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Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisykl÷s Nr.029
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Pagrindin÷s sąvokos

Draudikas – AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, teis÷s aktų nustatyta tvarka turinti teisę vykdyti draudimo veiklą.
Draud÷jas – asmuo, kuris kreip÷si į Draudiką d÷l draudimo sutarties sudarymo ar kuriam Draudikas pasiūl÷ sudaryti draudimo
sutartį, arba kuris sudar÷ draudimo sutartį su Draudiku.
Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir Draud÷jas. Draud÷jas draudimo sutartimi įsipareigoja mok÷ti Draudikui
draudimo įmokas. Draudikas draudimo sutartimi įsipareigoja sumok÷ti Draud÷jui, apdraustajam, draudimo sutartyje nurodytam
naudos gav÷jui, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis, ar nukent÷jusiam trečiajam asmeniui draudimo išmoką, apskaičiuotą
draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios
draudimo taisykl÷s, Draud÷jo prašymas sudaryti draudimo sutartį (jeigu jis buvo pateiktas raštu), draudimo liudijimas (polisas) ir jo
priedai (jeigu jie buvo papildomai pasirašyti Draudiko ir Draud÷jo).
Draudimo taisykl÷s (toliau - Taisykl÷s) – draudimo sutarties standartin÷s sąlygos, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis.
Prašymas sudaryti draudimo sutartį (toliau – Prašymas) – žodinis Draud÷jo pareiškimas arba Draudiko nustatytos formos
rašytinis dokumentas, kuriuo išreiškiamas Draud÷jo ketinimas sudaryti draudimo sutartį su Draudiku ir kuriuo Draud÷jas suteikia
Draudikui informaciją apie aplinkybes, turinčias įtakos draudimo rizikai.
Draudimo liudijimas (polisas) – Draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.
Draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tik÷tinas pavojus.
Apdraustasis – sveikatos draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudiminiam
įvykiui, Draudikas privalo mok÷ti draudimo išmoką; civilin÷s atsakomyb÷s draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo,
kurio turtiniai interesai, susiję su civiline atsakomybe, yra draudžiami; turto draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo,
kurio turtiniai interesai yra draudžiami. Jeigu kitaip nenurodyta draudimo sutartyje, apdraustuoju yra laikomas Draud÷jas.
Naudos gav÷jas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draud÷jo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir apdraustojo
paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.
Neatšaukiamas naudos gav÷jas – naudos gav÷jas, kuris negali būti vienašališkai, be paties naudos gav÷jo sutikimo, Draud÷jo (ar
draudimo sutartyje numatytais atvejais – apdraustojo) atšauktas ar pakeistas.
Nukent÷jęs trečiasis asmuo – civilin÷s atsakomyb÷s draudimo atveju asmuo, kuriam Draud÷jas ar apdraustasis padar÷ žalos.
Susiję su Draud÷ju ar apdraustuoju asmenys – Draud÷jo ar apdraustojo darbuotojai, taip pat Draud÷jo įgalioti asmenys, kuriems
Draud÷jas ar apdraustasis paved÷ ar kitaip teis÷tai patik÷jo draudimo objektą, kiti įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atstovai,
apdrausto turto bendrasavininkiai. Draudžiant privatų turtą, su Draud÷jais susijusiais asmenimis taip pat laikomi šeimos nariai bei
asmenys, kartu su Draud÷ju disponuojantys šiuo turtu.
Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma arba pinigų suma, kuri apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta
tvarka, kuri, išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus, yra lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmok÷ti pagal draudimo
sutartį.
Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią Draud÷jas draudimo sutarties sąlygomis moka Draudikui už
draudimo apsaugą.
Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas įvykus draudiminiam įvykiui mok÷ti draudimo išmoką.
Draudiminis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus, Draudikas privalo mok÷ti draudimo išmoką.
Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią, įvykus draudiminiam įvykiui, Draudikas privalo išmok÷ti Draud÷jui ar kitam asmeniui,
turinčiam teisę į draudimo išmoką.
Nedraudiminis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus, Draudikas neprivalo mok÷ti draudimo išmokos.
Draudimo interesas – nuostolis, kurį gali patirti Draud÷jas, apdraustasis arba naudos gav÷jas, įvykus draudiminiam įvykiui.
Turto draudimas – asmens turtinių interesų draudimas, kurio atveju draudimo išmokos dydis priklauso nuo tam asmeniui padarytų
ar jo patirtų nuostolių, asmens patirtų kitų išlaidų dydžio, tačiau neviršijant draudimo sumos.
Civilin÷s atsakomyb÷s draudimas – asmens turtinių interesų, susijusių su civiline atsakomybe už nukent÷jusiems tretiesiems
asmenims ar jų turtui padarytą žalą, draudimas, kai Draudiko mokamos draudimo išmokos dydis priklauso nuo nuostolių, kuriuos
apdraustasis privalo atlyginti nukent÷jusiam trečiajam asmeniui už padarytą žalą dydžio, tačiau neviršijant draudimo sumos.
Žala – turto sunaikinimas, sugadinimas, praradimas, asmens sužalojimas ar gyvyb÷s at÷mimas ir d÷l to patirtos išlaidos (tiesioginiai
nuostoliai) d÷l draudimo sutartyje nurodytų draudiminių įvykių. Taisyklių draudimo sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos papildomose
sąlygose atsižvelgiant į draudimo objektą, žala gali gūti apibr÷žta kitaip.
Nuostoliai – patirtos žalos pinigin÷ išraiška.
Subrogacija (Draudiko regresinio reikalavimo teis÷) – Draudiko teis÷ reikalauti išmok÷tų sumų iš atsakingo už padarytą žalą
asmens.
Draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris nebūtinai sutampa su draudimo sutarties
terminu. Jei kitaip nenustatyta draudimo sutarties sąlygose, suprantama, kad draudimo apsauga galioja tik draudimo terminu.
Draudimo terminas - draudimo liudijime nustatytas draudimo sutarties galiojimo laikotarpis šalims sąžiningai ir laiku vykdant
sutartinius įsipareigojimus.
Draudimo vert÷ - draudžiamo turto ar turtin÷s rizikos vert÷, išreikšta pinigais.
Išskaita - procentais išreikšta ar fiksuota pinigų suma, kuria yra mažinama draudimo išmoka.
Besąlygin÷ išskaita - suma, kuri bus išskaitoma iš nuostolio sumos kiekvieno draudiminio įvykio atveju. Jeigu draudimo sutartyje
n÷ra nurodyta kitaip, laikoma kad išskaita yra besąlygin÷.
Sąlygin÷ išskaita – suma, kurios draudikas neatlygina, jei nuostolio suma mažesn÷ arba lygi išskaitos sumai; tais atvejais, kai
nuostolio suma didesn÷ nei išskaita, draudimo išmoka bus mokama neišskaičiuojant išskaitos.
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2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu (polisu).
Prieš sudarant draudimo sutartį, Draud÷jas užpildo ir pateikia Draudikui ar jo atstovui Draudiko nustatytos formos ir turinio Prašymą.
Už Prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako Draud÷jas. Draudikui ar jo atstovui sutikus, Prašymas gali būti pateiktas žodžiu,
jeigu tai leidžia draudimo rūšies taisykl÷s, nurodant patvirtintame Prašyme prašomus pateikti duomenis.
Draudikas ar jo atstovas, remdamasis Draud÷jo pateikta ir rizikos įvertinimo metu gauta informacija bei dokumentais, nustato
draudimo sąlygas.
Jeigu Draud÷jas pageidauja draustis individualiomis (nestandartin÷mis) draudimo sąlygomis, remiantis Taisykl÷mis, gali būti
sudaryta individuali draudimo sutartis. Tokiu atveju, jeigu draudimo sąlygos nurodytos individualioje draudimo sutartyje ir šiose
Taisykl÷se skiriasi, vadovaujamasi individualioje draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.
Jeigu Draud÷jas neatsako į Draudiko ar jo atstovo raštu pateiktą paklausimą apie papildomus duomenis, nenurodytus Prašyme, o
Draudikas ar jo atstovas, neatsižvelgdamas į tai, sudar÷ draudimo sutartį, tai Draudikas netenka teis÷s reikalauti nutraukti draudimo
sutartį ar pripažinti ją negaliojančia remdamasis tuo, kad Draud÷jas jam nepateik÷ duomenų ar kitokios informacijos.
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpį pasirenka Draud÷jas. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nurodomas draudimo liudijime.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

Draudimo sutarties nutraukimas ar pakeitimas. Šalių atsiskaitymas nutraukus sutartį

Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš draudimo polise nustatytą jos galiojimo laikotarpį:
jeigu po draudimo sutarties įsigaliojimo išnyko galimyb÷s įvykti draudiminiam įvykiui arba draudimin÷ rizika išnyko d÷l aplinkybių,
nesusijusių su draudiminiu įvykiu (draudimo objektas žuvo d÷l priežasčių, nesusijusių su draudiminiu įvykiu, kt.), šiuo atveju
draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
vienašališku draudiko raštišku sprendimu, jeigu draudimo apsaugos sustabdymas d÷l draudimo įmokos ar jos dalies nesumok÷jimo
tęsiasi ilgiau negu 3 m÷nesius;
draud÷jo iniciatyva, draud÷jui grąžinant draudimo įmokos dalį už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo
sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, kurios sudaro iki 30% nuo draud÷jui grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip
40 Lt,bei pagal tą draudimo sutartį mok÷tas (mok÷tinas) draudimo išmokas;
draudimo sutarties šalims raštiškai susitarus;
kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.
Jeigu draudimo sutartis sudaryta po draudiminio įvykio, ji laikoma negaliojančia.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia aplinkyb÷s, d÷l kurių padid÷ja ar gali padid÷ti draudimo rizika, apie tai
Draud÷jas privalo pranešti Draudikui tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus sužinojo.
Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padid÷jimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba
padidinti draudimo įmoką. Jeigu Draud÷jas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti didesn÷s draudimo
įmokos, Draudikas turi teisę kreiptis į teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s pasikeitus aplinkyb÷ms.
Jeigu Draud÷jas neįvykdo Taisyklių 4.3. punkte nustatytos pareigos, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį ir
atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Tačiau draudikas neturi teis÷s reikalauti nutraukti draudimo
sutartį, jeigu išnyko aplinkyb÷s, gal÷jusios sukelti draudimo rizikos padid÷jimą.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia aplinkyb÷s, d÷l kurių sumaž÷ja ar gali sumaž÷ti draudimo rizika,
draud÷jas d÷l draudimo rizikos sumaž÷jimo turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką.
Jeigu draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar sumažinti draudimo įmoką (sugrąžinti draudimo įmokos
permoką ), Draud÷jas turi teisę kreiptis į teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s pasikeitus aplinkyb÷ms.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

Draudiko teisių ir pareigų perleidimas kitam draudikui

Draudikas, gavęs Priežiūros komisijos leidimą, rašytin÷s sutarties pagrindu turi teisę teises ir pareigas pagal draudimo sutartį perleisti
kitai draudimo įmonei, kitos Europos Sąjungos valstyb÷s nar÷s draudimo įmonei ar užsienio valstyb÷s draudimo įmon÷s filialui,
įsteigtam Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstyb÷je nar÷je.
Draudiko teis÷s ir pareigos pagal draudimo sutartį gali būti perleidžiamos Priežiūros komisijos įpareigojimu kitiems jas ketinantiems
perimti subjektams, jeigu toks Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas užkirstų kelią draudiko nemokumui ir/ar
apsaugotų Draud÷jo, apdraustojo (-ųjų) ir naudos gav÷jų interesus, atsirandančius pagal draudimo sutartį.
Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį Draudikas privalo paskelbti mažiausiai 2 dienraščiuose, platinamuose
visoje Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos valstyb÷je nar÷je, kurioje Draudikas vykdo veiklą ir raštu apie tai informuoti
Draud÷ją, apdraustąjį (-uosius) ir naudos gav÷ją. Skelbime apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį turi būti
nurodytas terminas, ne trumpesnis kaip 2 m÷nesių, per kurį Draud÷jas, apdraustasis ir/ar naudos gav÷jas turi teisę raštu pareikšti
Draudikui savo prieštaravimą d÷l ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį.
Draud÷jas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį nustatyta tvarka
per vieną m÷nesį nuo teisių ir pareigų perleidimo.
4.

4.1.
4.1.1.

