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„SEB pensija plius“ taisyklių  Nr.017 
1 priedas 

 
PAPILDOMO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR TRAUMŲ SĄLYGŲ APRAŠAS 

  
 

Draudimo objektas 
1. Jei pasirenkamas papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir 

traumų, draudimo objektas, nurodytas draudimo taisyklių 10 punkte 

papildomas turtiniu interesu, susijusiu su šiame priede išvardytais 

draudžiamojo kūno sužalojimais. 

 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 

 
Draudžiamieji įvykiai 
2.1. Draudžiamasis įvykis, išskyrus 2.4. punkte išvardytus atvejus, yra 

draudžiamojo kūno sužalojimas dėl nelaimingo atsitikimo 

draudžiamosios apsaugos galiojimo laikotarpiu, jeigu draudžiamojo 

kūno sužalojimas atitinka kriterijus, išvardytus Draudimo išmokų, mokamų 

atsitikus nelaimingam atsitikimui, apskaičiavimo lentelėje F. 

2.2. Nelaimingu atsitikimu yra laikomas 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. 

2.3. Kūno sužalojimai dėl gydytojų veiksmų atliekant operaciją ar kitas 

medicinines procedūras, komplikacijos po jų yra draudžiamasis įvykis 

tik tuo atveju, jeigu medicininės procedūros buvo atliktos atsitikus kitam 

draudžiamajam įvykiui (nelaimingam atsitikimui, atsitikusiam 

draudžiamosios apsaugos galiojimo metu). 

 

Nedraudžiamieji įvykiai 
2.4. Nedraudžiamasis įvykis yra draudžiamojo kūno sužalojimas dėl 

nelaimingo atsitikimo, susijęs su: 

 2.4.1. draudžiamojo tyčiniu susižalojimu ar bandymu nusižudyti; 

 2.4.2. narkotikų, stipriai veikiančių vaistų ir toksinių medžiagų 

vartojimu norint apsisvaiginti (išskyrus, jei vaistai vartojami pagal 

licenciją turinčių sveikatos priežiūros įstaigų receptus); 

 2.4.3. karu, karo veiksmais ar branduolinės energijos poveikiu; 

 2.4.4. draudžiamojo nusikalstama veika, jei teismas nustatė tyčinio 

nusikaltimo požymius; 

 2.4.5. oro transporto avarijomis, išskyrus keleivinius skrydžius 

licenciją turinčių aviakompanijų lėktuvais; 

 2.4.6. dalyvavimu pavojinguose sporto ar laisvalaikio renginiuose, 

pavojingu laisvalaikio leidimu (nardymas, alpinizmas, parašiutizmas, 

automobilių lenktynės, aviacija ir pan.), jeigu su draudiku sudarant 

draudimo sutartį nebuvo sutarta kitaip; 

 2.4.7. draudžiamojo kūno sužalojimu dėl nelaimingo atsitikimo 

draudžiamosios apsaugos sustabdymo metu. 

 

Draudimo išmoka, mokama atsitikus draudžiamajam įvykiui, ir 
mokėjimo terminai 
2.5. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, išmokama draudimo išmoka, kuri 

nustatoma atsižvelgiant į Draudimo išmokų, mokamų atsitikus nelaimingam 

atsitikimui, apskaičiavimo lentelėje F nustatytą draudimo nuo nelaimingų 

atsitikimų sumos dalį, apskaičiuotą procentais nuo nelaimingų 

atsitikimų draudimo sumos; 

2.6. jeigu draudžiamasis miršta per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po 

nelaimingo atsitikimo, gyvybės draudimo išmoka mažinama išmokėtos 

draudimo išmokos dėl nelaimingo atsitikimo dydžiu; 

2.7. draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų, kai gaunama visa informacija, reikalinga nustatant 

draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes, draudimo išmoką; 

2.8. jei dėl draudžiamojo kūno sužalojimo vyksta teisėsaugos institucijų 

tyrimas ar pradėtas teismo procesas, draudikas turi teisę atidėti 

sprendimo dėl draudimo išmokos priėmimą iki proceso pabaigos. 

