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Papildomo draudimo nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo taisyklės Nr. P04 
 [galioja nuo 2011 07 04] 

 

Pagrindinės Papildomo draudimo nuo mirties dėl nelaimingo 

atsitikimo taisyklėse Nr. P04 vartojamos sąvokos 

1. Pagrindinis draudimas – tai 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 pagrindinio 

draudimo sutartį papildantis draudimas, kurio standartinės sąlygos 

nustatytos Papildomo draudimo nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo 

taisyklėse Nr. P04. 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. Nelaimingas atsitikimas – staigus įvykis, kuriam įvykus prieš 

draudžiamojo valią į draudžiamojo kūną iš išorės veikianti fizinė jėga 

(taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas fizinis poveikis) 

pakenkia draudžiamojo sveikatai ir tampa jo kūno sužalojimo 

priežastimi. 

4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos, kurios nėra atskirai 

apibrėžtos šiame skyriuje, atitinka pagrindinio draudimo taisyklėse 

vartojamas sąvokas. 

 

Papildomo draudimo galiojimas 

5. Papildomo draudimo sąlygos įsigalioja draudikui išdavus draudimo 

liudijimą ar jo priedą, liudijantį papildomo draudimo apsaugos taikymą 

draudžiamajam. 

6. Papildomo draudimo apsauga galioja tik galiojant pagrindinio 

draudimo apsaugai.  

 

Papildomo draudimo sąlygos, apibrėžtos pagrindinio draudimo 

taisyklėse 

7. Pagrindinio draudimo taisyklėse nustatyta tvarka vadovaujamasi  

atliekant veiksmus dėl papildomo draudimo, jei: 

7.1. keičiama draudimo sutartis, kai keičiamos papildomo 

draudimo sąlygos; 

7.2. stabdoma papildomo draudimo apsauga pagrindinio 

draudimo taisyklėse nustatytais atvejais; 

7.3. perleidžiamos draudiko / draudėjo teisės ir pareigos pagal 

draudimo sutartį kitam draudikui / draudėjui; 

7.4. siunčiami pranešimai ir kita informacija; 

7.5. sprendžiami ginčai. 

8. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos nustatytos pagrindinio 

draudimo taisyklėse. 

9. Papildomam draudimui galioja pagrindinio draudimo taisyklių 

nuostatos, išskyrus tas nuostatas, kurios kitaip nustatytos papildomo 

draudimo taisyklėse.  

 

Draudimo objektas 

10. Papildomo draudimo nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo 

draudimo objektas – turtinis interesas, susijęs su draudžiamojo 

gyvenimo trukme. 

11. Jei pagal draudimo sutartį įsigalioja papildomas draudimas, 

draudimo sutartyje nustatytas draudimo objektas papildomas šiose 

taisyklėse nustatytu draudimo objektu. 

 

Draudimo suma 

12. Papildomo draudimo sumos nustatomos draudėjo ir draudiko 

tarpusavio sutarimu ir nurodomos draudimo liudijime ar jo priede. 

 

Draudimo įmoka 

13.  Papildomo draudimo įmokos mokamos kartu su pagrindinio 

draudimo įmokomis.  

14. Įmoka už papildomo draudimo riziką mokama vadovaujantis 

pagrindinio draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Papildomo draudimo 

rizikos įmoka įskaičiuojama į pagrindinio draudimo įmoką arba 

išskaičiuojama iš pagrindinio draudimo investicinio atidėjinio, 

atsižvelgiant į pagrindinio draudimo taisyklėse nustatytą tvarką.  

15. Su draudimo įmoka ir / arba kainynu, kuriame nurodyti papildomo 

draudimo įkainiai, draudėjas supažindinamas prieš pasirašant prašymą 

dėl  papildomo draudimo taikymo. 

16. Draudikas turi teisę vienašališkai keisti draudimo įkainius 

pagrindinio draudimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. Jei 

draudėjas nesutinka su draudimo įkainių pakeitimu, jis turi teisę 

nemokamai pakeisti draudimo sutartį, atsisakydamas papildomo 

draudimo.  

 

Draudžiamieji įvykiai 

17. Draudžiamasis įvykis, išskyrus 20 punkte išvardytus atvejus, yra 

draudžiamojo mirtis dėl nelaimingo atsitikimo, jei nelaimingas 

atsitikimas įvyko ir draudžiamasis mirė draudžiamosios apsaugos 

galiojimo metu.  

18. Mirtis dėl gydytojų veiksmų atliekant operaciją ar kitas medicinines 

procedūras, komplikacijos po jų yra draudžiamasis įvykis tik tuo atveju, 

jeigu sužalojimas, dėl kurio buvo atliktos medicininės procedūros, buvo 

draudžiamasis įvykis (nelaimingas atsitikimas, atsitikusi galiojant 

draudžiamajai apsaugai). 

19. Draudikas turi teisę vienašališkai pakeisti šias draudimo taisykles ir 

draudžiamojo įvykio apibrėžimą pagrindinio draudimo taisyklėse 

nustatytais atvejais ir tvarka. Jei draudėjas nesutinka su draudimo 

taisyklių pakeitimu, jis turi teisę nemokamai pakeisti draudimo sutartį, 

atsisakydamas papildomo draudimo. 

