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Šios SEB Life and Pension Baltic SE, veikiančios per SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos filialą Specialiosios draudimo 
taisyklės galioja kartu su Asmens draudimo taisyklėmis. Prašom susipažinti su šiomis taisyklėmis. 
 

Bendrosios nuostatos  
1. Draudžiamasis įvykis  yra kritinės ligos, nurodytos šiose taisyklėse, diagnozė, nustatyta šios draudimo apsaugos 

galiojimo laikotarpiu. 
2. Apdraustasis draudimo apsaugos pradžios dieną turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų, tačiau ne vyresnis nei 64 metų.  
3. Draudimo išmoka išmokama vienu mokėjimu ir yra lygi draudimo liudijime nurodytai draudimo sumai. Draudimo 

išmoka mokama apdraustajam, kuris yra nurodytas draudimo liudijime. 
4. Pradinis laukimo laikotarpis –  90 dienų nuo draudimo apsaugos pradžios dienos. Jeigu apdraustasis suserga kritine 

liga per šias 90 dienų, draudimo išmoka nebus išmokėta. Jeigu  draudimo suma didinama, pradinis laukimo laikotarpis 
skaičiuojamas iš naujo nuo tokio pakeitimo įsigaliojimo momento. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyks nepasibaigus šiam 
pradiniam laukimo laikotarpiui, draudimo išmoka nuo padidintos draudimo sumos dalies nebus išmokėta. 

5. Laukimo laikotarpis yra 30 dienų. Draudimo išmoka išmokama, jeigu diagnozavus kritinę ligą apdraustasis išgyvena 
30 dienų. 
 

Draudimo apsaugos pabaiga 
6. Draudimo apsauga baigia galioti: 

6.1. jeigu baigia galioti draudimo sutartis; 
6.2. pasibaigus draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui; 
6.3. kai apdraustajam sueina 66 metai; 
6.4. įvykus draudžiamajam įvykiui;  
6.5. ją panaikinus. 

 

Draudžiamieji įvykiai 
7. Vėžys 

7.1. Vėžiu vadinama bet kokia piktybinė liga, pasireiškianti nekontroliuojamu piktybinių ląstelių augimu ir plitimu 
sveikuose audiniuose. Diagnozę būtina pagrįsti histologinių ar citologinių tyrimų įrodymais.  

7.2. Vėžiniam susirgimui nepriskiriama: 
7.2.1. vėžio in situ piktybiniai pokyčiai (carcinoma in situ), įskaitant gimdos kaklelio displaziją CIN-1, CIN-2, 

CIN-3 arba bet kuri būklė, apibūdinama kaip ikivėžinė, neinvazinė ar ribinio piktybiškumo ar nedidelio 
piktybiškumo potencialo;  

7.2.2. odos piktybinė liga, išskyrus piktybinę melanomą, pažeidžiančią gilesnius nei epidermis sluoksnius ar 
kurios stadija klasifikuojama kaip ne žemesnė nei T2N0M0;   

7.2.3. papilinė skydliaukės karcinoma arba priešinės liaukos (prostatos) piktybinė liga, kurios stadija 
klasifikuojama kaip žemesnė nei T2N0M0;  

7.2.4. Hodžkino ar ne Hodžkino limfomos 1-a stadija pagal Ann Arbor klasifikaciją; 
7.2.5. anemijos nesukėlusi leukemija; 
7.2.6. skrandžio ar žarnyno stromos auglys, kurio stadija klasifikuojamas kaip žemesnė nei T2N0M0 arba kurio 

mitozių skaičius, tiriant mikroskopu, yra mažesnis kaip 5/50. 
 

8. Širdies priepuolis (miokardo infarktas)  
8.1. Miokardo infarktas yra širdies raumens infarktas, pasireiškiantis negrįžtamu dalies širdies raumens pažeidimu, 

kurį sukelia nepakankamas atitinkamos širdies raumens dalies aprūpinimas krauju.  
8.2. Miokardo infarkto draudžiamieji atvejai turi pasireikšti visais toliau išvardytais kriterijais: 

8.2.1. aštrus skausmas už krūtinkaulio; 
8.2.2. nauji, infarktui būdingi pokyčiai EKG;  
8.2.3. širdies biologinių žymenų, įskaitant CKMB, kiekio padidėjimas virš normalaus lygio arba širdies 

troponino T arba I padidėjimas iki 500 ng/l ir daugiau; 
8.2.4. kairiojo skilvelio funkcijos sutrikimai: kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos sumažėjimas žemiau 

apatinės normos ribos, reikšminga hipokinezija ar akinezija arba sienelės judėjimo sutrikimai. 
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9. Insultas 

9.1. Insultas yra pastovus (nepagydomas) dėl smegenų infarkto atsiradęs neurologinis deficitas. Smegenų infarktas 
yra smegenų audinių žūtis, kurią sukelia nepakankamas kraujo tiekimas arba kaukolės viduje atsiradusi 
kraujosruva. 

