Specialiosios draudimo nuo
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
Draudžiamasis įvykis yra fizinė apdraustojo trauma, atsiradusi dėl nelaimingo atsitikimo draudimo apsaugos
galiojimo laikotarpiu.
2. Nelaimingas atsitikimas yra staigus, 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.

1.

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.

Draudimo išmoka
5.
6.

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 per vienerius draudimo metus. Šis apribojimas
skaičiuojamas iš naujo kiekvieniems naujiems draudimo metams, kuomet automatiškai atnaujinama draudimo
apsauga.

Draudžiamieji įvykiai
7.

Draudimo išmokos suma

% nuo draudimo sumos
Galvos srities ir nervų sistemos traumos
Traumos sukeltas kraujavimas kaukolės viduje: epidurinė hematoma, subdurinė hematoma, kraujavimas į
15%
smegenis, kraujavimas po voratinkliniu dangalu,
smegenų sumušimas
Periferinis galvos nervų pažeidimas
5%
Draudimo išmoka mokama daugiausiai už 2 galvos nervų pažeidimus vieno draudžiamojo įvykio metu
už kiekvieną nervą
Nugaros smegenų sumušimas
10%
Nugaros smegenų suspaudimas, hematomielija
15%
Kaklo ir peties sužalojimas, trauminis juosmens ir sėdimojo nervo pleksitas
5%
Nervo nutraukimas (delno, pėdos sritis, nepaisant nervų skaičiaus)
5%
Nervo nutraukimas (dilbio, blauzdos sritis, nepaisant nervų skaičiaus)
10%
Nervo nutraukimas (peties sąnario, alkūnės sąnario, klubo sąnario, kelio sąnario sritis. Nepaisant nervų
10%
skaičiaus)
Kaukolės skliauto kaulų išorinės plokštelės lūžis
5%
Kaukolės skliauto lūžis
10%
Kaukolės pamato lūžis
15%
Apatinio žandikaulio išnirimas, skruostikaulio, viršutinio ar apatinio žandikaulio lūžis.
5%
Viršutinio ar apatinio žandikaulio dantinės ataugos lūžis nelaikomas draudžiamuoju įvykiu.
Vieno danties netekimas dėl traumos.
2%
Draudimo išmoka mokama daugiausiai už 5 dantų netekimą vieno draudžiamojo įvykio metu. Su dantimis susiję
nelaimingi atsitikimai laikomi draudžiamuoju įvykiu, jeigu yra matomų ūminės traumos požymių, minkštųjų
audinių sužalojimų.
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Akiduobės kaulų lūžis, hifema, hemoftalmas. akių voko gleivinės susiuvimas, ragenos sužalojimas
3%
Perforuojantis sužalojimas, II, III laipsnio nudegimai (nesukeliantys nuolatinio regos netekimo), vienpusis ašarų
5%
latako pažeidimas
Ausies pažeidimo (sužalojimo, nudegimo, nušalimo) pasekmės: kraujavimas į ausį, ausies kremzlės lūžis, dalinis
5%
mažiau kaip 1/2 ausies netekimas, ausies būgnelio plyšimas dėl traumos, nesukeliantis klausos sutrikimo
Ausies pažeidimo (sužalojimo, nudegimo, nušalimo) pasekmės: dalinis 1/2 ausies ar didesnės dalies netekimas
10%
Nosikaulio lūžis; kaktinio ar prienosinio ančio priekinės sienos lūžis
3%
Nosies pertvaros iškrypimas (dažniausiai jis yra įgimtas) nelaikomas draudžiamuoju įvykiu.
Liežuvinio kaulo lūžis, burnos ertmės, liežuvio sužalojimas (žaizda, nudegimas, nušalimas), dėl kurio susidaro
5%
nuolatiniai randai
8. Kūno traumos
Krūtinkaulio lūžis
5%
Šonkaulių lūžiai
2%
Draudimo išmoka mokama daugiausiai už 5 lūžius vieno draudžiamojo įvykio metu.
už kiekvieną šonkaulį
Kryžkaulio lūžis
10%
Kaklo, krūtinės ar juosmens slankstelio kūno ar lanko lūžiai, stuburgalio lūžis
5%
Draudimo išmoka mokama daugiausiai už 2 lūžius vieno draudžiamojo įvykio metu.
už kiekvieną slankstelį
Kaklo, krūtinės ar juosmens slankstelio išnirimas ar nugarinės ataugos lūžis, stuburgalio slankstelio
