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Vaiko papildomo draudimo taisyklės Nr. P05 
[galioja nuo 2015 04 27]

BENDROJI DALIS

Pagrindinės Vaiko papildomo draudimo taisyklėse Nr. P05 vartojamos 
sąvokos
1. Pagrindinis draudimas – tai draudimas, kurio standartinės sutarties sąlygos nu-

statytos gyvybės draudimo taisyklėse (gyvybės draudimo sąvoka apima rizikinio, 
tradicinio kaupiamojo ir investicinio gyvybės draudimo rūšis).

2. Papildomas draudimas – draudėjo ir draudiko susitarimu pagrindinio draudimo 
sutartį papildantis draudimas, kurio standartinės sąlygos nustatytos Vaiko papil-
domo draudimo taisyklėse Nr. P05. Su papildomo draudimo taisyklėmis draudėjas 
susipažįsta prieš pasirašydamas prašymą draudimo sutarčiai taikyti papildomo 
draudimo sąlygas, ir šios taisyklės tampa neatskiriama draudimo sutarties dalimi. 
Papildomas draudimas galioja tik kartu su pagrindiniu draudimu. 

3. Draudžiamasis – vienas arba du draudimo sutartyje nurodyti fiziniai asmenys, kurie 
sudarant draudimo sutartį yra 18 metų arba vyresni ir kurių gyvenime atsitikus 
draudžiamajam įvykiui draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. 

4. Draudžiamasis vaikas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kuris sudarant 
draudimo sutartį yra jaunesnis kaip 18 metų, o draudimo laikotarpio pabaigoje – 
jaunesnis kaip 26 metų ir kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui draudikas 
privalo mokėti draudimo išmoką. 

5. Našlaičio pensija – kas mėnesį mokamos periodinės draudimo išmokos.
6. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos, kurios nėra atskirai apibrėžtos šiame 

skyriuje, atitinka pagrindinio draudimo taisyklėse vartojamas sąvokas.

Papildomo draudimo sąlygos, apibrėžtos pagrindinio draudimo taisyklėse
7. Pagrindinio draudimo taisyklėse nustatyta tvarka vadovaujamasi  atliekant veiksmus 

dėl papildomo draudimo, jei:
7.1. keičiama draudimo sutartis, kai keičiamos papildomo draudimo sąlygos;
7.2. stabdoma papildomo draudimo apsauga pagrindinio draudimo taisyklėse 

nustatytais atvejais;
7.3. perleidžiamos draudiko / draudėjo teisės ir pareigos pagal draudimo sutartį 

kitam draudikui / draudėjui;
7.4. siunčiami pranešimai ir kita informacija;
7.5. sprendžiami ginčai.

8. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos nustatytos pagrindinio draudimo 
taisyklėse.

9. Papildomam draudimui galioja pagrindinio draudimo taisyklių nuostatos, išskyrus 
tas nuostatas, kurios kitaip nustatytos papildomo draudimo taisyklėse. 

Papildomo draudimo galiojimas
10. Papildomo draudimo sąlygos įsigalioja draudikui išdavus draudimo liudijimą ar jo 

priedą, liudijantį papildomo draudimo sąlygų taikymą.
11. Papildomo draudimo apsauga galioja tik galiojant pagrindinio draudimo apsaugai. 

Draudžiamasis vaikas
12. Pasirinkus Vaiko papildomo draudimo taisykles Nr. P05, pagal draudimo sutartį 

apdraudžiamas papildomas draudžiamasis – draudžiamasis vaikas. Draudimo 
sutartyje gali būti nurodytas tik vienas draudžiamasis vaikas.  

13.  Draudžiamajam vaikui netaikoma gyvybės draudimo apsauga pagal pagrindines 
gyvybės draudimo taisykles. Tačiau draudžiamajam vaikui gali būti taikoma papil-
doma draudimo apsauga pagal šias ar kitas papildomo draudimo taisykles. 

14. Draudžiamojo vaiko mirties atveju ar teismo sprendimu draudžiamąjį vaiką pa-
skelbus mirusiu draudimo sutartis pasibaigia. Šis įvykis laikomas draudžiamuoju 
įvykiu ir draudimo išmoka, išmokama draudžiamojo vaiko turto teisėtiems pavel-
dėtojams, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, laikoma draudimo išmoka dėl 
draudžiamojo vaiko mirties. Naudos gavėjas nepilnamečio draudžiamojo vaiko 
mirties atveju neskiriamas.

15. Jei draudžiamasis ir draudžiamasis vaikas mirė tuo pačiu metu ir neįmanoma 
nustatyti, kuris mirė anksčiau, laikoma, kad draudžiamasis mirė pirmas. 

16. Draudžiamojo vaiko mirties atveju mokama draudimo išmoka lygi pagrindinio ir 
papildomo investicinio atidėjinio vertei. Draudimo išmoka išmokama pagrindinio 
draudimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, kurie taikomi mokant draudimo 
išmoką draudžiamojo mirties atveju. 

