SPECIALIOSIOS SĄLYGOS: PAPILDOMAS KRITINIŲ LIGŲ DRAUDIMAS Nr. 004
Galioja nuo 2012 m. gruodžio 21 d.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

1.1. Šios specialiosios sąlygos: Papildomas kritinių ligų
draudimas Nr. 004 (toliau – Specialiosios sąlygos) nustato sąlygas, taisykles ir reikalavimus, taikomus Draudėjo ir Draudiko susitarimams dėl Papildomo kritinių ligų
draudimo, sudaromiems prie pagrindinės gyvybės draudimo sutarties bei yra neatskiriama tokių sutarčių dalis.

4.1. Draudikas nemoka Draudimo išmokos dėl žemiau
išdėstytų Nedraudžiamųjų įvykių:
4.1.1. Apdraustojo susirgimas, kūno sužalojimas ar to
pasekmė tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Karu ir nepaprastąja padėtimi, taip pat dėl Apdraustojo sąmoningo
ir savanoriško dalyvavimo prievartos ar teroro akte;

1.2. Specialios sąlygos yra taikomos tik kartu su Draudiko Bendrosiomis draudimo sąlygomis. Tuo atveju, kai
yra prieštaravimų tarp Specialiųjų sąlygų ir Bendrųjų
draudimo sąlygų, Specialiosios sąlygos turi viršenybę.

4.1.2. Apdraustojo susirgimas, kūno sužalojimas ar to
pasekmė tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Radiacija arba cheminių ar biologinių medžiagų naudojimo netaikiais
tikslais;

1.3. Šiose Specialiosiose sąlygose naudojamos sąvokos
yra apibrėžtos Bendrosiose draudimo sąlygose ir/arba
Specialiose sąlygose.

4.1.3. Apdraustojo kūno sužalojimas ar to pasekmė dėl
Apdraustojo bandymo įvykdyti savižudybę arba tyčinio
susižalojimo;

1.4. Papildomas draudimas neatsiejamas ir negalioja be
pagrindinio gyvybės draudimo sutarties. Papildomam
draudimui taikomos atitinkamo pagrindinio gyvybės
draudimo Specialiosios sąlygos tiek, kiek jos neprieštarauja šių Specialiųjų sąlygų nuostatoms.

4.1.4. Apdraustojo susirgimas, kūno sužalojimas ar to
pasekmė tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su gamtinių
katastrofų sukeltomis masinėmis nelaimėmis;
4.1.5. Apdraustojo susirgimas, kūno sužalojimas ar to
pasekmė dėl Apdraustojo, Naudos gavėjo ar Draudėjo
kaltės, kompetentingos institucijos nustatytos tyčinės
veikos, bandymo įvykdyti nusikalstamą veiką ar tiesioginio ar netiesioginio dalyvavimo nusikalstamoje veikoje,
išskyrus atvejus, kai tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra
socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);

1.5. Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su
žala Apdraustojo sveikatai.
2. PAPILDOMOS SĄVOKOS
2.1. Greta Bendrosiose draudimo sąlygose apibrėžtų
sąvokų, šios žemiau nurodytos, Sutartyje bei šalių, vykdant Sutartį, siunčiamuose tarpusavio pranešimuose
vartojamos ir iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi
Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtą reikšmę ir/arba
konkretų turinį bei yra atitinkamai aiškinamos, jeigu kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip ir/ar Sutartyje arba atitinkamuose šalių pranešimuose nenurodyta kitaip:

4.1.6. Apdraustojo susirgimas Kritine liga dėl bet kokios
ligos, atsiradusios dėl ŽIV arba AIDS, jei ŽIV arba AIDS
buvo diagnozuota Apdraustajam prieš sudarant Sutartį
arba per Draudimo apsaugos galiojimo metus;
4.1.7. Apdraustojo kūno sužalojimas ar to pasekmė įvykę
dėl to, kad Apdraustasis buvo paveiktas alkoholio (alkoholio koncentracija kraujyje lygi arba viršija 0,4 promilės),
narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų ar vaistų,
veikiančių centrinę nervų sistemą, tačiau gydytojo nepaskirtų Apdraustajam, arba paskirtų, tačiau vartotų nesilaikant gydytojo nurodymų, arba dėl Apdraustojo apsinuodijimo svaiginantis aukščiau nurodytomis medžiagomis;