Sutarties sudarymo tvarka

Dvigubo draudimo, nevisiško draudimo bei papildomo draudimo sąlygos

Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu draud÷jas sudaro draudimo sutartį su kita draudimo įmone apdrausti jau apdraustus pagal
Taisykles draudimo objektus nuo tų pačių rizikų (dvigubas draudimas), tai jis per 10 kalendorinių dienų nuo tokios draudimo sutarties
pasirašymo dienos privalo raštu pranešti draudikui apie kitus draudikus ir nurodyti kitos draudimo sutarties galiojimo terminus,
draudimo sumas bei draudimo objektus.
Jeigu draud÷jui, apdraustajam ar naudos gav÷jui priklauso draudimo išmoka už to paties draudiminio įvykio tas pačias pasekmes
pagal kelias draudimo sutartis (dvigubas draudimas), tai kiekvienas draudikas atlygina nuostolius proporcingai pagal savo
atsakomyb÷s dalį, tačiau bendra draudimo išmokų suma neturi viršyti žalos dydžio. Taip pat, jeigu yra susitarta su kitu draudiku d÷l
besąlygin÷s išskaitos (franšiz÷s) taikymo, tai žalos bendras atlyginimas pagal visas draudimo sutartis negali būti didesnis už žalos
dydį at÷mus besąlygines išskaitas (franšizes).
Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, nustatyta draudimo suma yra mažesn÷ už
draudimo vertę (nevisiškas draudimas), tai įvykus draudiminiam įvykiui, draudikas privalo atlyginti draud÷jui, apdraustajam ar naudos
gav÷jui dalį jo patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vert÷s santykiui.
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5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, yra apdrausta tik dalis turto ar rizikos
(draudimo) vert÷s, draud÷jas ar naudos gav÷jas turi teisę papildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo sutartį su tuo
pačiu ar kitu draudiku. Tačiau šiais atvejais bendra draudimo suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo vert÷s.
Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, viršija draudimo vertę (draudimas, viršijantis draudimo vertę), tai draudimo
sutartis negalioja d÷l tos draudimo sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę. Tačiau išmok÷ta, draudimo vertę viršijanti draudimo
išmoka, negali būti išieškota.
Jeigu draudimo įmoka mokama periodiškai ir nustačius, kad draudimo suma viršija draudimo vertę, o draudimo įmoka dar n÷ra
visiškai sumok÷ta, likusi mok÷ti draudimo įmokos suma sumažinama proporcingai draudimo sumos sumažinimo dydžiui.
Jeigu draudimo suma buvo padidinta d÷l draud÷jo apgaul÷s, draudikas turi teisę reikalauti draudimo sutartį pripažinti negaliojančia ir
atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta draudimo įmoka.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka, pareiga saugoti informaciją

Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Tarpininkai n÷ra
įgalioti šiuos pareiškimus ir/ar pranešimus priimti.
Pranešimas, išsiųstas registruotu laišku draudimo polise nurodytu adresu, arba perduotas faksimiliniu ryšiu draudimo polise nurodytu
numeriu, laikomas tinkamai įteiktu pagal šias Taisykles.
Pranešimo įteikimo data yra ta data, kurią šalis (pranešimo gav÷jas) raštu pažymi, kad pranešimas buvo gautas. Jeigu pranešimas
siunčiamas paštu, pranešimo gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, užd÷tą pašto įstaigos, turinčios tam teisę.
Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draud÷ją (asmens duomenys, turtin÷ pad÷tis ir t.t.), gautos vykdant draudimo sutartis.
Informacija, susijusi su Draud÷ju, gali būti paskleista įstatymų numatytais atvejais arba esant raštiškam Draud÷jo sutikimui arba jo
prašymui.
Draudikas atsako už informacijos apie Draud÷ją paskleidimą įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai leidžia
tokią informaciją skelbti.
7.

7.1.
7.2.

Ginčų sprendimo tvarka

Ginčai, kylantys d÷l draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, o šalims nesusitarus, nagrin÷jami Lietuvos Respublikos
teismuose.
Visais šiose Taisykl÷se ir draudimo sutartyje neaptartais atvejais taikomos Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo ir kitų teis÷s aktų
normos, jeigu draudimo sutarties šalys raštu nesusitar÷ kitaip.
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II DALIS
DRAUDIMO SĄLYGOS
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąvokos

Kūno sužalojimas (trauma) – apdraustajam konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje d÷l staigaus, netik÷to fizinio, cheminio, terminio
aplinkos poveikio įvykęs audinių vientisumo pažeidimas, suk÷lęs funkcijų sutrikimą, kuris išvardintas priede Nr.2 pateiktoje traumų
lentel÷je.
Nelaimingas atsitikimas darbe / pakeliui į darbą ar iš jo – su apdraustojo darbu / kelione į/ iš darbo susijęs, konkrečiu laiku ir
konkrečioje vietoje įvykęs staigus, netik÷tas įvykis, suk÷lęs apdraustojo kūno sužalojimą (traumą), sveikatos sutrikimą d÷l kūno
sužalojimo (traumos) ar mirtį d÷l kūno sužalojimo (traumos), kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ištirtas ir pripažintas
nelaimingu atsitikimu darbe, pakeliui į/iš darbo.
Sveikatos sutrikimas – d÷l kūno sužalojimo (traumos), nelaimingo atsitikimo / nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš jo
atsiradęs kūno dalių ir/ar organų funkcijų nepakankamumas, nurodytas priede Nr.2 pateiktoje traumų lenteleje.
Nedarbingumas – apdraustojo negal÷jimas atlikti įprastinių darbinių funkcijų d÷l nelaimingo atsitikimo / nelaimingo atsitikimo darbe,
pakeliui į darbą ar iš jo įvykusio kūno sužalojimo (traumos), nurodyto traumų lentel÷je, jei d÷l to jis praranda savo darbines pajamas ir
tai patvirtina medicinin÷ ir finansin÷ dokumentacija.
Sportavimas – dalyvavimas sporto organizacijos organizuojamuose bet kurios rūšies sportiniuose užsi÷mimuose, treniruot÷se ar
varžybose. Individualūs ar grupiniai užsi÷mimai, kurie n÷ra organizuojami sporto organizacijos ir yra tik apdraustojo laisvalaikio
praleidimo forma, sportavimu nelaikomi.
Užsi÷mimas ekstramaliomis sporto šakomis – užsi÷mimas įvairiomis kovinio sporto rūšimis, auto-moto sportu, aviacijos sportu,
parašiutizmu, alpinizmu, povandeniniu nardymu (su įranga ar be įrangos), žirginiu sportu, buriavimu, žygiais į kalnus, džiungles,
dykumas ar kitas negyvenamas vietas, šuoliais gumine virve ir pan. nepriklausomai ar tai varžybos, ar laisvalaikio praleidimo forma.
Hospitalizacija – apdraustojo gydymas stacionarin÷je sveikatos priežiūros įstaigoje d÷l nelaimingo atsitikimo, išskyrus reabilitacinį ar
atstatomąjį bei sanatorinį gydymą, prevencinį gydymą bei slaugą, gydymą stacionarin÷je sveikatos priežiūros įstaigoje trumpiau kaip
24 valandas per parą.
Neįgalumo draudimo rizika– apdraustajam d÷l patirtų kūno sužalojimų (traumų) per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo
dienos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka suteiktas neįgalumas arba nustatytas darbingumo netekimas.
2.

Draudimo objektas

2.1.

Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su apdraustojo kūno sužalojimu, sveikatos sutrikimu ir/ar mirtimi d÷l nelaimingo
atsitikimo.
3. Draudiminiai įvykiai

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Draudiminiai įvykiai, d÷l kurių numatoma mok÷ti draudimo išmoką:
traumos ir d÷l jų atsiradę anatominiai audinių ir fiziologinių funkcijų sutrikimai.
apsinuodijimas dujomis, chemin÷mis medžiagomis, vaistais, nuodingaisiais augalais (išskyrus maisto toksikoinfekcijas, apsinuodijimą
alkoholiu, kitomis svaiginančiomis medžiagomis ir narkotinių medžiagų vartojimą be gydytojo leidimo), gyvulio įkandimas;
nudegimai, nušalimai, organizmo atšalimas, skendimas, anafilakcinis šokas, žaibo ir elektros srov÷s poveikis;
erkinis encefalitas, Laimo liga,
sužeidimai, patirti d÷l įvairių ginklų, jei ginklų naudojimas n÷ra susijęs su neteis÷tais veiksmais , kuriuos atlieka Apdraustasis;
netyčinis svetimkūnio patekimas į kv÷pavimo takus ar virškinimo traktą;
Kai darbdaviai sudaro draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis, apdrausdami darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį,
draudiminiu įvykiu laikomas nelaimingas atsitikimas, įvykęs:
atliekant darbdavio pavestą darbą;
prieš darbą ir po jo sutvarkant darbo vietą;
atliekant kitus su darbo procesu susijusius ir darbdavio pavestus darbus, įskaitant ir komandiruotes kitoje įmon÷je (jei būnant
komandiruot÷je už darbo saugos reikalavimų laikymąsi yra atsakingas darbdavys);
pakeliui į/ iš darbo.
Įvykis yra laikomas draudiminiu ir tada, kai apdraustasis mir÷ arba tapo neįgaliu per metus laiko nuo nelaimingo atsitikimo, suk÷lusio
kūno sužalojimą ar sveikatos sutrikimą, dienos, ir mirties ar neįgalumo tiesiogin÷ priežastis yra nelaimingas atsitikimas, suk÷lęs kūno
sužalojimą ar sveikatos sutrikimą.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.
4.1.8.

Nedraudiminiai įvykiai

Įvykis n÷ra draudiminis, jei:
apdraustasis nusižud÷ band÷ nusižudyti, tyčia save sužaloti ar apnuodyti;
apdraustasis dalyvavo muštyn÷se ir/ar buvo jų iniciatoriumi (išskyrus atvejus, kai neperžengiama būtinosios ginties riba arba fizin÷s
j÷gos panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu);
nelaimingas atsitikimas įvyko d÷l apdraustojo veikos, kurią tardymas ar kvota pripažino tyčiniu nusikaltimu arba chuliganizmu;
apdraustasis svaiginosi alkoholiu, toksin÷mis, narkotin÷mis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, arba vartojo stipriai
veikiančius vaistus be atitinkamo gydytojo paskyrimo, ir tai tur÷jo priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo atsiradimu;
nelaimingas atsitikimas įvyko, kai apdraustasis vairavo motorinę transporto priemonę, netur÷damas atitinkamo galiojančio vairuotojo
pažym÷jimo ar buvo apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio koncentracija kraujyje viršijo Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose nustatytą
leistiną normą), narkotinių ar toksinių medžiagų;
apdraustajam perdavus motorin÷s transporto priemon÷s valdymą asmeniui, neturinčiam atitinkamo pažym÷jimo arba apsvaigusiam
nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų, taip pat kai apdraustasis žinojo / tur÷jo žinoti, kad motorinę transporto priemonę vald÷
netur÷damas atitinkamo galiojančio vairuotojo pažym÷jimo ar apsvaigęs nuo alkoholio asmuo;
Nelaimingas atsitikimas įvyko d÷l branduolin÷s energijos poveikio, karo, karinių pratybų veiksmų, karo ar ypatingosios pad÷ties
įvedimo, revoliucijos, sukilimo, maišto, riaušių, masinių neramumų, sabotažo, apdraustajam atliekant karinę tarnybą;
nelaimingas atsitikimas įvyko apdraustajam dalyvaujant visų rūšių sportiniuose užsi÷mimuose, treniruot÷se ar varžybose (žr. sąvoką
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4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.

„sportavimas"), taip pat užsiimant ekstremalaus sporto šakomis (žr. sąvoką), išskyrus jei draudimo sutartyje buvo numatyti šie
draudimo apsaugos variantai;
Nelaimingas atsitikimas įvyko d÷l įgimtų ligų ar psichikos sutrikimų, išskyrus fizinius trūkumus ar susirgimus, atsiradusius d÷l kito
draudimo sutarties galiojimo metu įvykusio draudiminio įvykio;
Apdraustojo sveikata sutriko arba jis mir÷ d÷l infekcin÷s ar kitos ligos ir/ar ligos sukeltų priepolių (epilepsijos, cukrinio debeto ar kitų
konvulsinius viso kūno traukulius iššaukiančių ligų).
lūžimai, išnirimai, trūkimai ar plyšimai d÷l įgimtų bei anksčiau įgytų trūkumų, arba susirgimų;
neįgalumas, kurio buvimas buvo nusl÷ptas sudarant draudimo sutartį;
erkinis encefalitas, jei nebuvo atlikta profilaktin÷ vakcinacija;
epidemija;
yra teis÷tai sulaikytas arba jam pritaikytas areštas;
jei apdraustasis asmuo atliko aktyvią karinę tarnybą arba dalyvavo karin÷se operacijose ar mokymuose;
apdraustojo sveikata sutriko arba jis mir÷ d÷l operacijos, gydymo ar kitų medicininių procedūrų, išskyrus atvejus, kai tos procedūros
buvo atliekamos gydant draudiminio įvykio metu atsiradusius sveikatos sutrikimus;
įvykus nelaimingam atsitikimui, buvo nesilaikoma gydymo režimo ar medikų rekomendacijų ir d÷l to pasunk÷jo nelaimingo atsitikimo
metu patirtas sveikatos sutrikimas arba d÷l tos priežasties atsirado neįgalumas ar ištiko mirtis.
5. Draudimo rizikų variantai

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.

