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UAB SEB gyvybės draudimas 
Pensinio draudimo taisyklės Nr. 014

1. draudimo sutarties dalyviai

draudikas - UAB SEB gyvybės draudimas.
draudėjas – fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs su draudiku draudimo 

sutartį ir privalantis mokėti
draudimo įmokas (premijas).
draudimo sutarties šalys yra draudėjas ir draudikas.
apdraustasis – draudėjo nurodytas ir draudimo sutartyje įvardytas 

asmuo, kuriam draudikas, atsitikus jo gyvenime draudiminiam 
įvykiui, moka pensines išmokas.

naudos gavėjas - draudimo sutartyje draudėjo arba apdraustojo 
paskirtas asmuo, kuris įgyja teisę į draudimo išmoką po ap-
draustojo mirties.

2. draudimo objektas
Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su apdraustojo 
gyvenimo trukme.

3. Pensinio draudimo variantai
3.1  Pensinė išmoka yra periodinė draudimo išmoka, kurią draudikas 

draudimo sutartyje nurodytą
 laikotarpį moka apdraustajam arba, apdraustajam mirus, kitam 

draudimo sutartyje nurodytam
 asmeniui, įgyjančiam teisę į pensinę išmoką;
3.2  pensinės išmokos ir jų mokėjimo laikotarpis nustatomas draudėjo 

ir draudiko susitarimu;
3.3 draudimo sutarties sąlygos nustatomos draudimo sutarties su-

darymo metu ir gali būti keičiamos draudimo sutarčiai galiojant 
draudiko nustatyta tvarka;

3.4  pensinių išmokų mokėjimo laikotarpis, per kurį bus mokamos 
pensinės išmokos, yra  nustatytas laikotarpis metais arba ap-
drausto asmens gyvenimo trukmė;

3.5  draudimo sutartyje draudiko ir draudėjo susitarimu gali būti 
nustatytas garantinis pensinių išmokų mokėjimo laikotarpis. Jei 
apdraustasis miršta šiuo laikotarpiu arba iki jo pradžios drau-
dimo išmokos bus mokamos nurodytam naudos gavėjui arba 
teisėtiems apdraustojo paveldėtojams iki garantinio pensinių 
išmokų mokėjimo laikotarpio pabaigos. Pensinės išmokos šiuo 
atveju yra periodinės, jei nesusitarta kitaip;

3.6  pagal draudimo sutartis, kuriose nustatytas pensinių išmokų mo-
kėjimo laikotarpis metais, garantinis pensinių išmokų mokėjimo 
laikotarpis negali būti ilgesnis už draudimo sutartyje nustatytą 
pensinių išmokų mokėjimo laikotarpį;

3.7  garantinio pensinių išmokų mokėjimo laikotarpio pradžia sutam-
pa su pensinių išmokų mokėjimo laikotarpio pradžia;

3.8  draudiko sutikimu, pensinės išmokos ir draudimo įmokos gali 
būti susietos su užsienio valiuta.

 Tokiu atveju pensinės išmokos ir draudimo įmokos draudimo 
sutartyje nurodomos užsienio valiuta;

3.9  su užsienio valiuta susietos pensinės išmokos apskaičiuojamos 
draudimo sutartyje nustatyta valiuta, tačiau mokamos Lietuvos 
Respublikos nacionaline valiuta (jeigu nesusitarta kitaip) pagal 
oficialų valiutos keitimo kursą išmokėjimo dieną;

3.10 su užsienio valiuta susieta draudimo įmoka mokama Lietuvos 
Respublikos nacionaline valiuta (jeigu nesusitarta kitaip) pagal 
oficialų valiutos keitimo kursą įmokos mokėjimo dieną.

4. draudimo sutarties sudarymas
4.1  Draudėjui, pareiškus norą sudaryti draudimo sutartį, jis supa-

žindinamas su draudimo rūšies taisyklėmis ir gauna jų kopiją. 
Draudėjas, pasirinkęs pageidaujamą pensinio draudimo variantą, 
turi raštu pateikti draudiko nustatytos formos prašymą sudaryti 
draudimo sutartį;

4.2  draudikui ir draudėjui susitarus dėl draudimo sutarties sąlygų, 
draudėjas privalo sumokėti vienkartinę draudimo įmoką;

4.3  draudėjui sumokėjus visą draudimo sutartyje nustatytą draudimo 
įmoką, draudikas ne vėliau kaip per 10 dienų išduoda draudėjui 
draudimo liudijimą.