2.1.1. Kritinė liga – viena iš šių Specialiųjų sąlygų Priede
Nr. 1 išvardintų ligų ar būsenų.
3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Draudžiamuoju įvykiu yra laikomas pirmas Kritinės
ligos diagnozavimas Apdraustajam Sutarties galiojimo
metu.

4.1.8. Apdraustojo susirgimas, kūno sužalojimas ar to
pasekmė tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Apdraustojo
užsiėmimu Profesionaliu sportu;

3.2. Draudimo išmoka dėl Kritinės ligos mokama tik vieną
kartą, nepaisant kiek ir kokių Kritinių ligų buvo diagnozuota Apdraustajam.

4.1.9. Apdraustojo kūno sužalojimas ar to pasekmė
tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Apdraustojo užsiėmimu
Pavojingais laisvalaikio pomėgiais bei Apdraustojo dalyvavimu sporto ar laisvalaikio renginiuose, kuriuose naudojamos motorizuotos žemės, oro ar vandens transporto
priemonės, jei Sutartyje nenumatyta kitaip;

3.3. Atsižvelgiant į medicinos mokslo raidą ar sergamumo lygio pokyčius, Draudikas turi teisę Sutarties galiojimo metu vienašališkai keisti ir/ar pildyti Kritinių ligų
apibrėžimus ir/ar diagnozavimo kriterijus raštu informuodamas apie tai Draudėją Bendrųjų draudimo sąlygų
13.3.2. ir 13.3.3. punktuose nustatyta tvarka ir terminais.
Draudėjas turi teisę išreikšti prieštaravimą numatomiems
pakeitimams ar papildymams Bendrųjų draudimo sąlygų
13.3.5. punkte nustatyta tvarka ir terminais. Jei Draudėjas nesutinka su būsimais pakeitimais ar papildymais, jis
turi teisę nemokamai pakeisti Sutartį, atsisakydamas
Papildomo draudimo.

4.1.10. Apdraustojo susirgimas, kūno sužalojimas ar to
pasekmė Apdraustajam atliekant bet kokią Karo tarnybą;
4.1.11. Apdraustojo kūno sužalojimas ar to pasekmė dėl
Apdraustojo bet kurios transporto priemonės ar
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savaeigio mechanizmo valdymo, neturint atitinkamo
vairuotojo pažymėjimo, atitinkamų įgaliojimų ar esant
alkoholiniam (kai alkoholio koncentracija kraujyje lygi
arba viršija 0,4 promiles), toksiniam ar narkotiniam
apsvaigimui.

7.4. Ekspertais negali būti asmenys, tarnybiškai ar kitaip
priklausomi nuo vienos iš šalių, taip pat asmenys, esantys bent vienos iš šalies konkurentai ir/ar partneriai.
8. DRAUDIMO IŠMOKA

4.2. Kritinė liga nelaikoma Draudžiamuoju įvykiu, jei:

8.1. Draudikas turi būti nedelsiant, tačiau bet kuriuo
atveju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo
Draudžiamojo įvykio dienos, informuojamas apie Kritinės
ligos diagnozavimą Apdraustajam.