 

Dokumentai, pateikiami kreipiantis dėl draudimo išmokos 
2.9. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos mokėjimo, reikia 

pateikti: 

 2.9.1. užpildytą draudiko nustatytos formos pranešimą apie įvykusį 

nelaimingą atsitikimą; 

 2.9.2. draudimo liudijimą; 

 2.9.3. prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą sąskaitą; 

 2.9.4. dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos apie sužalojimo 

aplinkybes, sunkumą ir padarinius, rentgenogramas, ekspertizės išvadas, 

kitus dokumentus, reikalingus draudžiamojo įvykio tyrimui. 

 

Pranešimo terminai 
2.10. Apie draudžiamojo kūno sužalojimą dėl nelaimingo atsitikimo 

reikia raštu pranešti draudikui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų po draudžiamojo kūno sužalojimo. 

 

Draudimo išmokos gavėjai 
2.11. Draudimo išmoka yra mokama draudžiamajam, jei draudimo 

sutartyje nenustatyta kitaip; 

2.12. draudimo išmoka negali būti mokama asmeniui, dėl kurio tyčinės 

veikos (jei taip nustatė teismas) atsitiko draudžiamasis įvykis; 

2.13. jei, nespėjęs gauti jam mokėtinos draudimo išmokos, išmokos 

gavėjas mirė, draudimo išmoka mokama mirusio gavėjo teisėtiems 

įpėdiniams. 

 
 Draudimas nuo traumų 

 
Draudžiamieji įvykiai 
3.1. Draudžiamasis įvykis, išskyrus 3.4. punkte išvardytus atvejus, yra 

draudžiamojo kūno sužalojimas dėl traumos draudžiamosios apsaugos 

galiojimo laikotarpiu, jeigu draudžiamojo kūno sužalojimas atitinka 

kriterijus, išvardytus Draudimo išmokų, mokamų patyrus traumą, 

apskaičiavimo lentelėje L. 

3.2. Trauma yra laikomas 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. 

3.3. Kūno sužalojimai dėl gydytojų veiksmų atliekant operaciją ar kitas 

medicinines procedūras, komplikacijos po jų yra draudžiamasis įvykis tik 

tuo atveju, jeigu medicininės procedūros buvo atliktos atsitikus kitam 

draudžiamajam įvykiui (traumai, atsitikusiai draudžiamosios apsaugos 

galiojimo metu). 

 

Nedraudžiamieji įvykiai 
3.4. Nedraudžiamasis įvykis yra draudžiamojo kūno sužalojimas dėl 

patirtos traumos, susijęs su: 

 3.4.1. draudžiamojo tyčiniu susižalojimu ar bandymu nusižudyti; 

 3.4.2. narkotikų, stipriai veikiančių vaistų ir toksinių medžiagų 

vartojimu norint apsisvaiginti (išskyrus, jei  vaistai vartojami pagal 

licenciją turinčių sveikatos priežiūros įstaigų receptus); 

 3.4.3. karu, karo veiksmais ar branduolinės energijos poveikiu; 

 3.4.4. draudžiamojo nusikalstama veika, jei teismas nustatė tyčinio 

nusikaltimo požymius; 

 3.4.5. oro transporto avarijomis, išskyrus keleivinius skrydžius 

licenciją turinčių aviakompanijų lėktuvais; 

 3.4.6. dalyvavimu pavojinguose sporto ar laisvalaikio renginiuose, 

pavojingu laisvalaikio leidimu (nardymas, alpinizmas, parašiutizmas,
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 automobilių lenktynės, aviacija ir pan.), jeigu su draudiku sudarant 

draudimo sutartį nebuvo sutarta kitaip; 

 3.4.7. draudžiamojo kūno sužalojimas dėl patirtos traumos 

draudžiamosios apsaugos sustabdymo metu. 