4%
išnirimas
už kiekvieną slankstelį
Draudimo išmoka mokama daugiausiai už 2 lūžius ir/ ar išnirimus vieno draudžiamojo įvykio metu.
9. Viršutinių galūnių traumos
Krūtinkaulio – raktikaulio jungtis, mentės ar raktikaulio lūžis ar išnirimas
5%
Peties sąnario išnirimas
5%
Žastikaulio lūžis
10%
Alkūnės sąnario išnirimas
5%
Alkūnės sąnario srities pažeidimai: įskaitant žastikaulinio antkrumplio lūžį
5%
Dilbio kaulų (alkūnkaulio ir stipinkaulio) lūžis bet kurioje vietoje
5%
Riešo sąnario išnirimas
5%
Riešo kaulų ar delnakaulių lūžis ar išnirimai arba tarpdelnakaulinių sąnarių išnirimai (įskaitant
2%
laivelio)
už kiekvieną kaulą
Draudimo išmoka mokama daugiausiai už 3 lūžius ir/ ar išnirimus vieno draudžiamojo įvykio metu.
arba sąnarį
I piršto lūžis, pirštakaulinio sąnario išnirimas
2%
II, III, IV ar V piršto lūžis, pirštakaulinio sąnario išnirimas
1% už kiekvieną pirštą
Draudimo išmoka mokama daugiausiai už 3 lūžius ar išnirimus vieno draudžiamojo įvykio metu.
arba sąnarį
10. Apatinių galūnių traumos
Vienos dubens kaulų jungties plyšimas, dubens kaulų lūžiai, gūžduobės lūžis, įskaitant klubakaulį
7%
(kiekvieno kaulo)
Klubo sąnario išnirimas
10%
Šlaunikaulio lūžiai: bet kurioje vietoje, šlaunikaulio galvos ar kaklelio lūžis
15%
Kelio sąnario pažeidimas: meniskų sužalojimai, patvirtinti magnetinio rezonanso tyrimo (MRT), kompiuterinės
4%
tomografijos tyrimo ar artroskopijos rezultatais
Vieno ar daugiau meniskų plyšimas dėl tos pačios traumos laikomas vieno menisko plyšimu.
Už degeneracinį menisko plyšimą draudimo išmoka nemokama.
Kelio sąnario pažeidimas (visiškas ar dalinis raiščių plyšimas)
3%
Kelio sąnario pažeidimas (blauzdikaulio išnirimas)
5%
Girnelės lūžis ar išnirimas
5%
Blauzdikaulio lūžis, išskyrus vidinę kulkšnį (blauzdikaulio vidinį kraštą)
10%
Vidinės kulkšnies, blauzdikaulio užpakalinio krašto ar šeivikaulio lūžis
5%
Visiška ar dalinė kulkšnies sindesmozė, raiščio plyšimas, čiurnos sąnario išnirimas
3%
Kulnakaulių (šokikaulio, laivakaulio, kubakaulio, pleištakaulio) ar padikaulių lūžis ar išnirimas, išskyrus kulnakaulio
3%
lūžį ar išnirimą
Draudimo išmoka mokama daugiausiai už 3 lūžius ir / ar išnirimus vieno draudžiamojo įvykio metu.
Kulnakaulio lūžis ar išnirimas
5%
I-mo piršto lūžis, pirštakaulinio sąnario išnirimas
2%
II, III, IV ar V pirštų lūžis, pirštakaulinio sąnario išnirimas
1% už kiekvieną pirštą
Draudimo išmoka mokama daugiausiai už 3 lūžius vieno draudžiamojo įvykio metu.
arba sąnarį
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11. Kitos traumos
Žaizdos (sumušimai, plėštinės, pjautinės, durtinės), kurias reikia susiūti, ar nudegimai, nušalimai (mažiausiai II laipsnio), dėl kurių
veide atsiranda pigmentinių dėmių, randai po nušalimo veide, priekinėje ar šoninėje kaklo dalyje, žandikaulio apatinėje dalyje ar
ausies minkštųjų audinių randai:
Nuo 1 cm iki 5 cm ilgio arba
1%
Nuo 1 cm2 iki 2 cm2 ploto
Nuo 5 cm ilgio (įskaitytinai) arba
5%
Nuo 2 cm2 ploto (įskaitytinai)
Žaizdos (sumušimai, plėštinės, pjautinės, durtinės), kurias reikia susiūti, ar nudegimai, nušalimai (mažiausiai II laipsnio) galvos
plaukuotoje dalyje, kūne ir galūnėse:
Išmokai pagal kūno paviršiaus plotą apskaičiuoti visas kūno paviršiaus plotas apskaičiuojamas delno plotį dauginant iš ilgio; gautas rezultatas
prilyginamas 1 % viso kūno paviršiaus plotui.

