmokos, turi raštu apie tai informuoti Banką 

ir Draudėją, nurodydamas atsisakymo sumokėti visą draudimo sumą ar jos dalį 

aplinkybes ir teisinį pagrindą, o taip pat sumokėti neginčijamą draudimo sumos dalį.  

4. Jeigu mokėti draudimo išmoką nėra teisinio pagrindo arba mokėtina draudimo 

išmoka skiriasi nuo pradiniame draudimo išmokų grafike nurodytos sumos, 

Draudikas raštu apie tai turi informuoti Banką ir Draudėją, nurodydamas atsisakymo 
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sumokėti visą draudimo išmoką ar jos dalį aplinkybes ir teisinį pagrindą. Draudikas, 

pateikdamas šią informaciją, taip pat turi išaiškinti Draudėjo teisę kreiptis į teismą dėl 

ginčo sprendimo. 

5. Sumokėjęs eilinę draudimo išmoką, Draudikas turi pateikti Draudėjui dokumentą, 

kuriame turi būti nurodyta paskutinės sumokėtos draudimo išmokos suma, o taip pat 

tęstinio prašymo išmokėti draudimo išmoką formą ir instrukcijas, kaip pateikti 

prašymą dėl tolesnės draudimo išmokos mokėjimo. Minėta prašymo forma turi būti 

užpildoma ir išsiunčiama Draudikui, jei Draudėjas ir toliau buvo bedarbis, 

nedarbingas arba gydomas stacionare nepertraukiamai 30 dienų.  

 

 10 skyrius 

Nedraudžiamieji įvykiai 

 

BENDROJI DALIS 

1. Nurodyti įvykiai bus laikomi nedraudžiamaisiais ir draudimo išmoka nebus mokama, 

jei įvykio atsiradimą lėmė šios aplinkybės: 

a) paskelbtas ar nepaskelbtas karas (įskaitant pilietinį karą), karo padėtis, maištas, 

teroro aktas, sabotažas, revoliucija ar karinis sukilimas, arba karine galia 

uzurpuotos valdžios veiksmai, įskaitant tiesioginę ir ilgalaikę masinio naikinimo 

ginklais sukeltą žalą;  

b) jonizuojanti radiacija arba radioaktyvus užteršimas branduoliniu kuru arba 

branduolinėmis atliekomis, arba bet kokia branduolinių įrenginių sukelta rizika ar 

toksinis užteršimas; 

c) streikai, riaušės ir pilietinis nepaklusnumas; 

d) Draudėjo tyčinis veiksmas arba dėl Draudėjo didelio neatsargumo  sukeltas įvykis 

ar veiksmas, lėmęs įvykio mastą; 

e) alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo 

nurodymo ar priežiūros; 

f) Draudėjo bandymas nusižudyti. 
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PRIVERSTINIS NEDARBAS 

2. Įvykis bus laikomas nedraudžiamuoju ne tik Taisyklių 10 skyriaus 1 punkte nustatytais 

atvejais, bet ir priverstinio nedarbo atveju, jeigu:  

g) bet kuriuo metu iki draudimo apsaugos įsigijimo dienos arba per 60 dienų nuo tos 

dienos Draudėjas buvo raštu ar žodžiu informuotas arba turėjo numatyti dėl kitų 

priežasčių, kad jis taps bedarbiu arba bus laikinai nušalintas nuo darbo, arba yra 

priverstinio nedarbo galimybė dėl numatomo etatų mažinimo; 

h) darbo santykiai su Draudėju buvo nutraukti bandomojo laikotarpio metu; 

i) nedarbą lėmė darbo santykių pasibaigimas ar nutraukimas šalių sutarimu, darbo 

santykių nutraukimas Draudėjo iniciatyva (išskyrus atvejus, kai darbo sutartis 

nutraukiama darbdaviui pažeidus darbo sutarties sąlygas, nustatytas Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse), arba darbdavio iniciatyva, iš anksto pranešus apie 

darbo sutarties nutraukimą arba be tokio įspėjimo, dėl Draudėjo padaryto darbo 

sutarties pažeidimo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą; 

j) Draudėjas nebuvo išdirbęs mažiausiai šešių mėnesių iki draudimo  įsigaliojimo 

dienos pagal visos darbo dienos sutartį; 

k) Draudėjas dirbo pagal terminuotą darbo sutartį, išskyrus atvejus, jeigu buvo 

išdirbta ne mažiau negu 24 mėnesiai nepertraukiamai (gali būti atnaujinama darbo 

sutartis, bet neturi būti nedarbo laikotarpių) pas tą patį darbdavį. 