 

Nedraudžiamieji įvykiai 

20. Nedraudžiamasis įvykis yra draudžiamojo mirtis dėl nelaimingo 

atsitikimo, susijusio su: 

20.1. draudžiamojo tyčiniu susižalojimu ar bandymu nusižudyti; 

20.2. narkotikų, stipriai veikiančių vaistų ir toksinių medžiagų 

vartojimu norint apsisvaiginti (išskyrus, jei vaistai vartojami pagal 

licenciją turinčių sveikatos priežiūros įstaigų receptus); 

20.3. karu, karo veiksmais (nesvarbu, ar karas paskelbtas, ar ne), 

pilietiniu karu, kariniu perversmu, sukilimu, kariniu įsiveržimu, 

kariniais ar okupaciniais veiksmais, karinių ginklų panaudojimu, 

karo ar ypatingosios padėties įvedimu, masiniais neramumais, 

riaušėmis, branduolinės energijos, radioaktyvaus spinduliavimo 

poveikiu; 

20.4. draudžiamojo nusikalstama veika, jei teismas nustatė tyčinio 

nusikaltimo požymius; 

20.5. oro transporto avarijomis, išskyrus keleivinius skrydžius 

licenciją turinčių aviakompanijų lėktuvais; 

20.6. dalyvavimu pavojinguose sporto ar laisvalaikio renginiuose, 

pavojingu laisvalaikio leidimu (motociklų ar kitų motorinių 

transporto priemonių lenktynės, aviacija ir aviacijos sporto šakos 

(skraidymas bet kokio tipo skraidymo aparatais, skraidyklėmis, 

naudojimasis jėgos aitvarais, parašiutizmas), nardymas, alpinizmas, 

kitos ekstremalaus sporto šakos ir ekstremalaus laisvalaikio leidimo 

būdai (plaukimas plaustais, slidinėjimas nuo uolų ir pan.), jeigu su 

draudiku nebuvo individualiai susitarta kitaip; 

20.7. draudžiamojo mirtimi dėl nelaimingo atsitikimo, kai 

draudžiamoji apsauga buvo sustabdyta; 

20.8. draudžiamojo mirtimi, jei draudžiamasis mirė praėjus 90 dienų 

po nelaimingo atsitikimo; 

20.9. draudžiamojo mirtimi, jei draudžiamajam nėra sukakę vieni 

metai. 

21. Draudžiamojo mirtis dėl nelaimingo atsitikimo laikomas 

nedraudžiamuoju įvykiu, jei buvo pavėluotai kreiptasi į sveikatos 
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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. 

22. Atsitikus nedraudžiamajam įvykiui draudimo išmoka nemokama.  

 

Draudimo išmoka 

23. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, išmokama draudimo nuo mirties 

dėl nelaimingų atsitikimų suma. 

24. Jei dėl draudžiamojo mirties vyksta teisėsaugos institucijų tyrimas 

ar pradėtas teismo procesas, draudikas turi teisę atidėti sprendimo dėl 

draudimo išmokos priėmimą iki proceso pabaigos. 

25. Jeigu teismo sprendimas dėl draudžiamojo pripažinimo mirusiu 

panaikinamas, draudimo išmokos gavėjas privalo nedelsiant apie tai 

informuoti draudiką ir grąžinti gautą draudimo išmoką.  

26. Draudimo išmokos mokėjimo terminai nustatomi pagrindinio 

draudimo taisyklėse. 

 

 

Draudimo išmokų mokėjimo tvarka 

27. Apie draudžiamąjį įvykį reikia raštu pranešti draudikui ne vėliau 

kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie 

draudžiamąjį įvykį datos. Jei draudžiamasis įvykis yra draudžiamojo 

paskelbimas mirusiu teismo sprendimu, kai draudžiamojo dingimo ar 

spėjamo žuvimo diena priklauso draudžiamosios apsaugos galiojimo 

laikotarpiui, apie draudžiamąjį įvykį reikia raštu pranešti ne vėliau kaip 

per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie teismo 

priimtą sprendimą paskelbti draudžiamąjį mirusiu įsigaliojimo datos. 

28. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos išmokėjimo 

draudžiamajam mirus ar pripažinus jį mirusiu teismo sprendimu, reikia 

pateikti: 

28.1. užpildytą draudiko nustatytos formos pranešimą apie 

draudžiamojo mirtį; 

28.2. draudžiamojo mirties liudijimą (originalą arba notaro 

patvirtintą nuorašą); 

28.3. medicininių dokumentų išrašus (originalus); 

28.4. kūno vežimą per valstybės sieną liudijančius dokumentus 

(jeigu draudžiamasis mirė ne Lietuvos Respublikos teritorijoje); 

28.5. kitus dokumentus, liudijančius draudžiamąjį įvykį ir teisę į 

draudimo išmoką; 

28.6. draudiko nustatytos formos prašymą pervesti draudimo 

išmoką į nurodytą draudimo išmokos gavėjo sąskaitą. 

29. Draudimo išmokos pagal šias draudimo taisykles naudos gavėjas 

apibrėžtas pagrindinio draudimo taisyklėse, jei draudimo sutartyje 

nenustatyta kitaip.  

 

 

 

 

 

________________________ 
 