Trys pagrindiniai rizikų variantai:
Mirtis ( M ) – draudimo išmoka mokama mirties d÷l draudiminio įvykio atveju;
Draudimo išmoka mokama apdraustajam mirus ( M ) d÷l draudiminio įvykio metu patirtų kūno sužalojimų, jei mirtis įvyksta per vienerius metus
nuo nelaimingo atsitikimo dienos.
Traumos ( T ) – draudimo išmoka mokama draudiminio įvykio metu patirtų apdraustojo kūno sužalojimo atveju;
Neįgalumas ( N ) – draudimo išmoka mokama, jeigu apdraustajam d÷l draudiminio įvykio metu patirtų kūno sužalojimų LR įstatymų
nustatyta tvarka suteikiamas neįgalumas arba nuo 0 – 55% darbingumo lygis.
Du papildomi, galimi tik su pagrindiniais rizikų variantais:
Ligonpinigiai ( L ) - ligonpinigiai mokami, jei d÷l draudiminio įvykio metu patirtų kūno sužalojimų apdraustasis paguldomas į ligoninę ir yra
gydomas stacionariai;
Dienpinigiai ( D ) - dienpinigiai mokami, jei apdraustasis laikinai netenka darbingumo d÷l draudiminio įvykio metu patirtų kūno sužalojimų.
Jei d÷l to paties sužalojimo, d÷l kurio apdraustasis tapo neįgaliu, apdraustajam jau buvo mok÷tos draudimo išmokos pagal rizikos variantą
traumos ( T ), tai tos išmokos yra išskaičiuojamos iš draudimo išmokos, mok÷tinos d÷l apdraustojo neįgalumo ( N ).
Apsaugos variantai:
kai draudimo sutartis galioja 24 val. per parą ;
kai draudimo sutartis galioja tik darbo metu, pakeliui į/iš darbo bei su darbu susijusiu laiku;
sportavimo metu arba užsiimant ekstremalaus sporto šakomis.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Draudimo suma — draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kuri lygi maksimaliai visų draudimo išmokų, kurias Draudikas gali
išmok÷ti pagal konkrečią draudimo apsaugos sąlygą vienam apdraustajam, sumai.
Kiekvienai draudimo rizikai, taikomai konkrečioje draudimo sutartyje, nustatoma atskira draudimo suma.
Draudimo sumų dydžiai nustatomi Draud÷jo ir Draudiko tarpusavio susitarimu ir nurodomi draudimo liudijime (polise).
Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo liudijime (polise) nurodytos draudimo sumos yra vienodos visiems
apdraustiesiems.
7.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

7.12.
7.13.

7.14.
7.15.

Draudimo suma

Draudimo sutarties galiojimas

Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nurodomas draudimo liudijime (polise).
Draudimo sutartis įsigalioja draudimo liudijime (polise) nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip:
mokant grynaisiais – sekančią dieną po įmokos sumok÷jimo ir pinigų kvito pasirašymo, atskiru Draudiko ir Draud÷jo susitarimu,
draudimo liudijimas( polisas) gali įsigalioti ir tą pačią dieną. Tokiu atveju pinigų pri÷mimo perdavimo laikas (valandos ir minut÷s)
privalo būti nurodytos draudimo liudijime( polise);
mokant pavedimu – sekančią dieną po įmokų įrašymo į Draudiko sąskaitą banke momento;
sudarant papildomą draudimo sutartį – ta pačia tvarka ne anksčiau kaip nurodyta draudimo liudijime (polise).
performinant draudimo sutartį – kitą dieną po sutarties performinimo. Jei Draud÷jas turi sumok÷ti papildomą draudimo įmoką – šių
taisyklių 7.3. ir 7.4. punktuose nurodyta tvarka.
Draudimo sutarties galiojimas baigiasi :
pasibaigus draudimo liudijime (polise) nustatytam draudimo laikotarpiui (draudimo sutartis pasibaigia 24 vai. 00 min. dienos,
pažym÷tos draudimo liudijime (polise) kaip sutarties galiojimo pabaigos data);
jeigu likviduojamas draud÷jas (juridinis asmuo) ir n÷ra jo teisių ir pareigų per÷m÷jo;
jei šalys d÷l to susitaria raštu.
kai draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas draudimo išmokas. Jeigu draudimo sutartis yra sudaryta grup÷s
apdraustųjų naudai, draudimo sutartis pasibaigia tik to apdraustojo, kuriam tenkančios visos draudimo išmokos buvo išmok÷tos,
atžvilgiu;
kai apdraustasis miršta arba panaikinama apdrausta darbo vieta. Jeigu draudimo sutartis yra sudaryta grup÷s apdraustųjų
naudai, sutartis pasibaigia tik mirusiojo apdraustojo arba panaikintos apdraustos darbo vietos atžvilgiu;
jei po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draud÷jas suteik÷ žinamai melagingą informaciją, tai Draudikas turi teisę
reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkyb÷s, kurias Draud÷jas nusl÷p÷ išnyko iki
draudiminio įvykio ar netur÷jo jam įtakos;
jei yra kiti Civilinio kodekso nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai.
Pagrindiniai rizikų variantai mirtis ( M ), traumos ( T ), neįgalumas ( N ) galioja Lietuvoje ir užsienyje, papildomi rizikų variantai ligonpinigiai (
L ), dienpinigiai ( D ) tik Lietuvos Respublikoje.
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8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

Draudimo įmokų mok÷jimo tvarka

Draudimo įmoka ir jos mok÷jimo terminai nustatomi draudimo sutartyje.
Draudimo įmoka mokama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka grynaisiais pinigais arba naudojantis banko paslaugomis.
Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumok÷ta, kai atitinkama suma įrašoma į Draudiko sąskaitą banke ar sumokama į Draudiko
kasą, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
Draudimo įmoka mokama iš karto už visą draudimo laikotarpį arba nustatytomis dalimis. Draudiko ir Draud÷jo susitartais įmokų
mok÷jimo terminais, tai nurodant draudimo liudijime (polise). Mokant įmoką dalimis, pirmoji draudimo įmokos dalis privalo būti 20%
didesn÷ ir yra sumokama iš karto, o likusi dalis (-ys) sumokamos draudimo liudijime (polise) nurodyta tvarka.
Jei draudimo sutartyje numatytais terminais Draud÷jas nesumoka draudimo įmokos, Draudikas apie tai privalo pranešti Draud÷jui
raštu, nurodydamas, jog per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos Draud÷jui nesumok÷jus draudimo įmokos ar jos dalies,
draudimo apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta tik Draud÷jui sumok÷jus draudimo įmoką.
Jei draudiminis įvykis įvyksta draudimo apsaugos sustabdymo metu, tai Draudikas neprivalo mok÷ti draudimo išmokos. Jei draudimo
apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau kaip 3 m÷nesius, tai Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį, o taip pat teisę
į iki draudimo sutarties nutraukimo nesumok÷tas draudimo įmokas , tarp jų ir įmokas, tenkančias draudimo sutarties sustabdymo
laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 3 m÷nesiai.
Net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikui ar ją nutraukus, Draud÷jo pareiga sumok÷ti įmokas už sutarties galiojimo laikotarpį, kuriuo
galiojo draudimo apsauga, išlieka.
9.

Draudimo sutarties sudarymas

9.1.

Jeigu Draud÷jas yra fizinis asmuo draudimo sutartis sudaroma remiantis Draud÷jo žodiniu prašymu arba Draud÷jui pateikus
Draudiko nustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus, reikalingus draudimo sutarčiai sudaryti.

9.2.

Jeigu Draud÷jas yra juridinis asmuo ir sudaro draudimo sutartį darbuotojų naudai, tai draudimo sutartis sudaroma Draud÷jui pateikus
Draudiko nustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus, reikalingus draudimo sutarčiai sudaryti.

9.3.

Prieš sudarant draudimo sutartį, Draud÷jas privalo suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias tur÷ti
esmin÷s įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui, jeigu tos aplinkyb÷s n÷ra ir neturi būti
žinamos Draudikui.

9.4.

Jeigu Draud÷jas yra fizinis asmuo, draudimo sutartis įforminama, išduodant draudimo liudijimą (polisą) ir taisyklių kopiją.

9.5.

Jeigu Draud÷jas yra juridinis asmuo, kuris pageidauja sudaryti draudimo sutartį darbuotojų naudai, yra sudaroma draudimo sutartis,
kurioje nurodoma kiekvieno apdraustojo vardas, pavard÷ arba pareigos pagal įmon÷s, įstaigos ar organizacijos etatų sąrašą,
draudimo suma, draudimo įmoka ir jos mok÷jimo periodiškumas.
10. Draud÷jo ir Draudiko teis÷s bei pareigos

10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.2.
10.2.1.

10.2.2.
10.2.3.
10.3.
10.3.1.
10.3.2.
10.4.
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.
10.5.
10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.

Ikisutartin÷s Draudiko teis÷s:
reikalauti iš Draud÷jo informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti, tiek, kiek ji susijusi su draudimo sutartimi;
atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodant sutarties nesudarymo priežasčių.
apžiūr÷ti įmonę, kurios darbuotojus / darbo vietas pageidaujama apdrausti.
Ikisutartin÷s Draudiko pareigos:
neatskleisti Draud÷jo Draudikui pateiktos informacijos ir naudoti ją tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais tikslais. Informacija,
susijusi su Draud÷ju, gali būti atskleista teismams, teis÷saugos ir kitoms institucijoms, Draudikui vykdant draudimo sutartį. Ši
Draudiko pareiga lieka ir draudimo sutarties galiojimo metu;
supažindinti Draud÷ją su draudimo taisykl÷mis, duoti Draud÷jui jų kopiją;
suteikti Draud÷jui informaciją apie Draudiko pavadinimą, draudimo įmon÷s rūšį, adresą, Draudiko padalinio ar Draudiko atstovo
adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne Draudiko buvein÷je), iš draudimo sutarčių kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo
tvarką, Draudiko veiksmus, kai Draud÷jas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus rizikos padid÷jimo atvejus.
Ikisutartin÷s Draud÷jo teis÷s:
susipažinti su draudimo taisykl÷mis ir gauti iš Draudiko taisyklių kopiją.
atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių.
Ikisutartin÷s Draud÷jo pareigos:
suteikti Draudikui teisingą Draudiko reikalaujamą informaciją apie Draud÷ją bei pageidaujamus apdrausti asmenis;
suteikti Draudikui visą žinomą papildomą informaciją apie aplinkybes, galinčias tur÷ti esmin÷s įtakos draudiminio įvykio atsitikimo
tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai);
informuoti, jei pageidaujamas drausti asmuo yra neįgalus, psichinis ligonis, asmuo, kuriam reikalinga ilgalaik÷ priežiūra, arba teismo
pripažintas neveiksniu;
Informuoti, ar pageidaujamas drausti asmuo ketina draudimo sutarties galiojimo metu sportuoti ar užsiimti padidintos rizikos
laisvalaikio praleidimo forma;
suteikti Draudikui informaciją apie sudarytas ar ketinamas sudaryti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis pageidaujamo drausti
asmens naudai.
supažindinti Apdraustąjį (Apdraustuosius) ir Naudos gav÷ją su draudimo sąlygomis, informuoti apie draudimin÷s apsaugos
sustabdymą, draudimo sutarties galiojimo nutraukimą.
Draudiko pareigos sutarties galiojimo metu:
įvykus draudiminiam įvykiui, vadovaujantis šiomis taisykl÷mis bei draudimo sutarties sąlygomis, mok÷ti draudimo išmokas;
draud÷jui raštu pareikalavus ir jam apmok÷jus, turi išduoti draudimo liudijimo (poliso) dublikatą ir kitus draudimo sutarties sudarymą
patvirtinančius dokumentus;
įrodyti aplinkybes, atleidžiančias Draudiką nuo draudimo išmokos mok÷jimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką.
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10.6.
10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.
10.7.
10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.

10.7.4.
10.8.
10.8.1.
10.8.2.
10.8.3.
10.9.
10.10.
10.10.1.
10.10.2.
10.10.3.
10.10.4.
10.10.5.