5. draudimo sutarties įsigaliojimas ir pensinių išmokų mokėjimo 
laikotarpis

5.1  Draudimo sutartis įsigalioja ne anksčiau kaip kitą dieną po drau-
dimo įmokos įskaitymo į draudiko sąskaitą banke, jei nesusitarta 
kitaip;

5.2  draudimo sutarties sudarymo diena sutampa su draudimo su-
tarties įsigaliojimo diena;

5.3  pensinių išmokų mokėjimo laikotarpio pradžia nustatoma 
draudėjo ir draudiko susitarimu. Pensinės išmokos negali būti 
pradėtos mokėti anksčiau negu 31-ą dieną po draudimo sutarties 
įsigaliojimo;

5.4  pensinių išmokų mokėjimo laikotarpis metais baigiasi, praėjus 
draudimo sutartyje nustatytam metų skaičiui, viena kalendorine 
diena anksčiau negu prasideda pensinių išmokų mokėjimo 
laikotarpio pirmoji diena;

5.5  pensinių išmokų mokėjimo laikotarpis, nustatytas iki apdraustojo 
gyvenimo pabaigos, pasibaigia mėnesio, kurį miršta apdrausta-
sis, paskutinę dieną;

5.6  pensinės išmokos gali būti mokamos kartą per mėnesį arba kartą 
per metus, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;

5.7  periodinė pensinė išmoka mokama už būsimą periodą (atitinka-
mai už mėnesį, metus ar kt.).

6. draudimo įmokos
6.1  Draudimo įmoka yra vienkartinė;
6.2  draudimo įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į pasirenkamą 

pensinę išmoką, pensinių išmokų mokėjimo laikotarpį, garantinį 
pensinių išmokų mokėjimo laikotarpį, apdraudžiamo asmens lytį, 
amžių ir kitus veiksnius;

6.3  draudimo įmoka turi būti įmokėta į draudiko sąskaitą banke;
6.4  draudimo įmokos mokėjimo diena yra laikoma ta diena, kurią 

draudimo įmoka įskaitoma į draudiko sąskaitą banke;
6.5  draudimo įmoką už draudėją gali sumokėti draudėjo vardu kiti 

asmenys, neįgydami jokių teisių į draudimo sutartį ir sumokėtą 
įmoką. Kitų asmenų už draudėją sumokėta jo vardu įmoka 
laikoma sumokėta draudėjo.

7. draudimo sutarties pasibaigimas
7.1  Draudimo sutartis pasibaigia, jei:

7.1.1 pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas pensinių išmokų 
mokėjimo laikotarpis;

7.1.2 pasibaigus garantiniam pensinių išmokų mokėjimo 
laikotarpiui miršta apdraustasis;

7.1.3 pasibaigia garantinis pensinių išmokų laikotarpis ir ap-
draustasis yra miręs;

7.1.4 yra kitų įstatymų nustatytų prievolių pasibaigimo pa-
grindų.

8. draudimo sutarties nutraukimas
8.1 Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, raštu įspėjęs drau-

diką ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki numatytos draudimo 
sutarties nutraukimo datos. Draudimo sutarties šalys po to, kai 
joms tapo žinoma apie draudimo sutarties pažeidimą, turi teisę 
per trisdešimt dienų nutraukti draudimo sutartį;

8.2 draudikas negali vienašališkai nutraukti draudimo sutarties, jei 
nėra draudėjo kaltės;

8.3 kai draudimo sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva, draudėjui 
išmokama išperkamoji suma, jei tuo metu garantinis pensinių 
išmokų mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs. Išperkamoji suma 
nemokama, jei draudimo sutartis nutraukiama pasibaigus ga-
rantiniam pensinių išmokų mokėjimo laikotarpiui;

8.4 kai draudimo sutartis nutraukiama draudėjo reikalavimu dėl to, 
kad draudikas pažeidė draudimo sutarties sąlygas (nustatyta 
jo kaltė), draudėjui grąžinama jo sumokėta draudimo įmoka ir 
išmokama 1 procento gautų draudimo įmokų piniginė kompen-
sacija, išskaičiavus išmokėtas išmokas;