9.2. Insulto sukeltas pastovus neurologinis deficitas yra patvirtintas kompiuterinės tomografijos (KT) arba magnetinio 
rezonanso tomografijos (MRT) tyrimo rezultatais, kurie parodo naujai atsiradusius smegenų infarktui būdingus 
smegenų pakitimus.   

9.3. Dėl insulto naujai pasireiškęs nuolatinis neurologinis deficitas, atsiradęs pakenktos smegenų srities 
kontroliuojamoje srityje, yra vertinamas praėjus 3 mėnesiams po insulto ar vėliau.  

9.4. Insultui nepriskiriama: 
9.4.1. praeinantis smegenų išemijos priepuolis; 
9.4.2. smegenų audinių ar kraujagyslių trauminis pakenkimas; 
9.4.3. migrenos sukelti smegenų simptomai; 
9.4.4. hipoksijos sukeltas smegenų pakenkimas; 
9.4.5. kraujagyslių liga, pažeidžianti akį, regos nervą ar vestibulines funkcijas. 
 

10. Inkstų nepakankamumas 
10.1. Inkstų nepakankamumas yra lėtinis, negrįžtamas abiejų inkstų funkcinių audinių pažeidimas, dėl kurio reikia 

gydyti nuolatinėmis dializėmis arba atlikti inkstų transplantaciją. 
 

11. Širdies ir kraujagyslių chirurginės operacijos 
11.1. Kritinėmis ligomis laikomos širdies ir kraujagyslių chirurginės operacijos yra: 

11.1.1. širdies vainikinių arterijų šuntavimas; 
11.1.2. aortos chirurginės operacijos: aortos aneurizmos, užkimšimo, koarktacijos ar trauminio plyšimo 

pašalinimas ar korekcijos. Aortai priskiriama krūtinės ar pilvo aorta, išskyrus jų šakas; 
11.1.3. širdies vožtuvų chirurginės operacijos per torakotomijos pjūvį (atvėrus krūtinės ląstą) – širdies vožtuvų 

pakeitimas ar korekcija dėl defekto ar patologijos. 
 

12. Sunkus bakterinis meningitas ir encefalitas 
12.1. Sunkus bakterinis meningitas yra bakterijų sukeltas galvos ar nugaros smegenų dangalų uždegimas.  
12.2. Sunkus encefalitas yra smegenų uždegimas (smegenų pusrutulio, smegenų kamieno ar smegenėlių).  
12.3. Nurodytos ligos turi būti sukėlusios reikšmingų komplikacijų, trunkančių mažiausiai 3 mėnesius, ir pastovų 

neurologinį deficitą.  
12.4. Neurologinis deficitas pripažįstamas, jei: 

12.4.1. apdraustasis pastoviai ir negrįžtamai negali be pagalbos horizontaliu paviršiumi nueiti 200 metrų; arba 
12.4.2. apdraustasis pastoviai ir negrįžtamai negali be pagalbos valgyti; arba 
12.4.3. apdraustasis pastoviai ir negrįžtamai negali kalbėti ir suprasti, kas sakoma; arba 
12.4.4. balų skaičius vertinant apdraustojo sveikatos būklę pagal trumpojo protinės būklės tyrimo (angl. mini 

mental state examination (MMSE)) skalę mažesnis negu 16. 
12.5. Bakterinis meningitas ir encefalitas ŽIV infekcijos atveju yra nedraudžiamieji įvykiai. 

 
13. Gerybinis smegenų auglys  

13.1. Gyvybei grėsmingas gerybinis smegenų auglys, sukeliantis padidėjusio spaudimo galvoje simptomus, pavyzdžiui, 
papiloedemą, psichikos sutrikimo simptomus, traukulius ar jutimų sutrikimus.  

13.2. Auglys turi būti:  
13.2.1. operuojamas siekiant jį pašalinti arba sumažinti jo tūrį, arba 
13.2.2. gydomas skiriant chemoterapiją ar radioterapiją, arba  
13.2.3. pripažintas neoperuotinu ir didėjantis, arba  
13.2.4. yra būtinas paliatyvusis gydymas. 