l) Draudėjo darbas buvo sezoninis, atsitiktinis arba laikinas, arba nedarbas yra 

įprastas reiškinys dirbant tokio pobūdžio darbą;  

m) nedarbą lėmė terminuotos darbo sutarties pasibaigimas. 

n) Draudėjas dirba pas verslininką, kuris yra ne tolesnės kaip jo antros eilės 

giminaitis, įskaitant kraujo arba santuokinius ryšius, arba Draudėjas yra jį 

įdarbinusio verslininko (įskaitant įmones) partneris (akcininkas) arba įmonės 

valdymo organo narys;  

o) Draudėjas verčiasi individualia veikla arba pradeda vykdyti individualią veiklą; 

p)  Draudėjas išeina į pensiją (įskaitant išėjimą į pensiją dėl netekto arba sumažėjusio 

darbingumo atlikti tai profesijai būdingą darbą) ir / arba neturi ketinimų susirasti 

kitą  darbą visai darbo dienai;  
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q) Draudėjo, kaip bedarbio, registracija yra nutraukiama pagal Bedarbių rėmimo 

įstatymo nuostatas. 

 

LAIKINAS NEDARBINGUMAS 

3. Įvykis bus laikomas nedraudžiamuoju ne tik Taisyklių 10 skyriaus 1 punkte nustatytais 

atvejais, bet ir tuo atveju, kai pastovus (dalinis ar visiškas) nedarbingumas nustatomas iš 

karto po įvykio atlikus medicininį patikrinimą, arba nedarbingumą lėmė: 

a)  lėtinė liga, negalavimas, liga, sužeidimas, susirgimas arba panaši Draudėjo būklė, 

kuri buvo diagnozuota ar tapo žinoma iki draudimo apsaugos įsigijimo dienos;  

b) nugaros skausmas ar panaši būklė, jei nėra pakankamų medicininių įrodymų, 

liudijančių Draudėjo būklę (specialisto išvados, pagrįstos rentgeno, magnetinio 

rezonanso, kompiuterinės tomografijos ar panašių tyrimų rezultatais);  

c) Draudėjo psichinė liga ar psichikos sutrikimai, įskaitant stresą ar su juo susijusią 

būklę, ir depresija, jei tai nėra diagnozuota psichiatro; 

d) alkoholis, narkotikai ar kitos toksinės medžiagos, išskyrus tas, kurias paskiria 

gydytojas;  

e) bet kokios operacijos, gydymas ar procedūros, kurios nėra mediciniškai būtinos 

normaliai gyvenimo kokybei palaikyti, įskaitant grožio ir kosmetines procedūras; 

f) bet kokie moksliniu ar medicininiu būdu nepagrįsti gydymo metodai;  

g) sąmoningas ar nesąmoningas tyčinis susižalojimas arba sužalojimai, kuriuos sukelia 

trečioji šalis Draudėjo prašymu;  

h) Draudėjo padarytas baudžiamasis nusikaltimas, įskaitant Draudėjo sukeltą kelių 

eismo įvykį;  

i)  normalus nėštumas, abortas arba persileidimas; 

j)  nepateisinamas atsisakymas kreiptis pagalbos į medikus, gydytojo nurodymų 

nepaisymas arba gydymasis be gydytojo arba kvalifikuoto personalo priežiūros, 

išskyrus atvejus, kai tai susiję su Draudėjo gyvybės išgelbėjimu nelaimingo 

atsitikimo atveju; 

k) nelaimingi atsitikimai, susiję su Draudėjo praktikuojamomis pavojingo ar  

ekstremalaus sporto šakomis, įskaitant boksą, bobslėjų, rogučių sportą, automobilių 
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sportą, jodinėjimą, alpinizmą, kopimą į uolas ir urvus, sklandytuvų sportą, 

sklandymą, oreivystę, parašiutizmą, fechtavimą, savigynos ir kontaktinį sportą 

(pvz.: karatė, dziudo, kikboksas, imtynės, t. t.), dalyvavimą karinėse pratybose ir 

mokymuose, taip pat plaukimą plaustu, šuolius nuo tramplyno, nardymą ir aktyvų 

dalyvavimą viešose sporto, ralio varžybose, pavojingų ar ekstremalių sporto šakų 

mokymuose, arba įkalinimu; 

l) Draudėjo skraidymas, kai draudėjas pilotuoja karinį ar asmeninį lėktuvą , keliauja 

kaip įgulos narys ar keleivis, jei lėktuvas neturi licencijos skraidinti keleivius.  