Draudiko teis÷s sutarties galiojimo metu:
jei Draud÷jas neįvykdo nustatytos pareigos pranešti apie draudiminį įvykį, Draudikas turi teisę atsisakyti išmok÷ti draudimo išmoką
arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar Draud÷jas savo pareigos neįvykd÷ tyčia ar d÷l neatsargumo, išskyrus atvejus, kai įrodoma,
kad apie draudiminį įvykį Draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudiminį įvykį neturi įtakos Draudiko pareigai
išmok÷ti draudimo išmoką;
nustačius draudimo rizikos padid÷jimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Jeigu
Draud÷jas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar sumok÷ti padidintą draudimo įmoką, Draudikas turi teisę
kreiptis į teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s pasikeitus aplinkyb÷ms;
savarankiškai tirti įvykio aplinkybes.
Draud÷jo teis÷s sutarties galiojimo metu:
siūlyti Draudikui keisti draudimo sutarties sąlygas jos galiojimo metu;
įvykus draudiminiam įvykiui, teikti pretenziją Draudikui d÷l žalos atlyginimo;
jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos aplinkyb÷s, d÷l kurių sumaž÷ja ar gali
sumaž÷ti draudimo rizika, Draud÷jas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu
Draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar sumažinti draudimo įmoką (sugrąžinti draudimo įmokos
permoką), Draud÷jas turi teisę kreiptis į teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s, pasikeitus aplinkyb÷ms;
Draudikui nesilaikant draudimo išmokos mok÷jimo terminų – reikalauti 0,02% delspinigių nuo neišmok÷tos sumos už kiekvieną
uždelstą darbo dieną.
Draud÷jo pareigos sutarties galiojimo metu:
jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkyb÷s, d÷l kurių padid÷ja ar gali
padid÷ti draudimo rizika, apie tai Draud÷jas privalo pranešti nedelsiant, tačiau ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas;
Draud÷jas įsipareigoja laiku mok÷ti draudimo įmoką ar jos dalis;
suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai tirti įvykio priežastis, pasekmes bei aplinkybes.
Draud÷jas gali sudaryti draudimo sutartį kito trečiojo asmens (Naudos gav÷jo) naudai. Draud÷jui lieka visos pareigos, nustatytos
šiose taisykl÷se ir draudimo sutartyje.
Draud÷jo pareigos įvykus draudiminiam įvykiui:
apie atsitikusį draudiminį įvykį nedelsdamas, bet ne v÷liau kaip per 10 darbo dienų nuo draudiminio įvykio (arba jo padarinių
atsiradimo/nustatymo, jei padariniai atsirado/buvo nustatyti v÷liau) pranešti Draudikui;
apdraustajam mirus d÷l draudiminio įvykio, pranešti apie tai Draudikui ne v÷liau kaip per 20 darbo dienų, net jeigu apie draudiminį
įvykį jau buvo pranešta;
išsaugoti ir pateikti Draudikui visus teisingai užpildytus galiojančius dokumentus, susijusius su draudiminiu įvykiu;
atsitikus draudiminiam įvykiui, Draudikas turi teisę siųsti savo paskirtus gydytojus nukent÷jusio Apdraustojo sveikatos būklei ištirti;
jei paaišk÷ja, kad pagal sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka netur÷jo būti mokama arba gal÷jo būti mažinama, Draudiko
pareikalavimu, per 30 kalendorinių dienų grąžinti Draudikui draudimo išmoką arba permok÷tą sumą.
11. Draudimo išmokos paskyrimas

11.1.

Draudimo sutarties sudarymo metu ir sutarčiai galiojant Apdraustasis asmuo turi teisę paskirti vieną ar daugiau asmenų (naudos
gav÷jų) , kuriam (-iems) išmokama draudimo išmoka Apdraustojo asmens mirties atveju. Tokiam paskyrimui n÷ra būtinas išankstinis
Naudos gav÷jo (-ų) sutikimas.

11.2.

Jei draudimo sutartyje Naudos gav÷jas nenurodytas arba jis mir÷, negavęs draudimo išmokos, draudimo išmoka Apdraustojo
asmens mirties atveju išmokama Apdraustojo asmens paveld÷tojams Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose nustatyta tvarka ir
laiku.
Jeigu asmuo, norintis gauti draudimo išmoką po Apdraustojo mirties, kartu su kitais reikalingais dokumentais nepateikia draudimo liudijimo
(poliso), tai pagal draudimo liudijimo (poliso) kopijoje įrašytą paskyrimą arba pagal atskirai pasirašytą dokumentą, draudimo išmoka mokama
taisykl÷se nustatyta tvarka. Jeigu iki draudimo išmokos mok÷jimo į ją pareiškia pretenzijas kiti asmenys, ginčas sprendžiamas teismine tvarka.
Jeigu Naudos gav÷jas buvo paskirtas Apdraustojo sutikimu, tai Naudos gav÷jas gali būti pakeistas tik Apdraustajam sutikus.
Naudos gav÷jas negali būti pakeistas kitu asmeniu, jeigu jis įvykd÷ kokias nors prievoles pagal draudimo sutartį arba pareišk÷
reikalavimą Draudikui išmok÷ti draudimo išmoką.
Draudikas turi teisę reikalauti, kad draudimo sutartį įvykdytų Naudos gav÷jas, jeigu Draud÷jas sutarties neįvykd÷, o Naudos gav÷jas
pareiškia Draudikui reikalavimą išmok÷ti draudimo išmoką.

11.3.

11.4.
11.5.
11.6.

12. Draudimo išmokos mok÷jimas
12.1.

Draudikas, gavęs dokumentus, reikalingus draudiminio įvykio priežastims, aplinkyb÷ms ir pasekm÷ms nustatyti bei draudimo išmokai
apskaičiuoti, draudimo išmoką moka fiziniams ir juridiniams asmenims - ne v÷liau kaip per 30 dienų nuo Draud÷jo, Apdraustojo bei
valstybin÷s valdžios institucijų (ar kitų su įvykiu susijusių asmenų) pateiktų oficialių dokumentų gavimo dienos.
12.2.
Draudimo išmokos mok÷jimas apdraustajam mirus:
12.2.1. Apdraustajam mirus d÷l draudiminio įvykio, išmokama draudimo liudijime (polise) nustatytos draudimo sumos mirties atvejui dydžio išmoka.
Jei d÷l to paties nelaimingo atsitikimo, d÷l kurio Apdraustasis mir÷, Apdraustajam jau buvo mok÷tos draudimo išmokos d÷l neįgalumo ( N )
arba traumų ( T ), tai tos išmokos yra išskaičiuojamos iš draudimo sumos, mok÷tinos d÷l Apdraustojo mirties.
12.2.2. Apdraustajam mirus d÷l draudiminio įvykio, Draud÷jas, Naudos gav÷jas arba jų įgaliotas asmuo turi kreiptis į Draudiką d÷l draudimo
išmokos išmok÷jimo ir pateikti šiuos dokumentus:
12.2.3.
draudimo liudijimą ( polisą ) arba jo dublikatą;
12.2.4.
pranešimą, kuriame nurodomi draudiminio įvykio data ir pobūdis;
12.2.5.
nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo surašytas;
12.2.6.
įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas;
12.2.7.
mirties liudijimą (arba notariškai patvirtintą kopiją);
12.2.8. gydymo įstaigos dokumentus, patvirtinančius draudiminį įvykį;;
12.2.9.
Draud÷jo ar Apdraustojo paskyrimą draudimo išmokai d÷l Apdraustojo mirties gauti, jei toks paskyrimas parašytas atskirai.
12.2.10. Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardintų šių draudimo taisyklių 12.2.3. – 12.2.9. punktuose dokumentų, reikalingų draudimo
išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti.
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12.2.11. Draudimo išmoka Apdraustojo mirties d÷l draudiminio įvykio atveju yra mokama Naudos gav÷jui.
12.2.12. Jei Apdraustasis miršta d÷l draudimo liudijime (polise) nustatyto Naudos gav÷jo tyčin÷s veikos (tai nustačius teismui), draudimo išmoka Naudos
gav÷jui nemokama. Tokiu atveju kaltam asmeniui tenkanti mok÷tinos draudimo išmokos dalis mokama kitiems Naudos gav÷jams, o jeigu
Apdraustasis nebuvo nurodęs kitų Naudos gav÷jų, tai draudimo išmoka mokama Apdraustojo teis÷tiems paveld÷tojams.
12.2.13. Apie apdraustojo mirtį d÷l draudiminio įvykio draud÷jas (jo įgaliotas asmuo), paskirtasis gauti draudimo išmoką asmuo ( naudos
gav÷jas, jo įstatiminis atstovas ar įgaliotas asmuo) arba įp÷dinis, turintis teisę į draudimo išmoką, ne v÷lia kaip per 30 dienų po
apdraustojo mirties arba per 30 dienų nuo teismo sprendimo paskelbti apdraustąjį mirusiu įsigaliojimo, privalo raštu pranešti
Draudikui.
12.2.14. Kai teismas pripažįsta apdraustąjį nežinia kur esančiu, tai draudimo išmoka n÷ra mokama.
12.2.15. apdraustajam d÷l draudiminio įvykio mirus, draudimo išmoka mokama asmeniui, kuris paskirtas ją gauti apdraustojo mirties atveju (
naudos gav÷jui). Draudimo išmoka yra lygi draudimo variante nustatytai draudimo sumai.
12.2.16. Jei Apdraustasis miršta d÷l teis÷to paveld÷tojo tyčin÷s veikos (tai nustačius teismui), tai jam, kaip paveld÷tojui, priklausanti mok÷tinos
išmokos dalis mokama kitiems Apdraustojo teis÷tiems paveld÷tojams.
12.3.
Draudimo išmokos mok÷jimas apdraustajam tapus neįgaliu:
12.3.1.
Draudimo išmoka mokama d÷l apdraustojo neįgalumo ar darbingumo netekimo d÷l draudiminio įvykio metu patirtų kūno sužalojimų, jei
apdraustasis tampa neįgalus ar netenka darbingumo per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos.
12.3.2.
Apdraustajam tapus nedarbingu ar iš dalies darbingu d÷l draudiminio įvykio (kai apdraustojo darbingumo lygis nuo 0 - 55%), išmokama
vienkartin÷ draudimo išmoka, kuri apskaičiuojama nustatytą draudimo sumą neįgalumo atvejui dauginant iš koeficiento (1- darbingumo lygis
procentais /100).
12.3.3.
vaikų iki 18 metų amžiaus neįgalumo atveju – priklausomai nuo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos nustatymo neįgalumo lygio :
lengvas neįgalumo lygis – mokama 40% draudimo sumos išmoka;
vidutinis neįgalumo lygis – mokama 70% draudimo sumos išmoka;
sunkus neįgalumo lygis –– mokama 100% draudimo sumos išmoka.
12.3.4.
Apdraustojo neįgalumas ar darbingumo lygis nustatomas pra÷jus ne mažiau kaip 6 m÷nesiams ir ne daugiau kaip 12 m÷nesių nuo
nelaimingo atsitikimo dienos. Tačiau, jeigu neįgalumas yra neabejotinas, draudimo išmoka gali būti mokama, nelaukiant numatyto termino.
12.3.5. Apdraustojo neįgalumo d÷l draudiminio įvykio atveju Draud÷jas, Apdraustasis arba jų įgaliotas asmuo turi kreiptis į Draudiką d÷l draudimo
išmokos išmok÷jimo ir pateikti šiuos dokumentus:
12.3.6.
draudimo liudijimą (polisą) arba dublikatą;
12.3.7.
pranešimą, kuriame nurodomi draudiminio įvykio data ir pobūdis, o taip pat stacionarinio ir ambulatorinio gydymo įstaigų ir gydymo jose pobūdis
bei trukm÷;
12.3.8.
nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo surašytas;
12.3.9.
įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas;
12.3.10. pažymas iš gydymo įstaigos;
12.3.11. neįgalumą / darbingumo lygį patvirtinantį pažym÷jimą.
12.3.12. Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardintų šių draudimo taisyklių 12.3.7. – 12.3.12. punktuose dokumentų, reikalingų draudimo
išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti.
12.4.
Draudimo išmokos mok÷jimas traumos atveju:
12.4.1.
Draudimo išmoka mokama draudiminio įvykio metu patirtų apdraustojo kūno sužalojimų atveju.
12.4.2.
Draudimo išmokos dydis nustatomas procentais nuo draudimo liudijime (polise) nustatytos draudimo sumos traumų atvejui ir nustatomas pagal
lentelę, pateiktą Priede Nr2.
12.4.3.
D÷l vieno ar kelių draudiminių įvykių mok÷tina draudimo išmoka negali viršyti 100% draudimo liudijime (polise) nustatytos draudimo sumos
traumų atvejui, o d÷l vienos kūno dalies visų sužalojimų mokama draudimo išmoka negali viršyti draudimo išmokos, mok÷tinos d÷l tos kūno
dalies netekimo.
12.4.4. Jeigu patirtas sužalojimas n÷ra įtrauktas į Priede Nr2. pateiktą lentelę, draudimo išmoka nemokama.
12.4.5. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draud÷jas, Apdraustasis arba jų įgaliotas asmuo turi kreiptis į Draudiką d÷l draudimo išmokų išmok÷jimo ir
pateikti šiuos dokumentus:
12.4.6.
draudimo liudijimą (polisą) arba dublikatą;
12.4.7.
pranešimą, kuriame nurodomi draudiminio įvykio data ir pobūdis, o taip pat stacionarinio ir ambulatorinio gydymo įstaigos ir gydymo jose pobūdis
bei trukm÷;
12.4.8.
nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo surašytas;
12.4.9.
įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas;
12.4.10. pažymas iš gydymo įstaigos;
12.4.11. kaulų lūžių atveju - rentgeno nuotrauką arba jos aprašymą.
12.4.12. Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardintų šių draudimo taisyklių 12.4.6. – 12.4.12. punktuose dokumentų, reikalingų draudimo
išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti.
12.5.
Ligonpinigių mok÷jimas:
12.5.1.
Draudimo išmokos dydis už kiekvieną ligonin÷je praleistą dieną yra lygus draudimo liudijime (polise) nustatytai vienos dienos ligonpinigių
draudimo sumai.
12.5.2. Ligonpinigiai n÷ra mokami, jei stacionarus gydymas trunka trumpiau nei 3 dienas iš eil÷s.
12.5.3. D÷l vieno nelaimingo atsitikimo ligonpinigiai mokami ne daugiau kaip už 30 dienų.
12.5.4. D÷l visų per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį įvykusių nelaimingų atsitikimų ligonpinigiai mokami ne daugiau kaip už 90 dienų.
12.5.5.
Apdraustajam d÷l draudiminio įvykio patekus į ligoninę, Draud÷jas, Apdraustasis arba jų įgaliotas asmuo turi kreiptis į Draudiką d÷l draudimo
išmokų išmok÷jimo ir pateikti šiuos dokumentus:
12.5.6.
draudimo liudijimą (polisą) arba dublikatą ;
12.5.7.
pranešimą, kuriame nurodomi draudiminio įvykio data ir pobūdis, o taip pat stacionarinio ir ambulatorinio gydymo įstaigos ir gydymo jose pobūdis
bei trukm÷;
12.5.8.
nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo surašytas;
12.5.9.
įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas;
12.5.10. stacionarų gydymą patvirtinančias pažymas iš gydymo įstaigos.
12.5.11. Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardintų šių draudimo taisyklių 12.5.6. – 12.5.10. punktuose dokumentų, reikalingų draudimo
išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti.
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12.6.
12.6.1.
12.6.2.
12.6.3.
12.6.4.
12.6.5.
12.6.6.
12.6.7.
12.6.8.
12.6.9.
12.6.10.
12.6.11.
12.6.12.
12.6.13.
12.7.
12.7.1.
12.7.2.
12.8.
12.9.
12.10.
12.10.1.
12.10.2.
12.10.3.
12.10.4.
12.10.5.