4.2.1. Kritinė liga, ar liga, sukėlusi Kritinę ligą, diagnozuota praėjus mažiau nei 180 dienų nuo Draudimo
apsaugos įsigaliojimo;

8.2. Kreipiantis į Draudiką dėl Draudimo išmokos reikia
pateikti žemiau išvardintus Draudikui priimtinos formos ir
turinio dokumentus:

4.2.2. Apdraustasis mirė per 30 dienų po to, kai jam buvo
diagnozuota viena iš Kritinių ligų;

8.2.1. Draudiko nustatytos formos prašymą Draudimo
išmokai gauti;

4.2.3. jei Kritinė liga neatitinka šių Specialiųjų sąlygų
Priede Nr. 1 pateiktų Kritinių ligų apibrėžimų ir/ar jų
diagnozavimo kriterijų.

8.2.2. Draudimo liudijimo (poliso) originalą;
4.3. Draudikas taip pat turi teisę Bendrųjų draudimo
sąlygų 11.17. punkte numatytais atvejais sumažinti
Draudimo išmoką ar atsisakyti išmokėti ją.

8.2.3. asmens, turinčio teisę į Draudimo išmoką, asmens
tapatybę/identifikavimą ir/ar įgalinimus patvirtinančius
dokumentus (pateikiama kopija bei originalai identifikavimui);

5. NAUDOS GAVĖJAS

8.2.4. dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su
patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir paskirto
gydymo aprašymu, iš kurių būtų galima nustatyti, ar
diagnozė tiksliai atitinka Specialiųjų sąlygų Priede Nr.1
nurodytus Kritinių ligų apibrėžimus ir/ar diagnozavimo
kriterijus;

5.1. Naudos gavėju pagal šio Papildomo draudimo Sutartį gali būti tik Apdraustasis, jei Sutartyje nenustatyta
kitaip.
6. MOKESČIAI
6.1. Mokesčiai už Papildomą draudimą išskaičiuojami
Bendrųjų draudimo sąlygų ir Specialiųjų sąlygų nustatyta
tvarka ir terminais.

8.2.5. kitus teisę į Draudimo išmoką patvirtinančius dokumentus;

6.2. Draudėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų informuoti Draudiką apie Apdraustojo darbinės veiklos ar gyvenimo būdo pasikeitimą Sutarties galiojimo metu, jei dėl
šių pasikeitimų didėja ar gali padidėti Draudimo rizika.
Draudikas, informuotas apie Draudimo rizikos padidėjimą, turi teisę atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygas
ir/arba padidinti rizikos Mokesčius.

8.2.6. Draudikui pareikalavus - kitus papildomus dokumentus ar informaciją, reikalingą Draudžiamojo įvykio
tyrimui.
8.3. Visas išlaidas, susijusias su Draudžiamąjį įvykį
patvirtinančių dokumentų išdavimu ir pateikimu ir/arba
žalos nustatymu, įskaitant eksperto išvadą kaip tai
numatyta Specialiųjų sąlygų 7 skirsnyje, apmoka asmuo,
pretenduojantis į Draudimo išmoką.

7. ŽALOS NUSTATYMO TVARKA
7.1. Draudikas, gavęs pradinę informaciją apie Apdraustojo kritinę ligą, atlieka Draudžiamojo įvykio tyrimą, kurio
metu iš kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų gali būti prašoma pateikti informaciją, paaiškinimus, dokumentų
kopijas ir pan.

8.4. Įvykus Draudžiamajam įvykiui pagal šias Specialiąsias sąlygas Draudimo išmoka mokama kaip visa
Draudimo suma.

7.2. Jei dėl Draudžiamojo įvykio vertinimo kyla nesutarimai tarp Sutarties šalių, Draudikas ir Draudėjas gali
susitarti, kad Draudžiamojo įvykio tyrimą atliktų ekspertas (ekspertai). Kiekviena šalis turi raštu supažindinti
ekspertą (ekspertus) su visais faktais ir dokumentais,
kurie gali turėti įtakos teisingai ir objektyviai įvertinant
Apdraustojo sveikatos būklę ir/arba įvykio aplinkybes
ir/ar žalos dydį.