 

GYDYMAS STACIONARE 

4. Įvykis bus laikomas nedraudžiamuoju ne tik Taisyklių 10 skyriaus 1 ir 3 punktuose 

nustatytais atvejais, bet ir tuo atveju, jei gydymą stacionare lėmė kosmetinis 

gydymas arba estetinė plastinė operacija. 

 

11 skyrius 

Skundai 

 

1. Draudėjas turi teisę raštu pateikti skundą Draudikui dėl pastarojo atliekamų veiksmų 

pagal Draudimo sutartį ar šias Taisykles.  

2. Skundas turi būti išsiunčiamas šiuo adresu: Gedimino pr.7, Lt-01001 Vilnius. 

3. Atsakymą į skundą Draudikas pateikia raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo 

datos. 

4. Draudėjas dėl Draudiko atliekamos veiklos gali pateikti skundą Jungtinės Karalystės 

finansinių paslaugų tarnybai (25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, 

Jungtinė Karalystė (UK)) arba Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai 

(Ukmergės g. 222, LT -07157 Vilnius, Lietuvos Respublika). 

5. Draudėjas dėl Draudiko atliekamos veiklos taip pat gali kreiptis į teismą, ir ginčas bus 

nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  
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12 

Sąvokos 

 

Toliau paryškinti žodžiai šiose Taisyklėse turi tokią reikšmę: 

darbas arba į(si)darbinimas – Draudėjo  darbas visą darbo dieną (ne mažiau kaip 30 

valandų per savaitę) pagal darbo sutartį pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir tarnyba 

pagal Valstybės tarnybos įstatymą, išskyrus darbą, kai Draudėjas eina juridinio asmens 

valdymo ar priežiūros organo nario pareigas;  

Draudėjas – kredito gavėjas, kuris atitinka Taisyklių 3 skyriuje nustatytus  kriterijus, yra 

pasirašęs prašymą sudaryti draudimo sutartį ir kuris turi galiojantį draudimo liudijimą 

(polisą), išduotą Draudiko pagal Taisykles; 

Draudikas – bendrovė Financial Insurance Company Limited, kurios registruota buveinė yra 

adresu Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, London W4 5XR, Jungtinė 

Karalystė (UK); Draudiko grupės visos Europoje veikiančios draudimo bendrovės naudoja 

Genworth Financial prekės ženklą; 

draudimo apsaugos įsigaliojimo diena – diena, kai kredito gavėjui išmokėtas kreditas ar jo 

pirma dalis, su sąlyga, kad draudėjas pareiškė prašymą sudaryti Draudimo sutartį ir iki 

Draudimo sutartyje nurodytos dienos sumokėjo visą draudimo įmoką; 

draudimo įmoka – suma, mokėtina Draudikui už suteikiamą draudimo apsaugą; 

draudimo išmoka – kas mėnesį Draudiko mokama suma draudžiamųjų įvykių atvejais; 

draudimo laikotarpis – laikotarpis, nustatytas Draudimo sutartyje, bet ne ilgesnis kaip 60 

mėnesių; 

draudimo suma – draudimo liudijime nurodyta ir draudžiamojo įvykio atveju mokėtina 

suma, lygi nustatytai mėnesio kredito įmokai nurodytai pradiniame draudimų išmokų 

grafike, kuri yra koreguojama  atsižvelgiant į palūkanų normos svyravimus (jei palūkanų 

norma draudžiamojo įvykio atveju skiriasi nuo palūkanų normos, nurodytos draudimo 

liudijime), kaip nustatyta Taisyklių 6 skyriuje, tačiau neviršijanti Taisyklių 6 skyriaus 1 

punkte nustatytų didžiausių sumų.  

draudimo sutarties sudarymo diena – diena, kai kredito gavėjas ir Draudikas pasirašo 

Draudėjo prašymą sudaryti draudimo sutartį;  



 19 

Draudimo sutartis – sutartis, kurią sudaro šie dokumentai: draudimo liudijimas (polisas), 

Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį, šios Taisyklės, pradinis draudimo išmokų 

grafikas; 

draudžiamasis įvykis – priverstinis draudėjo nedarbas, laikinas nedarbingumas arba 

gydymas stacionare; 

gydymas stacionare – draudėjo gydymas ligoninėje mažiausiai 7 dienas iš eilės dėl 

negalavimo ar nelaimingo atsitikimo; 