Dienpinigių mok÷jimas:
Draudimo išmokos dydis už kiekvieną nedarbingumo dieną yra lygus draudimo liudijime (polise) nustatytai vienos dienos dienpinigių
draudimo sumai.
Dienpinigiai pradedami mok÷ti nuo nelaimingo atsitikimo dienos, bet ne anksčiau dienos, kurią Apdraustajam pradedama teikti medicinin÷
pagalba. Dienpinigiai mokami už visas nedarbingumo dienas, įskaitant išeigines ir švenčių dienas.
Dienpinigiai n÷ra mokami, jei nedarbingumas trunka trumpiau nei 7 dienas iš eil÷s.
D÷l vieno nelaimingo atsitikimo dienpinigiai mokami ne daugiau kaip už 60 dienų.
D÷l visų per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį įvykusių nelaimingų atsitikimų dienpinigiai mokami ne daugiau kaip už 180 dienų.
Apdraustajam d÷l draudiminio įvykio laikinai netekus darbingumo, Draud÷jas, Apdraustasis arba įgaliotas asmuo turi kreiptis į Draudiką d÷l
draudimo išmokų išmok÷jimo ir pateikti šiuos dokumentus:
draudimo liudijimą (polisą) arba dublikatą;
pranešimą, kuriame nurodomi draudiminio įvykio data ir pobūdis, o taip pat stacionarinio ir ambulatorinio gydymo įstaigos ir gydymo jose pobūdis
bei trukm÷;
nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo surašytas;
įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas;
nedarbingumo lapelio kopiją.
Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardintų šių draudimo taisyklių 12.6.7. – 12.6.11. punktuose dokumentų, reikalingų draudimo
išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti.
Draudikas turi teisę atsisakyti mok÷ti dienpinigius, jeigu medicinin÷s išvados nepatvirtina nedarbingumo pagrįstumo.
Draudikas turi teisę atid÷ti draudimo išmokos išmok÷jimą:
kol Draud÷jas ( Apdraustasis) pateiks Draudiko reikalaujamus papildomus draudiminį įvykį ar jo pasekmes pagrindžiančius
dokumentus ar Draudiko paskirtų gydytojų išvadą;
jei Draud÷jui ( Apdraustajam , Naudos gav÷jui) d÷l draudiminio įvykio keliama baudžiamoji byla, ar prad÷tas teismo procesas - iki
proceso pabaigos arba sustabdymo.
Draudimo išmoka nemokama jei įvykis nedraudiminis.
Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos gali būti atskaičiuojamos nesumok÷tos draudimo įmokos dalys, kurių mok÷jimo terminas
yra su÷jęs, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
Draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemok÷ti, jei:
draud÷jas nusl÷p÷ arba pateik÷ neteisingą informaciją, kuri gal÷jo sąlygoti Draudiko apsisprendimą sudaryti draudimo sutartį ar
nustatyti draudimo sąlygas;
draud÷jas nepagrįstai uždels÷ pranešti Draudikui apie draudiminį įvykį, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudiminį įvykį
Draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudiminį įvykį neturi įtakos Draudiko pareigai išmok÷ti draudimo išmoką;
pagal Draud÷jo ( Apdraustojo, Naudos gav÷jo) pateiktus dokumentus negalima nustatyti draudiminio įvykio datos, sunkumo bei
aplinkybių; tai pat, kai Draudikui pateikti esminiai duomenys apie įvykį yra klaidinantys ir tai turi įtakos išmokos dydžio paskaičiavimui;
draud÷jas ar Apdraustasis neleidžia ar trukdo Draudikui susipažinti su Apdraustojo medicinine ar kita su įvykiu susijusia dokumentacija
arba patikrinti jo sveikatos būklę;
Kitais įstatymų nustatytais atvejais.
13. Papildoma sąlyga draudimas tik darbo metu

12.10.6.
12.10.7.
12.10.8.
12.10.9.
12.10.10.
12.10.11.

Draudimo apsauga galioja tik tada, kai nelaimingi atsitikimai įvyksta :
Apdraustajam atliekant darbdavio pavestą darbą;
Apdraustajam atliekant kitas su darbo procesu susijusias ir darbdavio pavestas tarnybines užduotis ar esant komandiruot÷je;
Apdraustajam esant darbdavio organizuotuose mokymuose ar pratybose;
Pietų, papildomų ar specialių pertraukų metu Apdraustajam esant darbo vietoje, įmon÷s patalpose ar jos teritorijoje;
Apdraustajam vykstant į / iš darbo, tuo atveju, kai Draud÷jas suraš÷ ir įtrauk÷ į apskaitą nelaimingo atsitikimo tyrimo aktą, forma N - 2.

10

AAS “ Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisykl÷s Nr.029

III DALIS
PRIEDAI
DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TAISYKLIŲ NR. 029
PRIEDAS NR. 1
RIZIKOS GRUPöS
Rizikos
grup÷
I

Apibūdinimas

Veikla

1
Asmenys,
nedirbantys fizinio 2
darbo ar dirbantys 3
nerizikingą darbą
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

II

III

Asmenys,
21
dirbantys
nepadidintos
rizikos fizinį darbą 22
23
24
25
26
27

Asmenys,
dirbantys
padidintos rizikos
fizinį darbą ar
turintys sveikatos
problemų

Amatininkai (namudininkai)
Buitinių paslaugų darbuotojai (skalbimo, valymo paslaugos, išskyrus langų valymą)
Įstaigų tarnautojai
Įstatymų leid÷jai, vyriausieji pareigūnai ir valdytojai
Klientų aptarnavimo tarnautojai (bankų, pašto darbuotojai ir pan.)
Lengvosios pramon÷s darbuotojai (siuvimo, mezgimo ir pan.profesijos)
Nedirbantys pensininkai ir namų šeiminink÷s
Maisto pramon÷s darbuotojai
Vaikai, moksleiviai ir studentai
Mokymo specialistai (aukl÷tojai, pedagogai, d÷stytojai ir pan., išskyrus įkalinimo įstaigų
specialistus)
Muitin÷s darbuotojai
Precizinių darbų, meno verslų ir giminingų profesijų darbuotojai (juvelyrai ir pan.)
Prekybos darbuotojai (pardav÷jai ir pan.)
Sveikatos apsaugos, veterinarijos specialistai
Specialistai, betarpiškai nesusiję su gamybos procesu
Religinių profesijų atstovai (teologai, šventikai ir pan.)
Mokslininkai (specialistai atliekantys mokslinius tiriamuosius darbus)
Teis÷s specialistai (juristai, teis÷jai, advokatai ir pan.)
Vadybininkai
Žurnalistai
Aptarnaujantis personalas, susijęs su fiziniu darbu (autoservisų, degalinių darbuotojai,
derintojai, dezinfekatoriai, elektrikai, šiukšlių surink÷jai, kiemsargiai, duobkasiai, krov÷jai,
pastatų sargai, sand÷lininkai, langų valytojai ir pan.)
Aktoriai, šok÷jai, vaikų pramoginiai šokiai ir pan.
Energetikai
Eiguliai girininkai
Kelininkai, kelių tiesimo ir remonto darbuotojai
Metalo apdorojimo, mašinų gamybos ir kitų įrenginių priežiūros darbininkai
Niekur nedirbantys asmenys (išskyrus pensininkus )

28

Sporto sferos darbuotojai (treneriai ir pan.), išskyrus sportininkus, pamin÷tus IV rizikos
grup÷je

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Kiti tarnautojai ir specialistai, susiję su gamybos procesu
Ūkininkai, žem÷s ūkio darbininkai
Akmenskaldžiai ir akmentašiai
Apsaugos darbuotojai (policininkai, gaisrininkai ir pan.)
Bandytojai (l÷ktuvų, automobilių ir pan.)
Geležinkelio darbuotojai (iešmininkai, prikabin÷tojai ir pan.)
Inkasatoriai, inkasacinių ir kitų banko automobilių vairuotojai
Kariškiai (taip pat ir Karo akademijos studentai)
Laivų l÷ktuvų įgulos ir jų aptarnaujantis personalas
Medienos pramon÷s ir miško ūkio personalas
Statybos darbininkai
Vairuotojai – profesionalai ir transporto priemonių mašinistai
Turintys sveikatos problemų asmenys
Apdraustasis pagal prieš tai galiojusias draudimo sutartis buvo nuostolingas
Asmenys, atliekantys aukštuminius darbus
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Rizikos
grup÷

IV

Apibūdinimas

Asmenys,
dirbantys
pavojingą darbą
ar užsiimantys
pavojingu gyvybei
sportu/veikla

Veikla
44 Narai (profesija )
44
45 Sprogdintojai, išminuotojai
Aviacijos sporto šakos: akrobatinis skraidymas, skraidykl÷s, parašiutizmas, sklandymas ir
46
pan.
47 Auto – moto ir motorlaivių sportas(autokrosas, motokrosas, motorlaiviai, kartingai)
48 Alpinizmas
49 Nardymas (su akvalangu ir be)
50 Regbis
51 Padidintos rizikos vandens sporto šakos (banglent÷s, raflingas, jachtos, burlent÷s)
52 Kovin÷s sporto šakos: dziudo, sambo, karate, boksas ir kt.
53 Jodin÷jimas
54 Kalnų slidin÷jimas
Profesionalus sportas: krepšinis, futbolas, rankinis, beisbolas, plaukimas, badmintonas,
55
tenisas, dviračiai, lengvoji/sunkioji atletika ir kt.
56

