SPECIALIOSIOS SĄLYGOS: PAPILDOMAS VISIŠKO IR NUOLATINIO DARBINGUMO PRARADIMO
DRAUDIMAS Nr. 007
Galioja nuo 2012 m. gruodžio 21 d.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

nustatyta tvarka) arba raštiško pranešimo Draudikui apie
tai data, jei ji yra vėlesnė.

1.1. Šios specialiosios sąlygos: Papildomas visiško ir
nuolatinio darbingumo praradimo draudimas Nr. 007 (toliau – Specialiosios sąlygos) nustato sąlygas, taisykles ir
reikalavimus, taikomus Draudėjo ir Draudiko susitarimams dėl Papildomo visiško ir nuolatinio darbingumo
praradimo draudimo, sudaromiems prie pagrindinės
gyvybės draudimo sutarties bei yra neatskiriama tokių
sutarčių dalis.

4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
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 susijęs su Radiacija
arba cheminių ar biologinių medžiagų naudojimu 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 susiję su gamtinių
katastrofų sukeltomis masinėmis nelaimėmis;

1.5. Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su
Apdraustojo sveikata.

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.);

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 visiškas ir nuolatinis darbingumo
praradimas 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;

2.2. Visiškas ir nuolatinis darbingumo praradimas mediciniškai patvirtintas Apdraustojo negalėjimas dirbti
bet kokio darbo ar verstis veikla, duodančia pajamų, ir
negalėjimas to daryti ateityje dėl kūno sužalojimo (traumos), įvykusio Draudimo laikotarpiu, ar ligos, prasidėjusios Draudimo laikotarpiu.

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;

3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Draudžiamuoju įvykiu yra laikomas Apdraustojo Visiškas ir nuolatinis darbingumo praradimas, jei jis nepertraukiamai tęsėsi ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.

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

3.2. Bet kuriuo atveju teisė į Draudimo išmoką atsiranda
tada, kai Draudikas įsitikina, kad Apdraustasis yra visiškai praradęs darbingumą 12 (dvylika) mėnesių iš eilės ir
bus jį paradęs ateityje.

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. Draudžiamojo įvykio diena laikoma Visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo nustatymo Apdraustajam
data (t.y., data, kai Visiškas ir nuolatinis darbingumo
praradimas buvo nustatytas Apdraustajam teisės aktų
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8. DRAUDIMO IŠMOKA

4.1.10. Apdraustojo susirgimas, kūno sužalojimas ar to
pasekmė Apdraustajam atliekant bet kokią Karo tarnybą;

8.1. Draudikas turi būti nedelsiant, tačiau bet kuriuo
atveju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Draudžiamojo įvykio dienos informuojamas, apie Apdraustojo
nuolatinį darbingumo praradimą.

4.1.11. Apdraustojo kūno sužalojimas ar to pasekmė dėl
Apdraustojo bet kurios transporto priemonės ar 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.

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

4.2. Apdraustojo Visiškas ir nuolatinis darbingumo praradimas nelaikomas Draudžiamuoju įvykiu, jei Apdraustasis praranda darbingumą dėl ligos per pirmus šešis
mėnesius nuo Draudimo laikotarpio pradžios.

8.2.1. Draudiko nustatytos formos prašymą Draudimo
išmokai gauti;
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.
5. DRAUDIMO SUMA

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

5.1. Bet kuriuo Papildomo draudimo Sutarties galiojimo
momentu Draudimo suma lygi diskontuotai pagrindinės
draudimo sutarties draudimo liudijime (polise) numatytų
Draudimo įmokų sumai iki pagrindinio draudimo sutarties
galiojimo pabaigos.

8.2.4. dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos ar
kitos kompetentingos institucijos, patvirtinančius, kad
Apdraustasis visiškai ir negrįžtamai prarado darbingumą, nedarbingumo atsiradimo aplinkybes ir priežastis,
ekspertizės išvadas bei kitus susijusius dokumentus;

6. MOKESČIAI

8.2.5. kitus teisę į Draudimo išmoką patvirtinančius dokumentus;

6.1. Mokesčiai už Papildomą draudimą išskaičiuojami
Bendrųjų draudimo sąlygų ir Specialiųjų sąlygų nustatyta
tvarka ir terminais.

8.2.6. Draudikui pareikalavus - kitus papildomus dokumentus ar informaciją, reikalingą Draudžiamojo įvykio
tyrimui.

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.

8.3. 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.
8.4. Įvykus Draudžiamajam įvykiui pagal šias Specialiąsias sąlygas Draudėjas atleidžiamas nuo pareigos
mokėti tolesnes Draudimo įmokas, nurodytas pagrindinio gyvybės draudimo sutarties Draudimo liudijime
(polise) iki pagrindinio gyvybės draudimo sutarties
galiojimo pabaigos arba iki Apdraustojo mirties.

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

9. PAPILDOMO DRAUDIMO SUTARTIES PABAIGA
9.1. Papildomo draudimo Sutartis pasibaigia:

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.

9.1.1. jei Draudikas priima sprendimą mokėti Draudimo
išmoką pagal šias Specialiąsias sąlygas, t.y. atleidžia
nuo pareigos mokėti Draudimo įmokas pagal pagrindinio
gyvybės draudimo sutartį;
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.

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.
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10. KITOS SĄLYGOS

įmokas pagal pagrindinio gyvybės draudimo sutartį,
Draudėjas praranda teisę keisti pagrindinio draudimo
sutarties sąlygas, išskyrus Naudos gavėjų keitimą ir/ar
skyrimą.

10.1. Nuo to momento, kai Draudikas priima sprendimą
apie Draudimo išmokos pagal šias Specialiąsias sąlygas
mokėjimo, t.y. atleidžia nuo pareigos mokėti Draudimo

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ: PAPILDOMAS VISIŠKO IR NUOLATINIO
DARBINGUMO PRARADIMO DRAUDIMAS Nr. 007
Priedas Nr. 1
1. Papildomų paslaugų mokesčiai
Paslauga

Mokestis

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