Specialiosios draudimo nuo
sunkių traumų taisyklės
Galioja nuo 2018-07-18

Šios AB „SEB gyvybės draudimas“ Specialiosios draudimo taisyklės galioja kartu su Asmens draudimo taisyklėmis. Prašom
susipažinti su šiomis taisyklėmis.

Bendrosios nuostatos
1.

Draudžiamasis įvykis yra apdraustojo nuolatinis neįgalumas, kurį sukėlė nelaimingas atsitikimas šios draudimo
apsaugos galiojimo laikotarpiu. Nuolatinį neįgalumą būtina įrodyti, pateikiant medicininį išrašą, pasirašytą licenciją
turinčio gydytojo. Nuolatinis neįgalumas – kūno dalies ir / arba jutimo organo ir / arba jo funkcijos netekimas, kuris
tęsiasi ilgiau negu 1 metus.
2. Nelaimingas atsitikimas yra netikėtas ir nenumatytas įvykis, kuris įvyko dėl išorinio poveikio ir kurio negalėjo
kontroliuoti apdraustasis.
3. Apdraustasis draudimo apsaugos pradžios dieną turi būti ne jaunesnis kaip 1 metų, tačiau ne vyresnis nei 69 metų.

Draudimo apsaugos pabaiga
4.

Draudimo apsauga baigia galioti:
4.1. jeigu baigia galioti draudimo sutartis;
4.2. pasibaigus draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui;
4.3. kai apdraustajam sueina 71 metai;
4.4. ją panaikinus;
4.5. kai išmokėtų draudimo išmokų suma pasiekia 100 % draudimo sumos.

Draudimo išmoka
5.
6.
7.

Draudimo išmoka yra pinigų suma, apskaičiuojama draudimo sumą dauginant iš procento, nurodyto žemiau
pateikiamoje lentelėje. Ji išmokama apdraustajam, kuris nurodytas draudimo liudijime.
Draudimo išmokų suma negali viršyti 100 % draudimo sumos įvykus tiek vienam, tiek keliems draudžiamiesiems
įvykiams draudimo apsaugos galiojimo metu.
Toliau lentelėje nurodyti nuolatinio neįgalumo procentai galioja tuo atveju, kai netenkama kūno dalies ir/ arba jutimo
organo ir/ arba jo funkcijos:

Draudžiamieji įvykiai
Rankos netekimas per peties sąnarį
Rankos netekimas virš plaštakos
Plaštakos netekimas iki riešo
Nykščio netekimas
Smiliaus netekimas
Kito piršto netekimas
Kojos netekimas virš kelio
Kojos netekimas virš čiurnos sąnario
Pėdos netekimas
Kojos didžiojo piršto (nykščio) netekimas
Kito kojos piršto netekimas
Viso žandikaulio netekimas
Visiškas liežuvio netekimas
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Draudimo išmokos suma
% nuo draudimo sumos
70%
65%
55%
visiškas netekimas 20%
antrojo (naginio) pirštikaulio netekimas 10%
visiškas netekimas 15%
dviejų distalinių pirštikaulių (galinio ir vidurinio) netekimas 5%
5%
70%
60%
visiškas netekimas 45%
dalinis netekimas (padikaulių lygyje) 15%
5%
3%
50%
50%
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Visiškas negrįžtamas regos netekimas
Visiškas negrįžtamas klausos netekimas
Visiškas negrįžtamas kalbos netekimas
Dekortikacija (smegenų žievės funkcijos praradimas) arba
visiškas nugaros smegenų plyšimas

Vienos akies 50%
Abiejų akių 100%
Vienos ausies 20%
Abiejų ausų 50%
50%

Tetraplegija (abiejų viršutinių ir abiejų apatinių galūnių paralyžius)

100%
100%

Viso plaučio netekimas dėl krūtinės ląstos ar krūtinės ląstos organų sužalojimo
Stemplės sužalojimas, dėl kurio išsivystė visiška stemplės stenozė (gastrostoma, būklė po plastikos)
Anus praeternaturalis (kolostoma)

50%
50%
40%

Trauminis skrandžio pakenkimas, dėl kurio atlikta gastrektomija (pašalintas visas skrandis) arba pašalinta visa
skrandžio dalis iki žarnos ir (arba) kasos dalis