13.3. Gerybiniam smegenų augliui nepriskiriama: 
13.3.1. cista, kalcifikatas, granulioma, hematoma;  
13.3.2. smegenų arterijų ar venų malformacija arba malformacija smegenyse; 
13.3.3. hipofizės ar nugaros smegenų auglys. 
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14. Pagrindinių organų transplantacija  
14.1. Pagrindinių organų transplantacija yra žmogaus donoro organo persodinimas apdraustajam asmeniui, kai 

persodinamas vienas ar keli toliau išvardyti organai:  
14.1.1. inkstai, kepenys, širdis, plaučiai, kasa arba  
14.1.2. kaulų čiulpai, naudojant hematopoetines kamienines ląsteles, prieš tai atlikus visų recipiento kaulų 

čiulpų abliaciją.  
14.2. Pagrindinių organų transplantacijai nepriskiriama kitų organų, organų dalių, audinių ar ląstelių transplantavimas. 

 
15. Išsėtinė sklerozė  

15.1. Išsėtinė sklerozė yra centrinės nervų sistemos liga, sukelianti nuolatinį neurologinį deficitą, kurią diagnozuoja 
licenciją turintis neurologas. 

15.2. Neurologiniu deficitu laikoma, jeigu apdraustasis asmuo pastoviai ir negrįžtamai nesugeba: 
15.2.1. be pagalbos horizontaliu paviršiumi nueiti 200 metrų arba 
15.2.2. be pagalbos valgyti. 

 
16. Parkinsono liga, pasireiškusi iki sulaukiant 60 metų amžiaus  

16.1. Parkinsono liga yra lėtai progresuojanti degeneracinė centrinės nervų sistemos liga, diagnozuota licenciją 
turinčio neurologo iki apdraustajam asmeniui sukankant 60 metų. 

16.2. Parkinsono ligai taikomi visi toliau išvardyti kriterijai: 
16.2.1. progresuojančio neįgalumo požymiai; 
16.2.2. nesėkmingas gydymas vaistais per visą laiką; 
16.2.3. neurologinis deficitas, lemiantis pastovų ir negrįžtamą Parkinsono ligai būdingą eisenos sutrikimą. 

 
17. Ankstyvoji demencija (silpnaprotystė) iki sulaukiant 60 metų amžiaus  

17.1. Progresuojančiai demencijai priskiriama Alzhaimerio liga ar kita demencija: 
17.1.1. Alzhaimerio liga yra progresuojanti degeneracinė smegenų liga, apibūdinama difuzine visos smegenų 

žievės atrofija; 
17.1.2. demencija yra organinis psichikos sutrikimas, apibūdinamas bendrų protinių gebėjimų netekimu, 

pavyzdžiui, atminties, vertinimo ir abstraktaus mąstymo sutrikimu ir asmenybės pokyčiais. 
17.2. Ankstyvąja demencija laikoma demencija, kuri diagnozuojama iki asmeniui sulaukiant 60 metų amžiaus ir 

sukelia: 
17.2.1. nuolatinį negrįžtamą smegenų funkcijos sutrikimą; 
17.2.2. reikšmingą kognityvinės funkcijos sutrikimą (12 arba mažiau balų pagal MMSE (angl. mini mental state 

examination) vertinimo skalę arba mažiausiai 5 stadija pagal GDS (angl. global detioration scale) ir 
17.2.3. dėl to reikia nuolatinės priežiūros. 

17.3. Ankstyvajai demencijai nepriskiriami bipoliniai sutrikimai. 
 

18. Klausos netekimas dėl ligos  
18.1. Klausos netekimas abiem ausimis turi būti negrįžtamas. Klausos ribinis slenkstis, nustatytas visų dažnių 

audiogramoje, geriau girdinčioje ausyje yra didesnis kaip 90 decibelų.  
18.2. Klausos sutrikimams nepriskiriami atvejai, kai medicininiu požiūriu klausos aparatas ar implantas gali iš dalies ar 

visiškai sugrąžinti prarastą klausą. 
 

19. Kalbos netekimas dėl ligos  
19.1. Kalbos netekimas dėl ligos turi būti visiškas, negrįžtamas ir nenutrūkstamai pasireikšti per 12 mėnesių laikotarpį.  
19.2. Kalbos sutrikimams nepriskiriami atvejai, kai medicininiu požiūriu pagalbinė priemonė, prietaisas ar implantas 

gali iš dalies ar visiškai sugrąžinti prarastą kalbą. 
19.3. Šiam sutrikimui nepriskiriamas kalbos netekimas dėl psichinių priežasčių. 

 
20. Regos netekimas dėl ligos  

20.1. Regos netekimas yra kliniškai patvirtintas ligos sukeltas negrįžtamas regos pablogėjimas abiem akimis. 
Koreguotas regos aštrumas turi būti mažesnis kaip 6/60 matuojant metrine sistema arba 0,1 pagal dešimtainę 
regos aštrumo vertinimo skalę, arba abiejų akių akipločio sumažėjimas iki 20° ar dar mažiau.   