9.1. Papildomo draudimo Sutartis pasibaigia:

9. PAPILDOMO DRAUDIMO SUTARTIES PABAIGA

9.1.1. jei Draudikas priima sprendimą mokėti Kritinių ligų
draudimo išmoką;
9.1.2. jei miršta Apdraustasis;
9.1.3. jei nutrūksta ar kitaip pasibaigia pagrindinio gyvybės draudimo Sutartis;

7.3. Ekspertai savo išvadas turi pateikti abiem šalims
vienu metu. Šalis turi teisę nesutikti su ekspertų išvada ir
kreiptis į teismą dėl ginčo sprendimo taikytinos teisės
nustatyta tvarka.

9.1.4. jei yra kiti Bendrosiose draudimo sąlygose nustatyti Sutarties pasibaigimo pagrindai.
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SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ: PAPILDOMAS KRITINIŲ LIGŲ DRAUDIMAS Nr. 004
Priedas Nr. 1
KRITINĖS LIGOS, JŲ APIBRĖŽIMAI BEI DIAGNOZAVIMO KRITERIJAI
Kritinių ligų sąrašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miokardo infarktas
Smegenų infarktas (insultas)
Vėžys
Inkstų funkcijos nepakankamumas
Vidaus organų transplantacija
Vainikinių širdies kraujagyslių šuntavimo operacija

7. Širdies vožtuvų protezavimas
8. Galūnių netekimas, galūnių funkcijos netekimas
9. Trečiojo laipsnio nudegimai
10. Aklumas
11. Išsėtinė sklerozė