 

Draudimo išmoka, mokama atsitikus draudžiamajam įvykiui, ir 
mokėjimo terminai 
3.5. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, išmokama draudimo išmoka, kuri 

nustatoma atsižvelgiant į Draudimo išmokų, mokamų patyrus traumą, 

apskaičiavimo lentelėje L nustatytą draudimo nuo traumų sumos dalį, 

apskaičiuotą procentais nuo draudimo nuo traumų sumos; 

3.6. jeigu draudžiamasis miršta per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po 

traumos, gyvybės draudimo išmoka mažinama išmokėtos draudimo 

išmokos dėl patirtos traumos dydžiu; 

3.7. draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų, kai gaunama visa informacija, reikalinga nustatant 

draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes, draudimo išmoką; 

3.8. jei dėl draudžiamojo kūno sužalojimo vyksta teisėsaugos institucijų 

tyrimas ar pradėtas teismo procesas, draudikas turi teisę atidėti 

sprendimo dėl draudimo išmokos priėmimą iki proceso pabaigos. 

 

Dokumentai, pateikiami kreipiantis dėl draudimo išmokos 
3.9. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos mokėjimo, reikia 

pateikti: 

 3.9.1. užpildytą draudiko nustatytos formos pranešimą apie 

įvykusią traumą; 

 3.9.2. draudimo liudijimą; 

 3.9.3. prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą sąskaitą; 

 3.9.4. dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos apie sužalojimo 

aplinkybes, sunkumą ir padarinius, rentgenogramas, ekspertizės išvadas, 

kitus dokumentus, reikalingus draudžiamojo įvykio tyrimui. 

 

Pranešimo terminai 
3.10. Apie draudžiamojo kūno sužalojimą dėl patirtos traumos reikia 

raštu pranešti draudikui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų po draudžiamojo kūno sužalojimo. 

 

Draudimo išmokos gavėjai 
3.11. Draudimo išmoka yra mokama draudžiamajam, jei draudimo 

sutartyje nenustatyta kitaip; 

3.12. draudimo išmoka negali būti mokama asmeniui, dėl kurio tyčinės 

veikos (jei taip nustatė teismas) atsitiko draudžiamasis įvykis; 

3.13. jei nespėjęs gauti jam mokėtinos draudimo išmokos, išmokos 

gavėjas mirė, draudimo išmoka mokama mirusio gavėjo teisėtiems 

įpėdiniams. 

 

 

 

 

________________________ 
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DRAUDIMO IŠMOKŲ, MOKAMŲ ATSITIKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI, APSKAIČIAVIMO LENTELĖ F 

 
1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Draudimo išmoka yra draudimo sumos dalis, nurodyta žemiau 

pateiktoje lentelėje; 

1.2. draudimo išmoka, mokama draudimo sutarties galiojimo 

laikotarpiu, įvykus vienam ar keliems draudžiamiesiems įvykiams, 

negali būti didesnė kaip 100 procentų draudimo sumos, mokamos 

sužalojus kūną. Išmokų, mokamų sužalojus kūną ar esant sužalojimo 

pasekmėms, skaičius (jei įvykis draudžiamasis) neribojamas; 

1.3. dėl vieno draudžiamojo įvykio išmokėjus 100 procentų draudimo 

nuo nelaimingų atsitikimų sumos, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 

ir draudimas nuo traumų nustoja galioti, todėl draudimo suma 

nebeatnaujinama; 

1.4. draudimo išmoka, mokama įvertinus visus kūno dalies sužalojimus 

vieno nelaimingo atsitikimo metu, neturi viršyti išmokos, kuri būtų 

išmokama netekus visos šios kūno dalies; 

1.5. iš draudimo išmokos, mokamos dėl visiško suluošinimo, dėl kurio 

neįmanoma nei profesinė, nei kitokia darbo veikla, išskaičiuojamos 

išmokos, išmokėtos netekus tos kūno dalies šios traumos metu; 

1.6. kūno dalies funkcijų visiškas netekimas prilygsta šios kūno dalies 

netekimui; 

1.7. kūno dalies ar klausos funkcijos netekimas nepagydomai nustatomas 

praėjus ne mažiau kaip 9 (devyniems) mėnesiams ir ne daugiau kaip 12 

(dvylika) mėnesių nuo draudžiamojo įvykio dienos. Jeigu kūno dalies 

funkcijos netekimas nepagydomai yra neabejotinas, draudimo išmoka 

mokama nelaukiant 9 (devynių) mėnesių termino; 

1.8. jei, atsitikus draudžiamajam įvykiui, netenkama klausos ar kūno 

dalies funkcijos, kurių dalies draudžiamasis buvo netekęs prieš 

draudžiamąjį įvykį, mokamos draudimo sumos procentas mažinamas 

atsižvelgiant į tai, kad buvo netekta organo dalies ar organo funkcijos. 