20.2. Regos sutrikimams nepriskiriami atvejai, kai medicininiu požiūriu prietaisas ar implantas gali iš dalies arba 
visiškai sugrąžinti prarastą regą. 
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21. Galūnės netekimas ar paralyžius dėl ligos 

21.1. Galūnės netekimas ar paralyžius yra visiškas ir nuolatinis dviejų ar daugiau galūnių funkcijos netekimas ar 
visiškas galūnių netekimas virš riešo ar kulkšnies dėl ligos. 
 

Nedraudžiamieji įvykiai  
Klaidinanti informacija ir sukčiavimas   
22. Draudimo išmoka nebus mokama, jeigu:  

22.1. iki draudimo sutarties sudarymo arba draudimo sumos padidinimo Jūs, apdraustasis arba naudos gavėjas, 
žinojote apie įvykusį draudžiamąjį įvykį arba apie jo tikimybę, arba jeigu mums suteikta informacija buvo netikra, 
neišsami arba neteisinga; 

22.2. mums nebuvo pateikta visa, tiksli ir teisinga informacija apie draudžiamąjį įvykį; 
22.3. po draudžiamojo įvykio yra akivaizdu, kad Jūs arba apdraustasis nepranešėte mums apie aplinkybes, kurios 

didina draudimo riziką; 
22.4. buvo sukčiaujama, norint gauti draudimo išmoką; 
22.5. 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. 
 

Branduolinė katastrofa, kariniai veiksmai, terorizmas ir nusikaltimai 
23. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jei įvykio priežastis bus: 

23.1. branduolinis sprogimas (sukeltas sintezės arba skilimo), branduolinė arba radiacinė tarša, arba jonizuojanti 
spinduliuotė; 

23.2. karo veiksmai, civilinis karas, maištas, revoliucija arba aktyvus dalyvavimas masiniuose neramumuose; 
23.3. bet kurio asmens veiksmai, jeigu jis veikia savo, kitos grupės, organizacijos vardu arba yra su jomis susijęs, norint 

jėga paveikti kokią nors grupę, įmonę arba vyriausybę – terorizmo veiksmai, žmonių grobimas arba bandymas 
grobti žmones, išpuoliai, užpuolimai  arba kiti smurto veiksmai; 

23.4. tyčinis neteisėtas veiksmas, kurį įvykdė arba ketino įvykdyti apdraustasis arba Jūs.  
 

Piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotikais ir nesikreipimas į gydytoją 
24. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykį sukėlė: 

24.1. alkoholio, narkotikų, kvaišalų, kitų psichotropinių ar nuodingų medžiagų, medikamentų vartojimas ar bet koks 
kitas gydymas, kurių neskyrė atitinkamą licenciją turintis medicinos gydytojas; 

24.2. gydytojo paskirto gydymo ar rekomendacijų / nurodymų nesilaikymas ar nesikreipimas dėl gydymo. 
 

Profesionalusis sportas, pavojinga veikla ir skrydžiai 
25. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykio priežastis bus kuri nors iš toliau nurodytų veiklos rūšių, nebent ji bus 

nurodyta draudimo liudijime: 
25.1. bet kokios rūšies pavojinga veikla ar pavojingas sportas, toks kaip alpinizmas, laipiojimas uolomis, nardymas, 

parašiutizmas, skrydžiai oro balionu, speleologija, jėgos aitvarų sportas, lenktyniavimas ar treniravimasis bet 
kokios rūšies motorine transporto priemone, skrydžiai bet kokio tipo orlaiviu, išskyrus vykdomus kaip įgulos narių 
arba keleivių, skrendančių licencijuotų oro vežėjų, užsiimančių komercine veikla, lėktuvais pagal nustatytą 
grafiką; 

25.2. profesionalus sportas, dalyvavimas regioniniuose, šalies ar tarptautiniuose čempionatuose, varžybose, 
organizuojamose sporto federacijų (asociacijų), lygų varžybos ar bandymai pasiekti rekordą. 

 
Tyčinis savęs žalojimas ir ŽIV/AIDS 
26. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykį sukėlė: 

26.1. tyčinis ar savo paties sukeltas veiksmas, įskaitant ir tyčinį ligos, traumos sukėlimą ar kitokį savęs žalojimą; 
26.2. ŽIV, AIDS arba ligos, kurios yra pirmiau minėtų infekcijų / ligų pasekmė.  

 
Jeigu turite klausimų, prašom skambinti telefonu +370 5 268 2800  arba atvykti į pageidaujamą SEB banko skyrių. 


