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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka (toliau – tvarka) taikoma visoms Draudiko investicinėms 
draudimo sutartims kaip tai numatyta atitinkamose Draudiko Specialiose Sąlygose.

1.2. Šioje tvarkoje naudojamos sąvokos yra apibrėžtos Bendrosiose draudimo sąlygose ir/arba Specialiose sąlygose.

1.3. Greta Bendrosiose draudimo sąlygose ir/arba Specialiosiose 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:

1.3.1. Operacija – bet koks veiksmas, susijęs su investicinių draudimo sutarčių administravimu, turintis įtakos Sukaup-
tos sumos skaičiavimui. 

1.3.2. Operacijos data – Sukauptos sumos pakeitimo data.

1.3.3. Kitos dienos kaina – Investicinio vieneto kaina, nustatyta kitą dieną po Operacijos datos, o jei  tos dienos kaina 
nėra nustatyta, – vėlesnė pirmoji nustatyta Investicinio vieneto kaina.

1.3.4. Paskutinė žinoma kaina – Operacijos datos Investicinio vieneto kaina, o jei tos dienos kaina nėra nustatyta – 
paskutinė žinoma Investicinio vieneto kaina.

2. OPERACIJOS ATLIKIMO TVARKA:

INVESTICINIO DRAUDIMO SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA 
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2.5. Draudėjas negali pakeisti ar atšaukti Operacijos po Operacijos datos.

2.6. Jei dėl ne nuo Draudiko priklausančių priežasčių Investicinio vieneto kaina pasikeičia atgaline data (pvz. Investa-
vimo krypties valdytojas atlieka pakeitimus ir pan.), Draudikas turi teisę atitinkamai perskaičiuoti Sukauptą sumą.  

2.7. Jei Operacija yra susijusi su keliomis Investavimo kryptimis, tai Operacija atliekama po to, kai yra žinomos visų 
Investavimo krypčių Investicinių vienetų kainos.

2.8. Draudimo išmokos išmokamos Bendrosiose draudimo sąlygose ir/ar Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir 
sąlygomis.

2.4.3.

2.4.4. Kitos dienos kaina

Draudimo išmokos Apdraustojo mirties
atveju išmokėjimas
(Sukauptos sumos išmokėjimas)

Informavimo apie
Apdraustojo mirtį data Kitos dienos kaina

Sukauptos sumos išmokėjimas 
Draudimo laikotarpio pabaigoje

Draudimo laikotarpio
pabaigos diena 


