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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 apdraustojo mirtis, sukelta nelaimingo atsitikimo, įvykusio draudimo apsaugos galiojimo 

laikotarpiu. 
2. Apdraustasis draudimo apsaugos pradžios dieną turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų, tačiau ne vyresnis nei 69 metų.  
3. Draudimo išmoka išmokama vienu mokėjimu ir yra lygi draudimo liudijime nurodytai draudimo sumai. Draudimo 

išmoka išmokama naudos gavėjui, kuris yra nurodytas draudimo liudijime. 
4. Nelaimingas atsitikimas – netikėtas ir nenumatytas įvykis, kuris įvyko dėl išorinio poveikio ir kurio negalėjo 

kontroliuoti apdraustasis.  
 

Draudimo apsaugos pabaiga 
5. Draudimo apsauga baigia galioti: 

5.1. jeigu baigia galioti draudimo sutartis; 
5.2. pasibaigus draudimo apsaugos laikotarpiui; 
5.3. kai apdraustajam sueina 71 metai; 
5.4. įvykus draudžiamajam įvykiui;  
5.5. ją panaikinus. 

 

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

6.1. 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; 

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

didina draudimo riziką; 
6.4. buvo sukčiaujama, norint gauti draudimo išmoką. 

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

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

7.2. karo veiksmai, civilinis karas, maištas, revoliucija arba aktyvus dalyvavimas masiniuose neramumuose; 
7.3. 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; 

7.4. tyčinis neteisėtas veiksmas, kurį įvykdė arba ketino įvykdyti apdraustais arba Jūs.  
 
Piktnaudžiavimas alkoholiu arba narkotikais, neteisėtas naudojimasis transporto priemonėmis 
8. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykį sukėlė: 

8.1. transporto priemonės (sausumos, vandens arba oro) vairavimas arba jos įrangos valdymas vartojant alkoholį, 
narkotikus, kvaišalus, kitas psichotropines ar nuodingas medžiagas arba esant jų poveikiui, kuomet šių 
medžiagų koncentracija organizme viršija didžiausias leistinas normas pagal tos šalies, kurioje įvyko nelaimingas 
atsitikimas, teisės aktus;  

8.2. transporto priemonės (sausumos, vandens arba oro) vairavimas ar jos įrangos valdymas neturint galiojančio tai 
leidžiančio dokumento;  

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

Specialiosios draudimo nuo mirties 
dėl nelaimingo atsitikimo taisyklės  
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Profesionalusis sportas, pavojinga veikla ir skrydžiai 
9. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykio priežastis bus kuri nors iš toliau nurodytų veiklos rūšių, nebent ji bus 

nurodyta draudimo liudijime: 
9.1. 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; 

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

 
Savižudybė, psichinės ligos ir neteisėti veiksmai  
10. Draudimo išmoka nebus išmokama, jeigu įvykį sukėlė: 

10.1.  nelaimingas atsitikimas, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai sukėlė psichinė liga, jeigu nelaimingą atsitikimą patyrė 
apdraustasis, turintis psichinę negalią ir jis nelaimingo atsitikimo metu negalėjo suvokti savo veiksmų; 

10.2.  tyčiniai neteisėti naudos gavėjo veiksmai, sukėlę apdraustojo mirtį. Tokiam naudos gavėjui draudimo išmoka 
nebus mokama; 

10.3. savižudybė. 
 

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