40%

Trauminis inkstų pakenkimas, dėl kurio atlikta nefrektomija (pašalintas inkstas)
Trauminis kepenų pakenkimas, dėl kurio pašalinta kepenų dalis

30%
20%

Gimdos pašalinimas 40 metų amžiaus ar jaunesnei moteriai

40%

Abiejų sėklidžių netekimas, varpos netekimas

40%

Veido minkštųjų audinių pažeidimas (nudegimas, nušalimas, sužalojimas), bjaurojantis veidą. Veido subjaurojimas
yra sunkūs žmogaus veido natūralios išvaizdos pokyčiai (apimantys visą veido plotą ir tik patys sunkiausi atvejai)

40%

Abiejų kiaušidžių (ar vienintelės funkcionuojančios) pašalinimas 40 metų amžiaus ar jaunesnėms moterims

30%

Sunkūs III laipsnio nudegimai, apimantys 10–19 % kūno paviršiaus

50%

Sunkūs III laipsnio nudegimai, apimantys 20 % ir daugiau kūno paviršiaus

100%

Sunki galvos trauma (koma):
dėl nelaimingo atsitikimo atsiradęs galvos sužalojimas, sukeliantis nuolatinį neurologinių funkcijų sutrikimą,
pasireiškiantį sunkiu funkcijos netekimu, patvirtintą neurologo; apdraustojo sužalojimo sunkumo sąmonės lygis turi
būti įvertintas 3–8 balais pagal 15 balų Glazgo komos skalę. Koma turi pasireikšti mažiausiai 96 valandas trunkančiu
sąmonės netekimu, sukeliančiu nuolatinį neurologinių funkcijų sutrikimą, ir per visą sąmonės netekimo laikotarpį
būtina naudoti gyvybę palaikančius prietaisus.Koma apibūdinama mažiausiai 96 valandas trunkančiu sąmonės
netekimu, sukeliančiu nuolatinį neurologinių funkcijų sutrikimą. Per visą sąmonės netekimo laikotarpį reikia naudoti
gyvybę palaikančius prietaisus.

100%

Specialios draudimo išmokos skaičiavimo sąlygos
8.

Tuo atveju, kai nevisiškai netenkama dalies kūno dalies ir/ arba jutimo organo dalies ir/ arba jo funkcijos dalies,
mūsų medicinos ekspertas nustato atitinkamą neįgalumo lygį, remdamasis atitinkamais lentelėje nurodytais
procentais. Jeigu neįgalumo lygis, skaičiuojamas netekus kūno dalies, sudaro mažiau negu 1 % draudimo sumos,
toks įvykis nelaikomas draudžiamuoju įvykiu.
9. Jeigu nelaimingo atsitikimo metu pažeidžiama kūno arba jutimo organo dalis, nenurodyta lentelėje, neįgalumo lygio
procentą nustato mūsų medicinos ekspertas, atsižvelgdamas į apdraustojo fizinių arba protinių gebėjimų
sumažėjimą.
9.1. Medicinos eksperto nuomonė bus pagrįsta tik medicininiu vertinimu, neatsižvelgiant į apdraustojo profesiją,
pomėgius arba gyvenimo būdą.
9.2. Toks įvykis yra laikomas draudžiamuoju įvykiu, jeigu vertinant neįgalumo lygį nustatoma, kad apdraustojo
fiziniai arba protiniai gebėjimai sumažėjo daugiau negu 40 %.
10. Netekus daugiau negu vienos kūno dalies jutimo organo arba jų funkcijos nelaimingo atsitikimo metu neįgalumo
lygis apskaičiuojamas kaip lentelėje nurodytų procentinių dalių suma. Ši suma negali viršyti 100 % draudimo sumos.
11. Jeigu organo, jutimo organo dalis arba organų funkcijos buvo pažeistos / netektos / sumažėję iki ištinkant
nelaimingam atsitikimui, funkcijos pažeidimo / netekimo / sumažėjimo lygio procentas bus įvertintas ir išskaičiuotas
iš draudimo išmokos.