Ilgis nuo 5 cm ilgio arba plotas nuo 2 cm2 ploto, bet ne daugiau kaip 0,5 % (įskaitytinai) kūno
paviršiaus ploto
Daugiau kaip 0.5 %, bet mažiau kaip 2 % (įskaitytinai) viso kūno paviršiaus ploto
Daugiau kaip 2 % kūno paviršiaus ploto
Draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 10 % draudimo sumos
Raumenų plyšimai ir sausgyslių sužalojimai
Avulsiniai lūžiai
12. Kiti su traumomis susiję įvykiai

1%
3%
5% už kiekvienus 2% kūno
paviršiaus ploto

Kita trauma, patirta dėl nelaimingo atsitikimo, nenurodyto lentelėje, yra laikoma draudžiamuoju įvykiu, jeigu sužalojimo
gydymas tęsiasi bent 10 dienų
Kitas chirurginis gydymas (įskaitant artroskopinę operaciją), kuris būtinas norint išgydyti sužalojimus, išvardintus šios lentelės
punktuose, per 180 dienų po nelaimingo atsitikimo. Vienkartinė draudimo išmoka yra išmokama kartu su kitomis draudimo
išmokomis, mokamomis įvykus draudžiamajam įvykiui, nurodytam kituose šios lentelės punktuose.
Kaulo lūžio ir / ar išnirimo uždara repozicija nelaikoma chirurginiu gydymu.
Operacija, skirta svetimkūniui (osteosintezės implantų) pašalinti, nelaikoma draudžiamuoju įvykiu.

3%
3%
30 EUR
Draudimo
išmoka didinama
25%

Atvira chirurginė operacija (įskaitant artroskopinę operaciją), kuri būtina norint išgydyti sužalojimus, kurie nenurodyti šios lentelės
punktuose per 180 dienų po nelaimingo atsitikimo.
Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo išmoka yra vienkartinė. Organų pažeidimas turi būti nustatytas chirurginio gydymo metu.
Kaulo lūžio uždara repozicija ir operacija skirta svetimkūniui (osteosintezės implantams) pašalinti nelaikoma draudžiamuoju įvykiu.

5%

Chirurginė / diagnostinė procedūra (įskaitant artroskopinę operaciją), kuri atliekama per 180 dienų po nelaimingo atsitikimo, skirta
sužalojimui diagnozuoti, kuris nenurodytas šios lentelės punktuose.
Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo išmoka yra vienkartinė. Atliekant chirurginę / diagnostinę procedūrą negali būti
nustatytas organų pažeidimas.
Hospitalizacija (ne reabilitacija):

2%

2–5 dienos;
6– 20 dienų;
21 diena ir daugiau.