Kritinių ligų apibrėžimai bei diagnozavimo kriterijai
Kritinių ligų apibrėžimai bei diagnozavimo kriterijai gali būti keičiami Specialiosiose sąlygose numatytais atvejais ir
tvarka.
MIOKARDO INFARKTAS
Tai ūmus negrįžtamas širdies raumens pažeidimas (nekrozė), kuris išsivysto nutrūkus adekvačiai arterinei
kraujotakai atitinkamame miokardo segmente.
Diagnozė pagrindžiama remiantis šiais kriterijais:
- užsitęsusi krūtinės angina;
- nauji elektrokardiografiniai pakitimai, būdingi miokardo infarktui;
- žymus fermentų LDH (laktatdehidrogenazė), CK (kreatinkinazė), CK-MB (kreatinkinazės MB izofermentas),
troponinų (Troponinas T, Troponinas I) ir kitų biocheminių miokardo infarkto rodmenų aktyvumo kraujo serume
padidėjimas. Žymus padidėjimas reiškia didesnį kaip 0,1 ng/ml troponino T (Tn T) lygį ir/ar Tn I lygį daugiau kaip 1,0
ng/ml ar ekvivalentišką padidėjimą, viršijantį normą, tiriant kitais visuotinai priimtinais metodais.
Įvykis pripažįstamas Draudžiamuoju įvykiu, jei diagnozė pagrindžiama visais aukščiau paminėtais kriterijais.
Jeigu Apdraustajam diagnozuotas miokardo infarktas, tačiau neišpildyti visi minėti kriterijai, apie pripažinimą
Draudžiamuoju įvykiu sprendžia Draudiko gydytojas ekspertas.
Visi kiti ūminiai širdies vainikinių kraujagyslių sindromai, taip pat ir krūtinės angina, nėra laikomi Draudžiamaisiais
įvykiais.
SMEGENŲ INFARKTAS (INSULTAS)
Tai ūmus smegenų kraujotakos sutrikimas (dėl smegenų audinio infarkto, kraujosruvos iš intrakranijinių kraujagyslių ar embolizacijos iš ekstrakranijinių šaltinių), sukeliantis ilgiau nei 24 valandas trunkantį neurologinį deficitą,
pagrįstas kompiuterinės tomografijos arba branduolio magnetinio rezonanso tomografijos tyrimais, rodančiais naujai
atsiradusius smegenų infarktui būdingus smegenų pakitimus.
Draudimo išmoka mokama tik tuo atveju, kai lieka pastovus neurologinis deficitas. Pastovus neurologinis deficitas
turi būti patvirtintas gydytojo neurologo praėjus ne mažiau kaip 3 mėnesiams nuo smegenų infarkto.
Smegenų infarktas ar intrakranijinis kraujavimas dėl išorinių sužeidimų (nelaimingo atsitikimo) yra Nedraudžiamasis įvykis. Draudimo išmoka nemokama ir dėl įvykusių praeinančių smegenų išemijos priepuolių.
VĖŽYS
Tai nekontroliuojamas piktybinių ląstelių augimas, plitimas ir invazija (įsiskverbimas) į audinius.
Draudimo išmoka mokama tik esant nenuginčijamiems invazijos į audinius įrodymams ir kai ląstelių piktybiškumas
patvirtintas histologiškai. Diagnozė privalo būti patvirtinta gydytojo onkologo.
Vėžio sąvoka taip pat apima leukozes ir limfomas. Šiais atvejais diagnozė privalo buti patvirtinta gydytojo onkologo
arba hematologo.
Draudimo išmoka nemokama dėl:
- lokalizuotų neinvazinių auglių, turinčių tik ankstyvus supiktybėjimo pokyčius (carcinoma in situ), gimdos kaklelio
displazijos, gimdos kaklelio intraepitelinės neoplazijos (CIN-1, CIN-2 ir CIN-3);
- odos vėžių (išskyrus piktybinę invazinę melanoma nuo III lygio pagal Clarko klasifikaciją arba nemažesnę kaip 1.5
mm pagal Breslow klasifikaciją);
- limfogranulomatozės I stadijos;
- lėtinės limfocitinės leukozės;
- prostatos vėžių I stadijos;
- bet kokių auglių, kai Apdraustasis infekuotas ŽIV arba serga AIDS.
INKSTŲ FUNKCIJOS NEPAKANKAMUMAS
Galinė inkstų funkcijos nepakankamumo stadija dėl negrįžtamo abiejų inkstų funkcijos pakenkimo. Draudimo
išmoka mokama, jeigu Apdraustajam atlikta inkstų transplantacijos operacija arba atliekamos reguliarios dializės.
Draudimo išmoka nemokama dėl vienpusės nefrektomijos, ūmaus inkstų funkcijos nepakankamumo (kai reikalingos laikinos dializės).
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VIDAUS ORGANŲ TRANSPLANTACIJA
Širdies, plaučių, kepenų, kasos, klubinės žarnos, tuščiosios žarnos, kaulų čiulpų persodinimo operacija, kai
Apdraustasis yra recipientu.