Ekstremalus sportas ar veiklos rūšys, nepatekusios į kitus šios lentel÷s punktus:
riedučių/riedlenčių sportas, šokin÷jimas su guma, laipiojimas uolomis, snieglent÷s ir pan.
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DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TAISYKLIŲ NR. 029
PRIEDAS NR. 2
DRAUDIMO IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMAS
Bendrosios nuostatos
• Draudimo išmoka yra traumų draudimo sumos dalis, nurodyta d÷l šioje lentel÷je išvardintų kūno sužalojimų ir jų pasekmių, patirtų
draudžiamojo įvykio metu.
• Draudimo išmoka d÷l vieno ar keleto draudžiamųjų įvykių padarinių negali viršyti 100% traumų draudimo sumos per vienerius draudimo
sutarties galiojimo metus.
• Vienos kūno dalies visų sužalojimų, patirtų vienos traumos metu, įvertinimas procentais negali viršyti tos kūno dalies netekimo įvertinimo.
Mokant draudimo išmoką d÷l organo (organų funkcijų) netekimo, iš jos išskaičiuojamos išmokos mok÷tos d÷l to organo sužalojimo šios
traumos metu.
• Organo funkcijos nepagydomas netekimas nustatomas ne anksčiau kaip po 9 m÷nesių ir ne v÷liau kaip po 18 m÷nesių nuo draudžiamojo
įvykio dienos. Tačiau, jeigu organo funkcijos negrįžtamas netekimas yra neabejotinas, draudimo išmoka yra mokama nelaukiant 9 m÷nesių
termino.
• Jeigu d÷l draudžiamojo įvykio netenkama organo (organo funkcijos), kurio dalies (funkcijos dalies) apdraustasis buvo netekęs iki
draudžiamojo įvykio datos, mokama draudimo išmoka mažinama atsižvelgiant į iki traumos buvusį organo dalies (organo funkcijos dalies)
netekimą.
• Organų ar kūno dalies funkcijų visiškas netekimas prilyginamas šių organų ar kūno dalies netekimui, o dalinio funkcijų netekimo atveju, kai
netekimas didesnis kaip 60%, mokama atitinkamai mažesn÷, negu netekus viso organo ar kūno dalies, draudimo išmoka. Ši nuostata taikoma
tik galiūnių ir funkcijų netekimui.
• D÷l fizin÷s įtampos (taip pat d÷l svorio k÷limo) atsiradusios išvaržos (pilvo sienos, diafragmos, stuburo tarpslankstelinių diskų),
radikulopatijos/neuropatijos draudimo išmoka nemokama.
• D÷l uždegiminių, degeneracinių, navikinių procesų pažeistų organų, funkcijų vienetų traumų ar jų padarinių draudimo išmoka nemokama.
• D÷l vienos traumos draudimo išmoka mokama tiktai pagal vieną atitinkamo straipsnio punktą, numatantį sunkiausią sužalojimą nurodytą
tame straipsnyje.
I. CENTRINö NERVŲ SISTEMA
Straipsnio
Straipsnio pavadinimas
Nr.
1.
Liekamieji reiškiniai po galvos ir nugaros smegenų traumos:
Viršutinių ir apatiniu galūnių paralyžius (tetraplegija); labai ryškūs smegenų žieves, smegen÷lių funkcijos
1.1
pažeidimai; silpnaprotyst÷; sąmon÷s sutrikimas; dubens organų funkcijos sutrikimas
1.2.
Dviejų galūnių paralyžius su dubens organų funkcijos sutrikimu

Traumų draudimo
sumos dalis (%)
100
70

Vienos kūno pus÷s paralyžius; 2-jų galūnių judesių, jutimų ir j÷gos labai stiprus sumaž÷jimas; labai ryškus
1.3.
koordinacijos sutrikimas; labai stiprus galūnių raumenų tonuso padid÷jimas; sunkūs kognityviniai
50-60
sutrikimai (10 ir mažiau balų); silpnaprotyst÷; epilepsijos priepuoliai ne rečiau kaip kartą per m÷nesį
2-jų galūnių judesių, jutimų ir j÷gos stiprus sumaž÷jimas; ryškūs galvos smegenų nervų organiniai
1.4.
30-40
pažeidimai; koordinacijos sutrikimas; stiprus galūnių raumenų tonuso padid÷jimas; ryškūs kognityviniai
sutrikimai (20 ir mažiau balų); vidutinio dažnumo (5-10 kartų per metus) epilepsijos priepuoliai
Vienos iš galūnių paralyžius (monoplegija); neryškus galvos smegenų nervų organiniai pažeidimai;
kalbos sutrikimai; koordinacijos sutrikimas; galūnių raumenų tonuso padid÷jimas ir j÷gos bei jutimų
1.5.
20-30
sumaž÷jimas; reti (3-4 per metus) epilepsijos priepuoliai; stiprus uosl÷s ir skonio sutrikimas; išmatų,
šlapimo nelaikymas; Parkinsono sindromas
Lengvi galvos smegenų nervų organiniai pažeidimai; nežymus uosl÷s ar skonio sutrikimas: koordinacijos
1.6.
15-20
ir judesių sutrikimas; kalbos sutrikimai; neryškūs kognityviniai sutrikimai; nestiprus galūnių raumenų
tonuso padid÷jimas ir j÷gos sumaž÷jimas; pavieniai (1-2 per metus) epilepsijos priepuoliai
Ryški veido asimetrija; autonominiai (vegetaciniai) simptomai; smegenų žiev÷s ir kalbos sutrikimai,
1.7.
vazomotoriniai sutrikimai
10
1.8.
Psichikos sutrikimai; asmenyb÷s ir elgesio sutrikimai F07
10-30
1.9.
Psichologin÷s raidos sutrikimai (vaikams).
10-30
Pastaba: liekamuosius reiškinius priskirti tam tikrai grupei galima tik tada, kai nustatomi ne mažiau kaip du tai grupei būdingi požymiai.
Liekamieji reiškiniai vertinami pagal galvos smegenų pažeidimo Glazgow išeičių balinę lentelę, BARTHEL indeksą.
1a. Galvos ir stuburo smegenų traumos
1.10.
Galvos smegenų kraujostūva (hematoma)
10
1.11.
Galvos smegenų kraujosrūva su kaukuol÷s ertm÷s atv÷rimu
18
1.12.
Galvos smegenų sukr÷timas (komocija) gydytas stacionare ne trumpiau kaip 3 dienas
6
1.13.
Galvos smegenų sukr÷timas (komocija) gydytas stacionare iki 2 dienų
4
1.14.
Galvos smegenų sumušimas (kontūzija)
8
1.15.
Stuburo smegenų sukr÷timas (komocija) gydytas stacionare
5
1.16.
Stuburo smegenų sukr÷timas (komocija) gydytas ambulatoriškai
4
1.17.
Stuburo smegenų sumušimas (kontūzija)
7
Pastaba: Esant galvos ir nugaros smegenų traumoms, draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių. Pirmoji ir paskutinioji
gydymo stacionare diena laikoma viena diena. Draudimo suma pagal 1.13. punktą tam pačiam apdraustajam gali būti išmok÷ta tik vieną kartą
per kalendorinius metus.
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II. PERIFERINö NERVŲ SISTEMA
2.

Trišakio, veidinio ar poliežuvinio nervų periferiniai sužalojimai:
Draudimo išmoka priklauso nuo jutimo sutrikimo laipsnio: skausminio sindromo.

3.

Kaklo ir peties, juosmens ir kryžkaulio rezginio ar jų nervų pažeidimas:
Draudimo išmoka priklauso nuo: judesių, j÷gos, jutimo, raumenų sunykimo bei odos trofikos
sutrikimo laipsnio.
Nervų vientisumo pažeidimas:
N.axiliaris, N.musculocutaneus, N.radialis, N.ulnaris, N.medianus, N.thoracicus longus, N.glutaeus,
N femoralis, N.cutaneus femoralis,
N.ischiadicus, N. tibialis, N.peronaeus.
Draudimo išmoka priklauso nuo judesių, jutimo, raumenų trofikos sutrikimo laipsnio.
Pastaba: Jeigu vienoje galūn÷je sužalojama keletas nervų, draudimo išmoka mokama už sunkiausią

4.

5-10
5-40

5-30

III. REGOS ORGANAI
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Vienos akies akomodacijos paralyžius
Žymus akipločio sumaž÷jimas; reg÷jimo lauko koncentriškas susiaur÷jimas
Draudimo išmoka priklauso nuo: reg÷jimo lauko ploto bei srities sumaž÷jimo.
Regos sumaž÷jimas, kai d÷l traumos buvo implantuotas dirbtinis lęšiukas, lęšis (abiejose
akyse):
0,4
0,3-0,1
mažiau nei 0,1.
Voko nudribimas, akių raumenų paralyžius, voko defektas, trukdantis uždaryti akies plyšį.
Draudimo išmoka priklauso nuo voko nudribimo laipsnio.
Pulsuojantis vienos akies išverstakumas (egzoftalmas)
Regos organų sužalojimo pasekm÷s:
obuolio dislokacija; ašarų kanalo pažeidimas, žvairumas, tinklain÷s atšokimas (d÷l tiesiogin÷s akies
traumos).
Potraumin÷s
akies ligos (išskyrus konjuktyvitą); kraujo išsiliejimas, rainel÷s defektas,
vyzdžio formos pakitimai; lęšiuko dislokacija.
Pastaba: jeigu po akies traumos yra keletas padarinių kurie nurodyti 10 ir 11 straipsniuose, tai
draudimo išmoka mokama pagal vieną iš straipsnių (sunkiausią sužalojimą).
Visiškas reg÷jimo vienintele arba abiem akim netekimas
Visiškas reg÷jimo netekimas viena akimi
Reg÷jimo aštrumo sumaž÷jimas po akies sužalojimo:
Pastaba: reg÷jimo aštrumas nustatomas pagal lentelę, kiekvienos akies atskirai.

10
10-20

10
20
25
5-10
20
5-10

5
100
45

14 STRAIPSNIO LENTELö

ki traumos

1,0

0,9

0,8

REGöJIMO AŠTRUMAS
Po traumos
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
<0,1
0,0
0,7 – 0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
<0,1
0,0
0,6 – 0,5
0,4--- 0,3
0,2
0,1
<0,1
0,0

Procentai (%)
1
3
5
7
10
15
20
30
45

Iki traumos

0,5

2
7
15
20
30
45

14

Procentai (%)
1
5
10
15
25

0,3 – 0,2
0,1
<0,1
0,0

2
7
10
20

0,3

0,1
<0,1
0,0

5
10
20

0,2

0,1
<0,1
0,0

5
10
20

0,4

1
3
5
10
15
20
30
45

REGöJIMO AŠTRUMAS
Po traumos
0,4 – 0,3
0,2
0,1
<0,1
0,0
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ki traumos

0,7

0,6

REGöJIMO AŠTRUMAS
Po traumos
0,5 – 0,4
0,3
0,2
0,1
<0,1
0,0
0,4
0,3
0,2
0,1
<0,1
0,0

Procentai (%)
2
7
15
20
25
40

Iki traumos
0,1

REGöJIMO AŠTRUMAS
Po traumos
<0,1
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<0,1

Procentai (%)
10
20

0,0

10

1
3
10
15
20
30

Pastabos:
1.Višiskas aklumas – kai reg÷jimo aštrumas mažiau kaip 0,01 (2 m. atstumu nesuskaičiuoja pirštų) iki šviesos jutimo.
2.Kai nežinomas sužalotos akies reg÷jimo aštrumas iki traumas, tai laikomas tokiu pat kaip ir nesužalotos akies.
3.D÷l traumas sumaž÷jus abiejų akių reg÷jimo aštrumui, vertinama kiekviena akis atskirai. Abiejų akių reg÷jimo netekimu laikomas geriau matančios
akies reg÷jimo netekimas.
IV. KLAUSOS ORGANAI
Straipsnio
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Traumų draudimo
sumos dalis (%)

15.

Smarkūs vestibiulin÷s funkcijos sutrikimai:
daugkartiniai, besitęsiantys galvos svaigimo priepuoliai su vegetacin÷mis reakcijomis, nedrąsi eisena.

16.

Ausies kaušelio netekimas
Pastaba: draudimo išmoka priklauso nuo kaušelio netekimo dalies.

17.

Klausos susilpn÷jimas viena ausimi:
Pastaba: vertinami audiogramos, impedansometrijos duomenys, kalbos girdimumas.

17.1.

Šnabždant žodžius girdi iki 1 metro, o šnekant - nuo 1 iki 3 metrų atstumu (audiogramoje klausos
sumaž÷jimas iki 30-50 db)

5

17.2.

Šnibždant žodžių negirdi prie ausies kaušelio, o šnekant girdi iki 1 metro atstumu (audiogramoje
klausos sumaž÷jimas iki 60-80 db)

10

17.3.
18.

Visiškas kurtumas (visai negirdi šnekančiojo audiogramoje - mažiau 91 db).
Visiškas kurtumas abejomis ausimis

15
60

30
2-20

V. KVöPAVIMO SISTEMA
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
28.

Nosies kaulų, kremzlių ir minkštųjų audinių netekimas
Nosies sparnelių ir galiuko netekimas
Nosies galiuko arba sparnelio (sparnelių) netekimas
Kv÷pavimo nosimi sutrikimas
Draudimo išmoka priklauso nuo: sutrikimo laipsnio ir pusių (jvertinamas rinimonometru. norma iškv÷pimas ir įkv÷pimas 380
- 400 ml/sek.):
a ) Stiprus vienpusis (mažiau kaip 100 ml/sek.) arba žymus abipusis (mažiau 200 ml/sek);
b) Visiškas abipusis (0 ml/sek.).