17. Draudimo išmoka draudžiamojo vaiko mirties atveju nustatoma pakeitus investici-
nius vienetus į pinigus. Pagrindinis ir papildomas investiciniai atidėjiniai keičiami iš 
investicinių vienetų į pinigus kainyne nustatyta tvarka ir terminais. Jeigu investicinių 

vienetų keitimas į pinigus atidedamas dėl nuo draudiko nepriklausančių priežasčių, 
mokama draudimo išmoka ar kita išmoka, kuriai apskaičiuoti neturi įtakos tokios prie-
žastys. Likusi išmokos dalis išmokama, kai bus panaikintos nepalankios priežastys.

Draudimo objektas

18. Vaiko papildomo draudimo objektas – turtinis interesas, susijęs su draudžiamojo 
vaiko arba draudžiamojo ir draudžiamojo vaiko gyvenimo trukme, kuriuo siekiama 
apsaugoti draudžiamąjį vaiką. 

19. Jei pagal draudimo sutartį įsigalioja papildomas draudimas, draudimo sutartyje 
nustatytas draudimo objektas papildomas šiose ar kitose papildomo draudimo 
taisyklėse nustatytu draudimo objektu.

Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos

20. Už informacijos, pateiktos sudarant draudimo sutartį, teisingumą atsako draudėjas, 
draudžiamasis (-ieji) ir draudžiamasis vaikas ir / arba jo teisėti atstovai (tėvai, 
rūpintojai, globėjai), kurie pateikia reikalaujamus duomenis.

21. Draudikas turi teisę vienašališkai pakeisti šias draudimo taisykles ir draudžiamųjų 
įvykių apibrėžimą pagrindinio draudimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. 
Jei draudėjas nesutinka su draudimo taisyklių pakeitimu, jis turi teisę nemokamai 
pakeisti draudimo sutartį, atsisakydamas papildomo draudimo.

Draudimo įmoka

22.  Papildomo draudimo įmokos mokamos kartu su pagrindinio draudimo įmokomis. 
23. Įmoka už papildomo draudimo riziką mokama vadovaujantis pagrindinio draudimo 

taisyklėse nustatyta tvarka. Papildomo draudimo rizikos įmoka įskaičiuojama į pa-
grindinio draudimo įmoką arba papildomo draudimo rizikos mokesčiai išskaičiuojami 
iš pagrindinio draudimo investicinio atidėjinio, atsižvelgiant į pagrindinio draudimo 
taisyklėse nustatytą tvarką. 

24. Su draudimo įmoka ir / arba kainynu, kuriame nurodyti papildomo draudimo 
įkainiai, draudėjas supažindinamas prieš pasirašant prašymą dėl  papildomo 
draudimo taikymo.

25. Draudikas turi teisę vienašališkai keisti draudimo įkainius pagrindinio draudimo 
taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. Jei draudėjas nesutinka su draudimo įkai-
nių pakeitimu, jis turi teisę nemokamai pakeisti draudimo sutartį, atsisakydamas 
papildomo draudimo. 

NAŠLAIČIO PENSIJA

Draudimo suma

26. Draudikui sutikus draudėjas gali pasirinkti papildomą gyvybės draudimo sumą 
draudžiamojo mirties atveju – našlaičio pensiją. 

27. Našlaičio pensijos mėnesinė išmoka nustatoma draudėjo ir draudiko tarpusavio 
sutarimu ir nurodoma draudimo liudijime ar jo priede. Draudikas gali nustatyti 
mažiausią ir didžiausią našlaičio pensijos mėnesinės išmokos dydį.

28. Draudžiamojo papildomo gyvybės draudimo sumos dydis kinta ir yra lygus draudėjo 
pasirinktos našlaičio pensijos mėnesinės išmokos dydžio ir mėnesių skaičiaus iki 
laikotarpio pabaigos sandaugai. 

29. Jei pagal draudimo sutartį draudžiami du draudžiamieji, papildoma gyvybės 
draudimo suma (našlaičio pensija) abiem draudžiamiesiems nustatoma bendra. 

Draudžiamieji įvykiai ir draudimo išmoka

30. Pasirinkus papildomą gyvybės draudimo apsaugą, draudžiamasis įvykis yra drau-
džiamojo mirtis, išskyrus 36 punkte išvardytus atvejus,  draudimo apsaugos galiojimo 
laikotarpiu ar teismo sprendimu draudžiamojo paskelbimas mirusiu, jei mirties data 
nustatyta draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui.

31. Įvykus šių taisyklių 30 punkte nurodytam draudžiamajam įvykiui, mokama našlaičio 
pensija. 

32. Jei dėl draudžiamojo mirties vyksta teisėsaugos institucijų tyrimas ar pradėtas 
teismo procesas, draudikas turi teisę atidėti sprendimo dėl įvykio pripažinimo 
draudžiamuoju ir draudimo išmokos mokėjimo  priėmimą iki proceso pabaigos.

33. Našlaičio pensija skiriama tik vieną kartą, t. y. antrojo draudžiamojo (jeigu pagal 
draudimo sutartį draudžiami du draudžiamieji) mirties atveju našlaičio pensija 
neskiriama.