Nedraudžiamieji įvykiai
Klaidinanti informacija ir sukčiavimas
12. Draudimo išmoka nebus mokama, jeigu:
12.1. 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;
12.2. mums nebuvo pateikta visa, tiksli ir teisinga informacija apie draudžiamąjį įvykį;
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12.3. po draudžiamojo įvykio yra akivaizdu, kad Jūs arba apdraustasis nepranešėte mums apie aplinkybes, kurios
didina draudimo riziką;
12.4. buvo sukčiaujama, norint gauti draudimo išmoką.
Branduolinė katastrofa, kariniai veiksmai, terorizmas ir nusikaltimai
13. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jei įvykio priežastis bus:
13.1. branduolinis sprogimas (sukeltas sintezės arba skilimo), branduolinė arba radiacinė tarša, arba jonizuojanti
spinduliuotė;
13.2. karo veiksmai, civilinis karas, maištas, revoliucija arba aktyvus dalyvavimas masiniuose neramumuose;
13.3. 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;
13.4. tyčinis neteisėtas veiksmas, kurį įvykdė arba ketino įvykdyti apdraustasis arba Jūs.
Piktnaudžiavimas alkoholiu arba narkotikais, neteisėtas naudojimasis transporto priemonėmis ir nesikreipimas
į gydytoją
14. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykį sukėlė:
14.1. 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;
14.2. transporto priemonės (sausumos, vandens arba oro) vairavimas ar jos įrangos valdymas neturint galiojančio tai
leidžiančio dokumento;
14.3. alkoholio, narkotikų, kvaišalų, kitų psichotropinių ar nuodingų medžiagų, medikamentų vartojimas ar bet koks
kitas gydymas, kurių neskyrė atitinkamą licenciją turintis medicinos gydytojas;
14.4. gydytojo paskirto gydymo ar rekomendacijų / nurodymų nesilaikymas ar nesikreipimas dėl gydymo.
Profesionalusis sportas, pavojinga veikla ir skrydžiai
15. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykio priežastis bus kuri nors iš toliau nurodytų veiklos rūšių, nebent ji bus
nurodyta draudimo liudijime:
15.1. profesionalusis sportas, bet kokios rūšies lenktynės, nardymas arba bet kokia kita pavojinga veikla arba
sportas;
15.2. skrydžiai (įskaitant šuolius naudojant tąsųjį lyną ar parašiutais, skrydžius skraidyklėmis, parasparniais, jėgos
aitvarais, oro balionais, sklandytuvais), išskyrus vykdomus kaip įgulos narių arba keleivių, skrendančių
licencijuotų oro vežėjų, užsiimančių komercine veikla, lėktuvais pagal nustatytą grafiką.
Kitos ypatingos sąlygos
16. Draudimo išmoka nebus išmokama, jeigu įvykį sukėlė:
16.1. tyčinis ar savo paties sukeltas veiksmas, įskaitant ir tyčinį ligos, traumos sukėlimą ar kitokį savęs žalojimą;
16.2. 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;
16.3. sveikatos pablogėjimas, kurį sukėlė gydymas, įskaitant ir radiologinę diagnostiką ir spindulinę terapiją, arba
apdraustajam atliktos operacijos, išskyrus sveikatos pablogėjimą, kurį sukėlė nelaimingas atsitikimas;
16.4. infekcija, kurią sukėlė patogeninis mikroorganizmas patekęs į kūną dėl odos arba gleivinės mikropažeidimo,
išskyrus pasiutligę, stabligę ir infekcijas, atsiradusias dėl nelaimingo atsitikimo;
16.5. bet kokie įvykiai su toliau nurodytomis diagnozėmis:
16.5.1. psichikos ir elgsenos sutrikimai, kurių diagnozės priskiriamos būklėms pagal TLK kodus F00–F99;
16.5.2. diafragminės, pilvo sienos ir kirkšninės išvaržos;
16.5.3. tromboflebitas, krešėjimo sutrikimų pasekmės;
16.5.4. pūliniai (abscesai);
16.5.5. tarpslankstelinio disko išvarža;
16.5.6. artritas, spondilitas;
16.5.7. artrozė, spondiliozė;
16.5.8. osteochondropatija, artropatija;
16.5.9. radikulopatija, neuropatija;
16.5.10. periostitas;
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16.5.11.
16.5.12.
16.5.13.
16.5.14.
16.5.15.

miozitas;
tendosinovitas ir tendovaginitas;
epikondilitas;
bursitas;
ankštumo (angl. Impingement) sindromas.

Jeigu turite klausimų, prašom skambinti telefonu 1528 arba atvykti į pageidaujamą SEB banko skyrių.
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