 
2. Kūno dalių ar jų funkcijų netekimas nepagydomai 
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DRAUDIMO IŠMOKŲ, MOKAMŲ PATYRUS TRAUMĄ, APSKAIČIAVIMO LENTELĖ L 

 
1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Draudimo išmoka yra draudimo sumos dalis, nurodyta žemiau 

pateiktoje lentelėje; 

1.2. draudimo išmoka, dėl vieno ar keleto draudžiamųjų įvykių 

padarinių negali viršyti 100 procentų traumų draudimo sumos per 

vienerius draudimo sutarties galiojimo metus; 

1.3. dėl vieno draudžiamojo įvykio išmokėjus 100 procentų draudimo 

nuo traumų sumos, draudimas nuo traumų ir draudimas nuo 

nelaimingų  atsitikimų nustoja galioti, todėl draudimo suma 

nebeatnaujinama; 

1.4. išmoka mokama dėl vienos kūno dalies sužalojimų, patirtų vienos 

traumos metu, neturi viršyti išmokos, mokamos dėl tos kūno dalies 

netekimo pagal F lentelę; 

1.5. dėl vienos traumos draudimo išmoka mokama tiktai pagal vieną 

atitinkamo straipsnio punktą, kuriame apibūdintas sunkiausias 

sužalojimas; 

1.6. organo funkcijos nepagydomas netekimas nustatomas ne anksčiau 

negu po 9 (devynių) mėnesių ir ne vėliau negu po 18 (aštuoniolikos) 

mėnesių nuo draudimo įvykio dienos. Tačiau, jeigu organo funkcijos 

negrįžtamas netekimas yra neabejotinas, draudimo išmoka mokama 

nelaukiant 9 (devynių) mėnesių termino; 

1.7. L lentelėje nurodyti kaulų lūžiai ir / arba išnirimai yra draudžiamasis 

įvykis tik tuo atveju, jeigu kaulo lūžio linija ir / arba išnirę kaulai yra 

aiškiai matomi rentgenogramoje. Jeigu kaulo lūžio linijos ir / arba 

išnirimų rentgenogramoje nematyti, patirta trauma yra nedraudžiamasis 

įvykis; 

1.8. jei, atsitikus draudžiamajam įvykiui, netenkama organo ar organo 

funkcijos, kurių dalies draudžiamasis buvo netekęs prieš draudžiamąjį 

įvykį, mokamos draudimo sumos procentas mažinamas atsižvelgiant į 

tai, kad buvo netekta organo dalies ar organo funkcijos; 

1.9. dėl fizinės įtampos (taip pat dėl svorio kėlimo) atsiradusios išvaržos 

(pilvo sienos, diafragmos, stuburo tarpslankstelinių diskų), 

radikulopatijos / neuropatijos draudimo išmoka nemokama; 

1.10. dėl uždegiminių, degeneracinių, navikinių procesų pažeistų 

organų, funkcinių vienetų traumų ar jų padarinių draudimo išmoka 

nemokama; 

1.11. gydymosi stacionare pirma (hospitalizacijos) ir paskutinė 

(išrašymo) dienos skaičiuojamos kaip viena diena (lovadienis); 

1.12. draudimo išmoka dėl operacijų, atliktų dėl vieno kaulo lūžių 

(pirminio lūžio, pakartotinio lūžio, išnirimo ar pseudoartrozės) ar organo 

sužalojimo, mokama papildomai prie draudimo išmokos dėl lūžio ar 

organo sužalojimo, bet ne daugiau kaip 2 kartus. Dėl osteosintezės 

konstrukcijų pašalinimo draudimo išmoka nemokama. 
 
 
 
 
2. Kaulų lūžiai ir išnirimai  
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