34. Jeigu papildoma gyvybės draudimo suma (našlaičio pensija) buvo padidinta, t. y. 
pratęstas draudimo laikotarpis ar padidintas našlaičio pensijos mėnesinės išmokos 
dydis, tai draudžiamojo savižudybės atveju (išskyrus atvejį, nustatytą 36.1 punkte) 
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mokėtina draudimo išmoka nustatoma atsižvelgus į našlaičio pensijos mėnesinės 
išmokos dydį ir draudimo laikotarpį, buvusį prieš trejus metus iki savižudybės datos. 

35. Jeigu teismo sprendimas dėl draudžiamojo pripažinimo mirusiu panaikinamas, 
draudimo išmokos gavėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti draudiką ir grąžinti 
gautą draudimo išmoką. 

Nedraudžiamieji įvykiai 
36. Nedraudžiamieji įvykiai yra:

36.1. draudžiamojo savižudybė per pirmus trejus draudimo apsaugos galiojimo 
metus;

36.2. draudžiamojo mirtis susijusi su karu, karo veiksmais (nesvarbu, ar karas 
paskelbtas, ar ne), pilietiniu karu, kariniu perversmu, sukilimu, kariniu 
įsiveržimu, kariniais ar okupaciniais veiksmais, karinių ginklų panaudojimu, 
karo ar ypatingosios padėties įvedimu, masiniais neramumais, riaušėmis, 
branduolinės energijos, radioaktyvaus spinduliavimo poveikiu;

36.3. draudžiamojo mirtis, susijusi su jo nusikalstama veika;
36.4. draudžiamojo mirtis draudimo apsaugos sustabdymo metu.

37. Atsitikus nedraudžiamajam įvykiui, našlaičio pensija nemokama.

Draudimo išmokų mokėjimo tvarka
38. Apie draudžiamąjį įvykį reikia raštu pranešti draudikui ne vėliau kaip per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie draudžiamąjį įvykį datos. Jei 
draudžiamasis įvykis yra draudžiamojo paskelbimas mirusiu teismo sprendimu, kai 
draudžiamojo dingimo ar spėjamo žuvimo diena priklauso draudžiamosios apsaugos 
galiojimo laikotarpiui, apie draudžiamąjį įvykį reikia raštu pranešti ne vėliau kaip per 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie teismo priimtą sprendimą 
paskelbti draudžiamąjį mirusiu įsigaliojimo datos.

39. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos išmokėjimo draudžiamajam mirus ar 
pripažinus jį mirusiu teismo sprendimu, reikia pateikti:

39.1. užpildytą draudiko nustatytos formos pranešimą apie draudžiamojo mirtį;
39.2. draudžiamojo mirties liudijimą (originalą arba notaro patvirtintą nuorašą);
39.3. medicininių dokumentų išrašus (originalus);
39.4. kūno vežimą per valstybės sieną liudijančius dokumentus (jeigu draudžia-

masis mirė ne Lietuvos Respublikos teritorijoje);
39.5. kitus dokumentus, liudijančius draudžiamąjį įvykį ir teisę į draudimo išmoką;
39.6. draudiko nustatytos formos prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą 

draudimo išmokos gavėjo sąskaitą.
40. Draudžiamajam mirus dėl draudžiamojo įvykio draudikas naudos gavėjui kas mėnesį 

moka draudimo sutartyje nustatyto dydžio našlaičio pensijos išmokas. Našlaičio pen-
sija mokama naudos gavėjui draudiko nustatytą dieną, pradedant nuo draudžiamojo 
mirties mėnesio, ir mokama iki draudimo sutartyje nustatyto draudimo laikotarpio 
pabaigos. Jei dėl kokių nors priežasčių našlaičio pensija pradedama mokėti vėliau 
negu nuo draudžiamojo mirties mėnesio, tai neišmokėta našlaičio pensijos išmokų 
suma išmokama kartu su pirmąja mokama našlaičio pensijos išmoka.

41. Naudos gavėjo ar jo teisėto atstovo pageidavimu našlaičio pensija gali būti išmokėta 
vienkartine išmoka. Vienkartinės išmokos dydis lygus mokėtinų našlaičio pensijos 
išmokų sumai.

42. Našlaičio pensija mokama naudos gavėjui draudžiamojo mirties atveju – draudžia-
majam vaikui, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.

43. Draudimo išmoka nepilnamečiui gavėjui pervedama į jo vardu atidarytą sąskaitą 
banke. Apie išmokos pervedimą draudikas turi teisę pranešti valstybinei tarnybai, 
vykdančiai vaiko teisių apsaugą ir esančiai vaiko gyvenamojoje teritorijoje.

44. Jei po draudžiamojo mirties, nespėjęs gauti jam mokėtinos draudimo išmokos (ar jos 
dalies), mirė paskirtas naudos gavėjas, draudimo išmoka mokama mirusio naudos 
gavėjo (asmens, įgijusio teisę į draudimo išmoką) teisėtiems įpėdiniams.

45. Našlaičio pensijos mokėjimas pasibaigus draudimo sutarčiai laikomas draudiko 
pareigų pagal šias taisykles vykdymu.  