8.5 kai draudimo sutartis nutraukiama draudiko reikalavimu dėl to, 
kad draudėjas pažeidė draudimo sutarties sąlygas (nustatyta 
jo kaltė), draudėjui išmokama išperkamoji suma, jei tuo metu 
garantinis pensinių išmokų mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs. 
Išperkamoji suma nemokama, jei draudimo sutartis nutrau-
kiama pasibaigus garantiniam pensinių išmokų mokėjimo 
laikotarpiui;

8.6  draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį per 
30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Šiuo atveju draudėjui 
grąžinama sumokėta draudimo įmoka;

8.7 išmoka nutraukus draudimo sutartį išmokama ne vėliau kaip per 
7 dienas po draudimo sutarties nutraukimo dienos.

9. draudimo sutarties negaliojimas
Draudimo sutartis, neatitinkanti Lietuvos Respublikos draudimo įsta-

tymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso gali būti pripažinta 
negaliojančia iki draudiminio įvykio ir po jo.

10. draudiminiai įvykiai
10.1 Draudiminiai įvykiai yra:
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10.1.1 apdraustojo išgyvenimas iki pensinių išmokų mokėjimo 
pradžios galiojant draudimo sutarčiai;

10.1.2 apdraustojo mirtis iki garantinio laikotarpio pradžios, jei 
toks laikotarpis nustatytas draudimo sutartyje;

10.2 atsitikus draudiminiam įvykiui, draudikas privalo mokėti 
draudimo sutartyje nustatytas pensines išmokas.

11. Pensinės išmokos mokėjimas
11.1 Pensinės išmokos pervedamos į apdraustojo nurodytą sąskaitą 

banke;
11.2 draudikas dėl savo kaltės uždelsęs laiku sumokėti pensinę 

išmoką, jos gavėjui moka 0,1 procento delspinigių už kiekvieną 
uždelstą dieną;

11.3 apdraustasis, draudėjas arba naudos gavėjas po apdraustojo 
mirties turi iš anksto informuoti draudiką apie aplinkybes, dėl 
kurių gali negauti pensinės išmokos (pavyzdžiui, uždaroma 
sąskaita banke).

12. dalies draudimo įmokos išmokėjimas
12.1 Grąžinama (išmokama) draudimo įmokų dalis yra išmoka, 

mokama atsitikus šiems įvykiams:
12.1.1 apdraustajam mirus iki pensinės išmokos mokėjimo 

laikotarpio pradžios, jei nėra garantinio laikotarpio;
12.1.2 draudėjo iniciatyva nutraukus draudimo sutartį (šių 

taisyklių 8.3 punktas);
12.1.3 draudėjo reikalavimu nutraukus draudimo sutartį, 

draudikui pažeidus (nustatyta jo kaltė) draudimo sutarties 
sąlygas (šių taisyklių 8.4 punktas);

12.1.4 draudiko reikalavimu nutraukus draudimo sutartį, 
draudėjui pažeidus (nustatyta jo kaltė) draudimo sutarties 
sąlygas (šių taisyklių 8.5 punktas);

12.2vienkartinės įmokos dalis, išmokama neįvykus draudiminiam 
įvykiui, yra išperkamoji suma;

12.3apdraustajam mirus iki pensinių išmokų mokėjimo pradžios, 
kai draudimo sutartyje nėra nustatytas garantinis laikotarpis, 
išmokama išperkamoji suma;

12.4apdraustajam mirus per trisdešimt dienų nuo sutarties įsigalio-
jimo dienos išmokama visa sumokėta įmoka;

12.5 prognozuojamos išperkamosios sumos pateikiamos sudarant 
draudimo sutartį;

12.6 išmokos apmokestinamos Lietuvos Respublikos galiojančių 
įstatymų nustatyta tvarka.

13. Pensinių išmokų paskyrimas apdraustojo mirties atveju
13.1 Sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas gali raštu paskirti 

asmenį – naudos gavėją, kuris gautų pensines išmokas šių 
taisyklių 3.5 punkte nurodytu atveju. Jei draudėjas, kuris nėra 
apdraustasis, naudos gavėju apdraustojo mirties atveju nurodo 
save arba kitą asmenį, skiriant naudos gavėją būtinas apdrausto-
jo rašytinis sutikimas. Jeigu draudėjas apdraustojo mirties atveju 
nepaskiria naudos gavėjo, teisę į pensines išmokas įgyja ap-
draustojo teisėti paveldėtojai. Draudėjas paskirtą naudos gavėją 
gali pakeisti arba atšaukti, pateikęs draudikui rašytinį prašymą 
draudiko nustatyta tvarka. Jei naudos gavėjas paskirtas, esant 
rašytiniam apdraustojo sutikimui, keičiant naudos gavėją būtina 
gauti apdraustojo rašytinį sutikimą. Galioja tik rašytinis naudos 
gavėjo paskyrimas, pateiktas draudiko nustatyta tvarka.