30
15
10

Uosl÷s ir skonio netekimas
Uosl÷s netekimas
Potrauminiai l÷tiniai veido daubų uždegimai
Gerklų arba trach÷jos funkcijos pažeidimas:
Dusulys esant ramyb÷s būsenos.
Pastaba: draudimo išmoka priklauso nuo dusulio pobūdžio, trukm÷s, sunkumo, plaučių funkcinių
Labai stiprus dusulys - nuolat įkištas tracheostominis vamzdelis
Distonija
Afonija
Artikuliacijos sutrikimas
Liekamieji reiškiniai pašalinus trauminį pleuritą, pneumoniją, hemotoraksą,
hemopneumotoraksą, pneumotoraksą ar plaučio pažeidimą:
Draudimo išmoka priklauso nuo liekamųjų reiškinių bei kv÷pavimo nepakankamumo laipsnio
(atsižvelgiant į plaučių funkcinius m÷ginius, kraujo dujų sud÷ties rodiklius, bronchoskopijos duomenis,
kraujo ir skreplių tyrimus)

15
10
2

15

5
10

5-20
40
10
30
15
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Dusulio priepuoliai dažnesni nei 1 kartą per m÷nesį (užfiksuota spirometrijos metu) nesant
5-7
nuolatinio kv÷pavimo nepakankamumo.
Pastaba: draudimo išmoka priklauso nuo priepuolių dažnumo ir trukm÷s, plaučių funkcinių m÷ginių
28.2.
Dusulys vidutinio fizinio krūvio metu, širdies plakimas, skausmas krūtin÷je, objektyviai konstatuojamas I
15
laipsnio kv÷pavimo nepakankamumas
28.3.
Smarkūs - dusulys nedidelio fizinio krūvio metu, veido cianoz÷, silpnumas, arterinio kraujospūdžio
40
sumaž÷jimas, kepenų padid÷jimas, objektyviai konstatuojamas II laipsnio kv÷pavimo
28.4.
Labai smarkūs - dusulys ramyb÷s būsenoje, dusulys nedidelio fizinio krūvio metu, cianoz÷, staz÷
60
plaučiuose, „marmuro" oda objektyviai konstatuojamas III laipsnio kv÷pavimo nepakankamumas.
Krūtin÷s ląstos deformacijos po šonkaulių ar krūtinkaulio lūžių esant stipriam kv÷pavimo
29.
10
judesių apribojimui
Pastaba: jeigu buvo mok÷ta draudimo išmoka pagal 29 straipsnį, tai mokant pagal 28 straipsnį, išmok÷toji suma išskaičiuojama.
28.1.

VI. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMA
30.

30.1.
30.2.

30.3.
31.
31.1.
31.2.
31.3.

Širdies ir kraujagyslių nepakankamumas d÷l širdies ar magistralinių kraujagyslių sužalojimo:
(vertinami širdies ir kraujagyslių sistemos nepakankamumo požymiai pagal NYHA klasifikaciją, EKG,
fizinio krūvio m÷giniai, ultragarsinis tyrimas, ilgalaikis EKG ir AKS sekimas)
Nedidelis - pulso padažn÷jimas, dusulys po fizinio krūvio, patinimai, objektyviai konstatuojamas I
15-20
laipsnio širdies nepakankamumas.
Didelis - stiprus dusulys fizinio krūvio metu, ritmo sutrikimai, objektyviai konstatuojamas II laipsnio
40
širdies nepakankamumas: staz÷s reiškiniai plaučiuose ir kepenyse, nuolatinis patinimas, ascitas, kaklo
venų išburkimas.
Labai didelis - kv÷pavimo ritmo sutrikimas, ritmo sutrikimai, objektyviai konstatuojamas III laipsnio
70
širdies nepakankamumas: staz÷ plaučiuose, atsikos÷jimas krauju, skystis krūtinpl÷v÷s ar širdipl÷v÷s
ertm÷se, ascitas, nuolatinis patinimas.
Kraujo apytakos sutrikimas d÷l stambiųjų periferinių kraujagyslių sužalojimo:
Nedideli - patinimai, pulsacijos susilpn÷jimas
5
Dideli - patinimai, cianoz÷, ryškus pulsacijos susilpn÷jimas
15
Labai dideli - patinimai, cianoz÷, limfostaz÷, trofikos sutrikimai
30
Pastaba: liekamųjų reiškinių priskyrimas tam tikrai grupei galimas tada, kai nustatomi ne mažiau kaip 2 tai grupei būdingi požymiai.

VII. VIRŠKINIMO ORGANAI
32.
32.1.
32.3.
33.
33.1.
33.2.
34.
34.1.
34.2.
34.3.
35.
36.
36.1.
36.2.
36.3.
37.
37.1.
37.2.
37.3.
37.4.
37.5.

38.
38.1.
38.2.
38.3.
38.4.

Kramtymo sutrikimas d÷l veido kaulų lūžimo ar apatinio žandikaulio traumų:
Žymus sukandimo ir kramtymo sutrikimas
7
Labai didelis sukandimo ir išsižiojimo sutrikimas, žandikaulio deformacija
25
Apatinio žandikaulio netekimas:
Pastaba: esant žandikaulio netekimui draudimo išmoka pagal kramtymo sutrikimų 32 punktą
nemokama.
Dalies žandikaulio
15
Viso žandikaulio
50
Liežuvio netekimas:
Iki vidurinio trečdalio
5-30
Nuo viduriniojo trečdalio ir daugiau
30
Visiškas netekimas
50
Žymus burnos ertm÷s susiaur÷jimas, seilių fistul÷s susidarymas
10-15
Stempl÷s arba rykl÷s susiaur÷jimas d÷l nudegimo ar sužalojimo:
Pastaba: susiaur÷jimas turi būti patvirtinta objektyviais tyrimo metodais.
Sunkiai ryjamas minkštas maistas
10
Sunkiai ryjamas skystas maistas
30
Visiškas nepraeinamumas (gastrostoma).
80
Liekamieji reiškiniai po trauminio virškinimo trakto organų sužalojimo:
Dempingo sindromas
15
15-25
Sąaugin÷ liga, dalinis žarnyno nepraeinamumas. Išmokos dydis priklauso nuo nepraeinamumo laipsnio
Dirbtin÷ išeinamoji anga
40
5-40
Kasos endokrinin÷s ir egzokrinin÷s funkcijos sutrikimas. Išmokos dydis priklauso nuo šių funkcijų
sutrikimo laipsnio
L÷tinis hepatitas ar kepenų nepakankamumas d÷l sužalojimo.Išmokos dydis priklauso nuo kepenų
5-25
uždegimo aktyvumo rodiklių, nepakankamumo (pagal Child -Pugh) bei funkcijų sutrikimo laipsnio
(biocheminio rodiklių ir kepenų audinio morfologinio tyrimo rezultatų).
Trauminis virškinimo trakto organų sužalojimas d÷l kurio pašalinta:
Kepenų dalis ar tulžies pūsl÷
15
Blužnis
15
Dalis skrandžio ar dalis kasos ar dalis žarnyno
25
Visas skrandis
40
Pastaba: Jeigu buvo mok÷ta draudimo išmoka pagal 38 straipsnį, tai mokant pagal 37 straipsnį, išmok÷toji suma išskaičiuojama.
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39.
40.
40.1.

40.2
40.3.
41.
41.1.
41.2.
41.3.
41.4.

VIII. ŠLAPIMO IR LYTINö SISTEMA
Inksto pašalinimas
Šlapimo išskyrimo funkcijų sutrikimai:
Inkstų funkcijos sutrikimas:
a) II laipsnio nepakankamumas
b) III laipsnio nepakankamumas
Pastaba: jeigu buvo mok÷ta draudimo išmoka pagal 39 straipsnį, tai mokant pagal 40.1. straipsnį,
išmok÷toji suma išskaičiuojama.
Žymus šlapimtakio ar šlapl÷s susiaur÷jimas, šlapimo pūsl÷s tūrio sumaž÷jimas. Išmokos dydis
priklauso nuo susiaur÷jimo bei tūrio sumaž÷jimo laipsnio.
Visiškas šlapimtakio ar šlapl÷s nepraeinamumas, fistul÷ lytiniuose organuose.
Lyties organų sužalojimo pasekm÷s:
Pašalinta kiaušid÷, kiaušintakis arba s÷klid÷
Pašalinta dalis vyro varpos
Pašalinta visa vyro varpa
Pašalintos abi kiaušid÷s arba abu kiaušintakiai, arba gimda:
a) kai moters amžius iki 40 metų;
b) kai moters amžius virš 40 metų.

25

40
80
10-25
40
15
25
40
40
20

IX. MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ SUŽALOJIMAI
42.

Veido ir kaklo priekinio ar šoninių paviršių labai ryškus, trikdantys mimiką randai (išliekantys
10
po plastin÷s operacijos) nuo nudegimo, nušalimo ar sužalojimo.
43.
Liemens ir galūnių odos hipertrofiniai, keloidiniai, deformuojantys minkštuosius audinius
randai, trukdantys d÷v÷ti drabužius arba avalynę:
43.1.
Užima mažiau kaip 1 % ploto
2
43.2.
Užima 1-2% ploto
3
43.3.
Užima 3-4% ploto
4
43.4.
Užima 5-10% ploto
5
43.5.
Užima daugiau kaip 10% ploto
8
43.6.
Užima daugiau kaip 15% ploto
10
43.a
Trauminis vidaus organų, minkštųjų audinių sužalojimas:
43.7.
Trauminis vidaus organų pažeidimas, kai sužalotą organą reik÷jo operuoti
6
43.8.
Krūtin÷s ląstos sužalojimas suk÷lęs pneumotoraksą, hemotoraksą, eksudacinį pleuritą, poodinę
2
emfizemą
43.9.
Krūtin÷s ląstos sužalojimas suk÷lęs pneumotoraksą, hemotoraksą, eksudacinį pleuritą, poodinę
4
emfizemą
43.10.
Akies kiaurinis sužalojimas
5
43.11.
Trauminis vienos ausies būgelio plyšimas, nesusilpninęs klausos
3
43.12.
Mikštųjų audinių pažeidimai, didesni kaip 3 cm., d÷l kurių reik÷jo siūti audinius;
2
Veido ir kaklo srities minkštųjų audinių pažeidimai, didesni kaip 1 cm.
43.13.
Minkštųjų audinių sužalojimai suk÷lę audinių vientisumo pažeidimus, mažesnius kaip 3 cm., d÷l kurių
2
reik÷jo siūti audinius
43.14.
Piršto žaisda su nago pažeidimu (nuplyšimu)
2
43.15.
Minkštųjų audinių sužalojmai suk÷lę daugybines hematomas (kraujo išsiliejimus), ankaulio
3
uždegimus, osteomielitą, flegmonas, fistules
Pastaba: Draudimo išmoka daugybinių hematomų (kraujo išsiliejimų) atveju mokama esant
nesirezorbavusioms pra÷jus po traumos daugiau kaip 3 m÷nesiams, didesn÷ms nei 5 kv. cm. ploto
ne mažiau kaip 3 kaujosrūvoms
43.16.
Trauminis posthemoraginis, anafilaksinis šokas, riebalin÷ embolija
6
43.b
Nudegimai, nušalimai:
43.17.
II laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 1% kūno paviršiaus ploto
3
43.18.
II laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 5% kūno paviršiaus ploto
5
43.19.
III laipsnio nudegimai iki 2% kūno paviršiaus ploto
4
43.20.
III laipsnio nudegimai ne mažesni kaipi 2% kūno paviršiaus ploto
6
43.21.
III laipsnio akių nudegimai
4
43.22.
Platus I laipsnio nudegimas suk÷lęs nudegiminę ligą
5
43.23
III laipsnio nušalimai ne mažesni kaip 2% kūno paviršiaus ploto
5
Pastaba: Apdraustojo delnas (delno ir pirštų kartu) atitinka 1% kūno paviršiaus ploto. Randai vertinami pra÷jus po traumos ne
mažiau kaip 3 m÷nesiams.
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X. LIEMENS IR GALŪNIŲ KAULŲ SUŽALOJIMAS
STUBURAS
44.
44.1.