Individuali veikla – ūkinė veikla, kurią Draudėjas atlieka savo vardu ir kuri yra registruota 

atitinkamame Valstybinės mokesčių inspekcijos registre, arba ūkinė veikla, vykdoma pagal 

verslo liudijimą; 

individualia veikla besiverčiantis asmuo – Draudėjas, vykdantis ūkinę veiklą, jei jis nėra 

užregistruotas kaip bedarbis ir / arba negauna valstybinės bedarbio pašalpos; individualia 

veikla besiverčiančiu asmeniu vadinamas ir Draudėjas, einantis juridinio asmens valdymo ar 

priežiūros organo nario pareigas, o taip pat Draudėjas, dirbantis verslininko, kuris yra ne 

tolesnės kaip jo antros eilės giminaitis, įskaitant kraujo arba santuokinius ryšius, įmonėje, arba 

Draudėjas yra jį įdarbinusio verslininko (įskaitant įmones) partneris (akcininkas) arba įmonės 

valdymo organo narys. 

kredito gavėjas – fizinis asmuo, sudaręs vartojimo kredito, būsto kredito ar kito kredito, 

įkeičiant turtą, sutartį su Banku;  

kredito įmoka – kredito gavėjo įsipareigojimas Bankui kiekvieną mėnesį mokėti įmokas 

pagal kredito sutartį, kurias sudaro grąžinamo kredito dalis ir mokėtinos palūkanos (išskyrus 

bet kokias kitas mokėtinas sumas);   

kredito išmokėjimas – Banko atliekamas kredito pervedimas į kredito gavėjo  nurodytą 

sąskaitą, o jei kreditas išmokamas dalimis, – pirmos kredito dalies išmokėjimas; 

kredito išmokėjimo diena – diena, kai Bankas išmoka kreditą, o tuo atveju, kai kreditas 

išmokamas dalimis, – diena, kai Bankas išmoka pirmą jo dalį pagal kredito sutartį; 

kredito sąskaita – Banke esanti kredito gavėjo sąskaita, skirta kredito lėšų apskaitai; 

kredito suma – suma, kurią Bankas suteikia kredito gavėjui pagal kredito sutartį. Tuo 

atveju, jeigu nauja draudimo sutartis sudaroma susiejant ją su jau sudaryta kredito sutartimi, 

apskaičiuojant draudimo įmoką ir prašyme sudaryti draudimo sutartį yra nurodomas kredito 
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likutis, esantis draudimo sutarties sudarymo dieną;  

Kredito sutartis – kredito gavėjo ir Banko sudaryta kredito sutartis, pagal kurią Bankas 

suteikia kreditą, nurodytą prašyme sudaryti draudimo sutartį;  

lėtinė liga – draudimo apsaugos įsigijimo dieną esanti ilgalaikė liga, nuolat ar periodiškai 

gydant besitęsianti mėnesius ar metus, nepaisant to, ar draudimo apsaugos prašymo metu 

Draudėjui buvo reikalinga medicininė priežiūra, ar ne, arba jos sukeltas negalavimas ar bet 

kokios komplikacijos; 

nedarbas – priverstinis  Draudėjo darbo, kaip apibrėžta Taisyklių 12 skyriuje, kuris tęsėsi ne 

mažiau kaip šešis mėnesius iki draudimo apsaugos įsigaliojimo dienos, praradimas, su 

sąlyga, kad  Draudėjas užsiregistravo kaip bedarbis ir turi teisę gauti valstybinę bedarbio 

pašalpą pagal Bedarbių rėmimo įstatymą; Priverstinis nedarbas reiškia darbo netekimą dėl 

ekonominių ar gamybinių priežasčių ir nepriklausantis nuo Draudėjo. 

Nedarbingumas – laikinas, trumpalaikis negalavimas, susirgimas, būklė ar trauma, dėl kurios 

Draudėjas negali dirbti savo įprasto ar bet kurio kito darbo; 

nedarbo pradžia – diena, kai nutraukiama darbo sutartis; 

normalus nėštumas – nėštumas (įskaitant daugiavaisį nėštumą), kuriam būdingi įprasti tokiai 

būsenai simptomai, nežymaus ir / arba laikino pobūdžio (t. y. rytinis pykinimas, nuovargis ir t. 