14. Pensinių išmokų mokėjimo tvarka mirus apdraustajam garantinio 
pensinių išmokų mokėjimo laikotarpiu

14.1 Paskirtas naudos gavėjas, šių taisyklių 3.5 punkte nurodytu 

pagrindu turintis teisę į pensines išmokas, privalo apie apdraus-
tojo mirtį pranešti draudikui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų 
po apdraustojo mirties arba per 30 dienų po teismo sprendimo 
paskelbti apdraustąjį mirusiu įsigaliojimo;

14.2 naudos gavėjas draudikui turi pateikti nustatytos formos prašymą 
ir teisę gauti pensines išmokas patvirtinančius dokumentus:

14.2.1 draudimo liudijimą;
14.2.2 apdraustojo mirties liudijimą (arba notaro patvirtintą 

jo nuorašą);
14.2.3 prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą sąskaitą 

banke;
14.2.4 kitus dokumentus, patvirtinančius teisę gauti pensines 

išmokas;
14.3 pensinės išmokos negali būti išmokamos asmeniui, dėl kurio 

tyčinės veikos (jei tai nustatė teismas) apdraustasis mirė;
14.4 jei dėl apdraustojo mirties vyksta teisėsaugos institucijų tyrimas, 

ar pradėtas teismo procesas, draudikas turi teisę atidėti spren-
dimo dėl išmokos priėmimą iki proceso pabaigos;

14.5 neteisėtai gautos pensinės išmokos privalo būti grąžintos 
draudikui.

15. Pensinių išmokų didinimas
Draudikas gali didinti priemokomis pensines išmokas. Priemokos 

mokamos iš draudiko gautų investicinių pajamų, pelno iš skir-
tingo nei prognozuota apdraustųjų mirtingumo, iš mažesnių nei 
buvo planuota draudiko išlaidų. Priemokų suma paskaičiuojama 
kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų 
balandžio 30 d.

16. draudimo taisyklių keitimas
16.1.Draudikas turi teisę keisti draudimo taisykles, kurių pagrindu 

jau yra sudaryta draudimo sutartis, jeigu:
16.1.1 draudėjo, apdraustojo ir naudos gavėjo interesai dėl to 

nėra pažeidžiami;
16.1.2 atsiranda naujų Lietuvos Respublikos teisės normų 

arba pasikeičia tos, kuriomis vadovaujantis buvo sudaryta 
draudimo sutartis;

16.2 apie draudimo taisyklių pakeitimus draudikas turi pranešti drau-
dėjui raštu ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo 
dienos. Pakeitimai įsigalioja nuo pranešime nurodytos datos. 
Jei draudėjas nesutinka su draudimo taisyklių pakeitimais, gali 
nutraukti draudimo sutartį pagal šių taisyklių 8.3 punktą. Jei 
draudėjas iki draudimo taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos 
nenutraukia draudimo sutarties, laikoma, kad jis sutiko su drau-
dimo taisyklių pakeitimais.

17.teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas
Draudikas, sutarties su kita Lietuvos Respublikoje registruota 

draudimo įmone ar su kita, įstatymu nustatyta draudimo įmo-
ne, pagrindu, gavęs Priežiūros tarnybos valdybos leidimą turi 
teisę įstatymu nustatyta tvarka perleisti teises ir pareigas pagal 
draudimo sutartis. Jei draudėjas nesutinka su draudiko teisių ir 
pareigų perleidimu kitai draudimo įmonei, gali nutraukti draudimo 
sutartį pagal šių taisyklių 8.3 punktą.

18. Baigiamosios nuostatos
Šalių ginčai, susiję su draudimo sutartimi, sprendžiami šalių su-

sitarimu, o jei neišsprendžiami šalių susitarimu, sprendžiami 
- Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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