1%
3%
5%

Specialios draudimo išmokos skaičiavimo sąlygos
13. Dauginė trauma:
13.1. daugybiniai vieno kaulo (arba anatominės struktūros) lūžiai bus laikomi vienu lūžiu;
13.2. keleto piršto falangų (pirštakaulių) / tarpfalanginių (tarppirštakaulinių) sąnarių lūžiai / išnirimai bus laikomi vieno
kaulo/sąnario lūžiu / išnirimu.
14. Tos pačios anatominės struktūros (pvz. stuburo) dauginės traumos atveju, draudimo išmoka yra apskaičiuojama ir
išmokama kaip už vieną traumą, už kurią šiose taisyklėse taikomas didžiausias galimas procentas.
15. Kaulų išnirimas sąnaryje arba kaulo lūžis turi būti aiškiai matomas rentgeno arba kompiuterinės tomografijos tyrimo
nuotraukoje (rentgenogramoje, kompiuterinėje tomogramoje). Jeigu naujo lūžio arba išnirimo požymių nematyti
rentgeno arba kompiuterinės tomografijos tyrimo nuotraukoje (rentgenogramoje, kompiuterinėje tomogramoje) arba
jeigu rentgeno arba kompiuterinės tomografijos tyrimas neatliktas, mes galime atsisakyti mokėti draudimo išmoką
arba galime ją sumažinti.
16. Draudimo išmoka draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu išmokama ne daugiau kaip už dvi chirurgines operacijas.
Politraumos atveju, jeigu operuojama / gydoma tuo pačiu metu, tai laikoma viena operacija. Draudimo išmoka bus
apskaičiuojama pagal draudžiamąjį įvykį, kuriam taikomas didesnis draudimo sumos procentas.
17. Draudimo išmoka už to paties sąnario minkštųjų audinių (tokios kaip raiščių, raumenų, nervų, menisko) sužalojimą bus
išmokama vieną kartą per draudimo apsaugos metus.
18. Pasikartojančių lūžių atveju draudimo išmoka apskaičiuojama taikant dvigubai mažesnį procentą.
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Nedraudžiamieji įvykiai
Klaidinanti informacija ir sukčiavimas
19. Draudimo išmoka nebus mokama, jeigu:
19.1. 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;
19.2. mums nebuvo pateikta visa, tiksli ir teisinga informacija apie draudžiamąjį įvykį;
19.3. po draudžiamojo įvykio yra akivaizdu, kad Jūs arba apdraustasis nepranešėte mums apie aplinkybes, kurios
didina draudimo riziką;
19.4. buvo sukčiaujama, norint gauti draudimo išmoką.
Branduolinė katastrofa, kariniai veiksmai, terorizmas ir nusikaltimai
20. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jei įvykio priežastis bus:
20.1. branduolinis sprogimas (sukeltas sintezės arba skilimo), branduolinė arba radiacinė tarša, arba jonizuojanti
spinduliuotė;
20.2. karo veiksmai, civilinis karas, maištas, revoliucija arba aktyvus dalyvavimas masiniuose neramumuose;
20.3. 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;
20.4. tyčinis neteisėtas veiksmas, kurį įvykdė arba ketino įvykdyti apdraustais arba Jūs.
Piktnaudžiavimas alkoholiu arba narkotikais, neteisėtas naudojimasis transporto priemonėmis
21. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykį sukėlė:
21.1. 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;
21.2. transporto priemonės (sausumos, vandens arba oro) vairavimas ar jos įrangos valdymas neturint galiojančio tai
leidžiančio dokumento;
21.3. alkoholio, narkotikų, kvaišalų, kitų psichotropinių ar nuodingų medžiagų, medikamentų vartojimas ar bet koks
kitas gydymas, kurių neskyrė atitinkamą licenciją turintis medicinos gydytojas.
Profesionalusis sportas, pavojinga veikla ir skrydžiai
22. Draudimo išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykio priežastis bus kuri nors iš toliau nurodytų veiklos rūšių, nebent ji bus
nurodyta draudimo liudijime:
22.1. profesionalusis sportas, bet kokios rūšies lenktynės, nardymas arba bet kokia kita pavojinga veikla arba sportas;
22.2. 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.
Kiti specifiniai atvejai
23. Šie įvykiai nėra laikomi draudžiamaisiais:
23.1. pasikartojantys (įprastiniai) išnirimai, lėtiniai sąnario nestabilumai;
23.2. implantų lūžiai arba dislokacija, pvz., sąnarių protezų, osteosintezės implantų, dantų protezų;
23.3. lėtinis išnirimas / chroniška dislokacija;
23.4. po operacijos atsiradusios žaizdos, randai, pigmentinės dėmės, atviri lūžiai, amputacijos arba pragulos.
Papildomos sąlygos
24. Draudimo išmoka nebus išmokama, jeigu įvykį sukėlė:
24.1. tyčinis ar savo paties sukeltas veiksmas, įskaitant ir tyčinį ligos, traumos sukėlimą ar kitokį savęs žalojimą;
24.2. nelaimingas atsitikimas, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai sukėlė psichinė liga, jeigu nelaimingą atsitikimą patyrė
apdraustasis, turintis psichinę negalią ir kuris nelaimingo atsitikimo metu negalėjo suvokti savo veiksmų;
24.3. sveikatos pablogėjimas, kurį sukėlė gydymas, įskaitant ir radiologinę diagnostiką ir spindulinę terapiją, arba
apdraustajam atliktos operacijos, išskyrus sveikatos pablogėjimą, kurį sukėlė nelaimingas atsitikimas;
24.4. infekcija, kurią sukėlė patogeninis mikroorganizmas patekęs į kūną dėl odos arba gleivinės mikropažeidimo,
išskyrus pasiutligę, stabligę ir infekcijas, atsiradusias dėl nelaimingo atsitikimo;
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24.5. bet kokie įvykiai su toliau nurodytomis diagnozėmis:
24.5.1. diafragminės, pilvo sienos ir kirkšninės išvaržos
24.5.2. tromboflebitas, krešėjimo sutrikimų pasekmės;
24.5.3. pūliniai (abscesai);
24.5.4. tarpslankstelinio disko išvarža;
24.5.5. artritas, spondilitas;
24.5.6. artrozė, spondiliozė;
24.5.7. osteochondropatija, artropatija;
24.5.8. radikulopatija, neuropatija;
24.5.9. periostitas;
24.5.10. miozitas;
24.5.11. tendosinovitas;
24.5.12. epikondilitas;
24.5.13. bursitas;
24.5.14. ankštumo (angl. Impingement) sindromas.

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