Draudimo išmoka gali būti mokama ir tada, kai Apdraustasis yra įtrauktas į oficialų laukiančiųjų operacijos sąrašą
(operacijai yra gyvybinės indikacijos ir nėra kontraindikacijų).
Draudimo išmoka donorams nemokama.
VAINIKINIŲ ŠIRDIES KRAUJAGYSLIŲ ŠUNTAVIMO OPERACIJA
Atvira širdies kraujagyslių operacija dviejų ar daugiau širdies kraujagyslių susiaurėjimo ar užakimo korekcijai kaip
transplantantą naudojant kojos paviršinę veną, vidinę krūtinės ar kitą tinkamą arteriją.
Draudimo išmoka mokama tik tuo atveju, kai prieš operaciją jos būtinumas pagrįstas angiografiškai.
Draudimo išmoka nemokama dėl balioninės angioplastikos ir kitų intraarterinių procedūrų (kateterizuojant ar
lazeriu atliekamų).
ŠIRDIES VOŽTUVŲ PROTEZAVIMAS
Chirurginė širdies operacija, kurios metu vienas ar keli širdies vožtuvai pakeičiami dirbtiniais. Aortos, mitralinis,
plautinis ar triburis vožtuvas gali būti keičiami dėl stenozės ar kaip neatliekantys savo funkcijos arba abiejų priežasčių
kartu. Operacijos būtinumas turi būti patvirtintas gydytojo kardiologo.
Draudimo išmoka nemokama dėl širdies vožtuvų operacijos, kurios metu vožtuvai nėra pakeičiami dirbtiniu.
GALŪNIŲ NETEKIMAS, GALŪNIŲ FUNKCIJOS NETEKIMAS
Visiškas pastovus dviejų ar daugiau galūnių arba jų funkcijos netekimas del traumos ar ligos. Galūnės netekimu
laikomas netekimas aukščiau kelio ar alkūnės sąnario.
Kai kuriais atvejais galūnės funkcijos netekimas gali būti laikinas. Draudikas pasilieka teisę atidėti sprendimą dėl
Draudimo išmokos mokėjimo 6 mėnesiams. Tuo atveju Draudimo išmoka mokama, jeigu galūnės funkcijos netekimas
išlieka ir po 6 mėnesių.
TREČIOJO LAIPSNIO NUDEGIMAI
Nudegimai, kurie suardo visus odos sluoksnius ir apima mažiausiai 20% kūno paviršiaus ploto.
AKLUMAS
Visiškas negrįžtamas regėjimo netekimas abiem akimis del traumos ar ligos. Diagnozę patvirtina objektyvių tyrimų
duomenys bei gydytojų specialistų komisijos išvada apie regėjimo netekimą praėjus 6 mėnesiams po diagnozės
nustatymo. Visišku aklumu laikoma kai regėjimo aštrumas yra 0,01 arba mažiau.
IŠSĖTINĖ SKLEROZĖ
Tai demielinizuojanti uždegiminė centrinės nervų sistemos liga, pasireiškianti recidyvuojančiais ar nuolat
progresuojančiais neurologinės disfunkcijos simptomais, sukeliančiais neįgalumą. Išsėtinės sklerozės diagnozė turi
būti patvirtinta neurologo po išsamaus stacionarinio neurologinio ištyrimo, remiantis;
- klinikiniais neurologiniais simptomais: motorikos sutrikimais, jutimo sutrikimais, koordinacijos ir pusiausvyros
sutrikimais, galvinių nervų pažeidimais (dažniausiai regimojo nervo), dubens organų funkcijos sutrikimais,
kognityvinių funkcijų sutrikimais (dėmesio, atminties), afektiniais sutrikimais (nuotaikos pokyčiais, depresija),
tremoru;
- laboratoriniais smegenų skysčio tyrimais (vertinamos oligokloninės juostos, skaičiuojamas Ig G indeksas);
- sukeltųjų potencialų tyrimais (dažniausiai regos SP tyrimas);
- magnetinio rezonanso tomografijos tyrimais (stebimi uždegimo ir demielinizacijos židiniai).
Įvykis pripažįstamas Draudžiamuoju įvykiu, jei diagnozė pagrindžiama visais aukščiau paminėtais kriterijais, ir
dauginis neurologinis deficitas tęsiasi ilgiau nei 6 mėnesius.
Pasikeitus išsėtinės sklerozės diagnostiniams kriterijams, vadovaujamasi diagnozės nustatymo dieną galiojančiais kriterijais.
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ: PAPILDOMAS KRITINIŲ LIGŲ DRAUDIMAS Nr. 004
Priedas Nr. 2
KAINYNAS
1. Papildomų paslaugų mokesčiai
Paslauga

Mokestis

Sutarties pakeitimai: Draudimo sumos mažinimas, Draudimo laikotarpio keitimas.*
*Pastaba: šis mokestis skaičiuojamas už kiekvieną Sutarties punkto keitimą atskirai.

20 Lt

Sutarties nutraukimas, jei nutraukiamas tik Papildomas draudimas, pagrindinį gyvybės
draudimą paliekant galioti.

25 Lt

2. Kitos sąlygos
2.1. Minimali Papildomo draudimo suma: 5000 Lt.
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