t.) ir nesukeliantys medicininio pavojaus motinai ar kūdikiui arba nežymių simptomų 

kombinacija, o taip pat kūdikio gimimas, įskaitant gimdymą, kai daromas Cezario pjūvis, arba 

kitokį gimdymą, kuris nesukelia komplikacijų, bet kai yra reikalinga medicininė ar chirurginė 

pagalba;  

palūkanos – palūkanos, nurodytos kredito gavėjo kredito sutartyje (neįskaitant delspinigių); 

patvirtinta kopija – originalaus dokumento kopija, patvirtinta dokumentą išduodančios 

institucijos ar notaro. 

pensija – piniginė išmoka pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą asmens 

išėjimo į pensiją atveju (senatvės pensija). Pagal Taisykles žodis „pensija“ taip pat apima kitas 

socialinio draudimo pensijas, tokias kaip išankstinė senatvės pensija, netekto darbingumo 

pensija, valstybinė pensija ir kitos pensijos pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių 

Įstatymus; 

pirmoji nedarbingumo diena – diena po paskutinės Draudėjo darbo dienos; 
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Pradinis draudimo išmokų grafikas – SEB Vilniaus banko duotas grafikas, pagal kurį 

apskaičiuojamos galimos draudimo išmokos draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu. 

Grafikas sudaromas remiantis kredito grąžinimo anuitetų būdu grafiko duomenimis. 

Draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmokos suma, nurodyta pradiniame išmokų grafike, yra 

koreguojama atsižvelgiant į palūkanų normos svyravimą. Pradinis draudimo išmokų grafikas 

yra duodamas kartu su draudimo liudijimu ir negali būti keičiamas visą draudimo apsaugos 

laikotarpį. 

prašymas sudaryti draudimo sutartį – dokumentas, kuriuo kredito gavėjas išreiškia norą 

apsidrausti pagal šias Taisykles;  

Prašymo išmokėti draudimo išmoką laikino nedarbingumo ar gydymo stacionare atveju 

forma – Draudiko parengta forma, kurią Draudėjas privalo pateikti nedarbingumo atveju; 

prašymo išmokėti draudimo išmoką priverstinio nedarbo atveju forma – Draudiko 

parengta forma, kurią Draudėjas, netekęs darbo, privalo pateikti Draudikui;  

Visiškas ir nuolatinis nedarbingumas – nuolatinis Draudėjo nepajėgumas atlikti darbą pagal 

bet kurios rūšies  sutartį (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ar Lietuvos Respublikos 

civilinį kodeksą) arba vykdyti individualią veiklą savo vardu, jei tą asmenį Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnyba ( NDNT) pripažino nedarbingu ar iš dalies nedarbingu; 

 

13 skyrius 

Baigiamosios nuostatos 

 

1. Draudėjo pranešimai ir pareiškimai dėl Draudimo sutarties galioja tik tuo atveju, jei 

jie pateikiami raštu Taisyklių 11 skyriaus 2 punkte nurodytu adresu, siunčiami 

registruotu paštu ar yra gavimo patvirtinimas. 

2. Jei Draudėjas pakeičia savo gyvenamąją vietą ir nepraneša apie tai Draudikui, tuomet 

Draudiko siunčiami laiškai paskutiniu žinomu Draudėjo adresu yra laikomi tinkamai 

įteiktais. 

3. Taisyklių 13 skyriaus 2 punkto nuostatos taikomos ir pasikeitus Draudėjo vardui ir / ar 

pavardei. 

4. Bet kokie su Draudimo sutartimi susiję ginčai gali būti sprendžiami abipusių derybų 

būdu arba teisme pagal Draudėjo gyvenamąją vietą. 
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5. Draudėjas sutinka, kad Draudikas, jo atstovai (ar kiti Draudiko pavedimu veikiantys 

asmenys) ir susijusios bendrovės, kiti draudikai, privatūs juridiniai asmenys ir valstybės 

institucijos (įskaitant policiją) bei įstaigos naudotų draudėjo pateiktą informaciją apie 

sveikatos būklę ir kitus duomenis, jei  tai reikalinga sudarant Draudimo sutartį ir 

vykdant jos sąlygas, nagrinėjant prašymus išmokėti draudimo išmoką ir užkertant kelią 

sukčiavimui. Draudėjas sutinka, kad tokia informacija būtų perduodama kitoms 

Europos Sąjungos valstybėms. Draudikas ėmėsi visų priemonių, kad užtikrintų 

Draudėjo informacijos slaptumą. Draudėjas sutinka, jog Bankas ir Draudikas turi 

teisę tvarkyti Draudėjo asmens (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis) ir kitus 

saugotinus duomenis. 