Stuburo funkcijos pažeidimai po stuburo traumos:
Žymus judesių apribojimas, skausmo sindromas, jutimo sutrikimai, klinikiniais tyrimo metodais
10-20
nustatyti pakitimai
Pastaba: jeigu draudimo išmoka mokama pagal šio priedo 1 ar 3 straipsni, tai mokant pagal 44.1.
straipsni
išmok÷toji suma išskaičiuojama.
Č Ų LANKAS; PETIES
SĄNARYS
45.
Pečių lanko funkcijos pažeidimas po ment÷s ar raktikaulio lūžio arba raktikaulio išnirimo:
15-25
Pastaba: funkcija vertinama pagal C. R. Constant balinę skalę. Draudimo išmoka priklauso nuo
judesių amplitud÷s, j÷gos,raumenų sunykimo laipsnio.
Jeigu buvo mok÷ta draudimo išmoka pagal šio priedo 3 straipsnį, tai mokant pagal 45 straipsnį,
išmok÷toji sumaišskaičiuojama.
46.
Peties sąnario nejudrumas
30
47.
Peties sąnario funkcijos sutrikimas
10-30
Pastaba: funkcija vertinama pagal C. R. Constant balinę skalę.
Pastaba: kai sužalojama dešin÷ ranka (dešiniarankiam), o kairiarankių - kair÷ papildomai išmokamas 10 % priedas prie draudimo
išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos mokamos pagal šiuos straipsnius.
RANKA
48.
49.
50.
51.
52.

Rankos ir ment÷s (ar jos dalies) netekimas
75
Rankos netekimas po egzartikuliacijos peties sąnaryje arba big÷ vidurin÷je žasto dalyje
70
Rankos netekimas - big÷ viduriniame arba apatiniame trečdalyje
65
Dilbio netekimas d÷l egzartikuliacijos alkūn÷s sąnaryje
65
Dilbio netekimas žemiau alkūn÷s sąnario
60
Pastaba: kai sužalojama dešin÷ ranka (dešiniarankiam), o kairiarankių - kair÷ papildomai išmokamas 10 % priedas prie draudimo
išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos mokamos pagal šiuos straipsnius.

ALKŪNöS SĄNARYS
53.

Alkūn÷s sąnario nejudrumas
20
Alkūn÷s sąnario funkcijos sutrikimas:
5-20
Pastaba: vertinama alkūn÷s sąnario funkcija pagal MAYO balų skalę.
Pastaba: Kai sužalojama dešin÷ ranka (dešiniarankiam), o kairiarankių - kair÷ papildomai išmokamas 10 % priedas prie draudimo
išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos mokamos pagal šiuos straipsnius
RIEŠO SĄNARYS; PLAŠTAKA
54.

55.
56.
57.
58.

Plaštakos netekimas nuo riešo arba delnakaulių
Riešo sąnario nejudrumas
Riešo sąnario judesių apribojimas
Plaštakos funkcijos sutrikimas
Pastaba: jeigu buvo mok÷ta draudimo išmoka pagal šio priedo 4 straipsni, tai mokant pagal 58
straipsnį, išmok÷toji suma išskaičiuojama.
Kai sužalojama dešin÷ ranka (dešiniarankiam), o kairiarankių - kair÷ papildomai išmokamas 10
% priedas prie draudimo išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos mokamos pagal šiuos
straipsnius

55
20
5-10
5-35

PLAŠTAKOS PIRŠTAI
59.
59.1.
59.2.
59.3.
59.4.
59.5.
60.
61.

62.
62.1.
62.2.
62.3.
62.4.
62.5.
62.6.
62.7.

Pirmasis pirštas (nykštys):
Naginio pirštakaulio big÷
5
Big÷ tarpfalanginiame sąnaryje
8
Pamatinio pirštakaulio big÷
15
Piršto netekimas
20
Piršto netekimas kartu su delnakauliu ar jo dalimi.
25
Nykščio vieno sąnario nejudrumas
5
Nykščio dviejų sąnarių nejudrumas
10
Pastaba: kai sužalojama dešin÷ ranka (dešiniarankiam), o kairiarankių - kair÷ papildomai išmokamas 10 % priedas prie draudimo
išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos mokamos pagal šiuos straipsnius
Antrasis (rodomasis) pirštas:
Naginio pirštakaulio big÷
4
Big÷ viduriniame pirštakaulyje
8
Pamatinio pirštakaulio big÷
10
Piršto netekimas
12
Piršto netekimas su delnakauliu ar jo dalimi
15
Piršto kontraktūra pusiau sulenkus, taip pat proksimalinio savojo piršto sąnario arba delno- piršto
4
Piršto kontraktūra visiškai sulenkus arba ištiesus, taip pat dviejų savųjų piršto sąnarių ankiloz÷
8
Pastaba:Kai sužalojama dešin÷ ranka (dešiniarankiam), o kairiarankių - kair÷ papildomai išmokamas 10 % priedas prie draudimo
išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos mokamos pagal šiuos straipsnius
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63.
63.1.
63.2.
63.3.
63.4.
63.5.
64.
64.1.
64.2.
64.3.
64.4.
65.
65.1.
65.2.
65.3.
65.4.
66.

67.

Trečiasis (vidurinis), ketvirtasis (bevardis) arba penktasis (mažylis) pirštai:
Naginio pirštakaulio big÷
2
Big÷ viduriniojo arba pamatinio pirštakaulio
5
Piršto netekimas su delnakauliu arba jo dalimi
15
Piršto kontraktūra pusiau sulenkus arba pirmojo savojo piršto sąnario arba delno-piršto sąnario
2
Piršto kontraktūra visiškai sulenkus arba ištiesus pad÷tyje arba dviejų, tai pat trijų piršto sąnarių
3
Dviejų vienos rankos pirštų netekimas:
Pirmojo ir antrojo pirštų
35
Pirmojo ir trečiojo, pirmojo ir ketvirtojo arba pirmojo ir penktojo (1 +3), (1 +4), (1 +5)
25
Antrojo ir trečiojo, antrojo ir ketvirtojo arba penktojo (2+3), (2+4), (2+5)
15
Trečiojo ir ketvirtojo arba trečiojo ir penktojo (3+4), (3+5).
10
Trijų vienos rankos pirštų netekimas:
Pirmojo, antrojo ir trečiojo, ketvirtojo arba penktojo (1+2+3), (1+2+4), (1+2+5)
40
Pirmojo, trečio ir ketvirtojo arba penktojo (1+3+4), (1+3+5)
35
Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo arba penktojo (2+3+4), (2+3+5)
30
Trečiojo, ketvirtojo ir penktojo (3+4+5)
25
Keturių vienos rankos pirštų netekimas
40
Pastaba: Kitais pirštų ar jų funkcijos netekimo atvejais draudimo išmoka nustatoma sumuojant
išmokas numatytas atskirų pirštų funkcijos netekimo atveju.
Visų vienos plaštakos pirštų netekimas
45
Pastaba: kai sužalojama dešin÷ ranka (dešiniarankiam), o kairiarankių - kair÷ papildomai išmokamas 10 % priedas prie draudimo
išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos mokamos pagal plaštakos pirštų sužalojimo straipsnius

KOJA
+
68.
68.1.
69.
70.
71.
71.1.
72.

Kojos netekimas d÷l egzartikuliacijos klubo sąnaryje arba big÷ viršutiniame trečdalyje:
Kojos netekimas d÷l egzartikuliacijos klubo sąnaryje arba big÷ viršutiniame trečdalyje, kai iki
traumos koja buvo vienintel÷
Šlaunies big÷ viduriniame ar apatiniame trečdalyje
Kojos funkcijos sutrikimas d÷l kojos sutrump÷jimo daugiau kaip 2,5 cm
Blauzdos netekimas d÷l egzartikuliacijos kelio sąnaryje arba big÷ viršutiniame trečdalyje:
Vienintel÷s kojos blauzdos netekimas.
Big÷ viduriniame ar apatiniame blauzdos trečdalyje

KLUBO SĄNARYS
73.
74.

Klubo sąnario nejudrumas
Klubo sąnario funkcijos sutrikimas
Funkcija vertinama pagal Haris balinę skalę (judesių sumaž÷jimas, skausmingumas, aktyvumas,
eisena)

70
90
60
5
50
80
45
35
15-25

KELIO SĄNARYS
Sąnario nejudrumas
30
Patologinis sąnario judrumas d÷l raiščių plyšimo
5-15
Riboti kelio sąnario judesiai
5-25
Pastaba: kelio sąnario judesiai, laisvumas bei funkcija vertinami pagal kelio sąnario funkcijos vertinimo IKDS balinę skalę.
ČIURNOS SĄNARYS; PöDA
78.
Čiurnos sąnario nejudrumas
20
79.
Riboti čiurnos sąnario judesiai
5-15
80.
P÷dos netekimas d÷l čiurnos sąnario egzartikuliacijos arba p÷dos amputacija ties čiurnos
40
kaulaisdistalin÷s dalies netekimas d÷l amputacijos padikaulių lygyje
81.
P÷dos
30
82.
P÷dos funkcijos sutrikimas.
5-25
Pastaba: jeigu buvo mok÷ta draudimo išmoka pagal šio priedo 4 straipsni, tai mokant pagal 84
straipsni, išmok÷toji suma išskaičiuojama.
75.
76.
77.

PöDOS PIRŠTAI
Visų p÷dos pirštų netekimas d÷l padų- pirštų sąnarių egzartikuliacijos arba amputacijos
20
pamatinių pirštakaulių lygyje
84.
Pirmojo piršto netekimas kartu su padikauliu arba jo dalimi
15
85.
Pirmojo piršto netekimas d÷l pado- piršto sąnario egzartikuliacijos arba big÷ pamatinio
5
pirštakaulio
lygyje
86.
Pirmojo
piršto
galinio pirštakaulio netekimas
2
87.
Antrojo, trečiojo, ketvirtojo arba penktojo pirštų netekimas:
87.1.
D÷l egzartikuliacijos pado- piršto sąnaryje arba big÷s ties pamatiniu pirštakaulių
2
87.2.
Netekimas kartu su padikauliu ar jo dalim
5
87.3.
Piršto funkcijos sutrikimas d÷l sąnarių nejudrumo.
2
Pastaba: kitais pirštų ar jų funkcijos netekimo atvejais draudimo išmoka nustatoma sumuojant išmokas, numatytas atskirų pirštų
funkcijos netekimo atveju.
83.

KITI FUNKCIJOS SUTRIKIMAI
88.
Kalbos netekimas
50

50
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XI. KAULŲ LŪŽIAI
89. Kaukol÷ :
89.1.
Kaukol÷s skliauto kaulai
89.2.
Kaukol÷s pamato kaulai
89.3.
Kaukol÷s skliauto ir pamato kaulai
90. Veido kaulai:
90.1.
Skruostakaulio, viršutinio žandikaulio
90.2.
Apatinio žandikaulio
90.3.
Nosies kaulų
90.4.
Gerklų, skydin÷s kremzl÷s, poliežuvinio kaulo
Pastaba: žandikaulio apatin÷s alveolin÷s ataugos lūžimas nelaikomas žandikaulio lūžimu. Lūžus
žandikauliui abiejose pus÷se, draudimo išmoka mokama vieną kartą.

10
15
20
7
6
3
4

91. Dantų trauminis pažeidimas (netekus viso nuolatinio danties vainiko ir/ arba šaknies), visiškas išnirimas:
91.1.
netekus 1 danties
3
91.2.
netekus nuo 2 iki 3 dantų
5
91.3.
netekus nuo 4 iki 5 dantų
8
91.4.
netekus 6 ir daugiau dantų
10
Pastaba: protezų ar tiltų lūžio atveju draudimo išmoka mokama tik d÷l atraminių dantų netekimo d÷l nelaimingo atsitikimo. Visais
kitais nuolatinių dantų trauminio pažeidimo atvejais (danties ar jo šaknies lūžimas, danties išnirimas, imušimas j alveolę, danties
vainiko ne mažiau kaip 1/4 nusk÷limas) mokamas 1% už vieną traumuotą dantį.
92. Stuburas:
92.1.
12
Kaklin÷s, krūtinin÷s, juosmenin÷s dalies slankstelio kūno arba lanko
Pastaba: lūžus 3 ar daugiau slankstelių, mokama, ne daugiau kaip 25%
92.2.
Slankstelio skersin÷s ar keterin÷s ataugos
3
92.3.
Kryžkaulio
10
92.4.
Uodegikaulio
3
93 . Krūtinkaulis ir šonkaulis:
93.1.
Krūtinkaulio
5
93.2.
Šonkaulių (iki 2)
3
93.3.
Šonkaulių (3 ir daugiau)
4
93.4.
Šonkaulių lūžimas (3 ir daugiau) abiejose krūtin÷s ląstos pus÷se
6
Pastaba: jeigu šonkaulių lūžimas suk÷l÷ pneumotoraksą, hemotoraksą, trauminę pneumoniją, eksudacinį pleuritą (kai šioms būkl÷ms
gydyti buvo būtina chirurgin÷ intervencija), tai prie atitinkamos draudimo išmokos pridedami papildomai 2 procentiniai punktai.
94. Ranka:
94.1.
Ment÷s, raktikaulio
5
94.2.
Žastikaulio artimojo galo lūžiai
7
94.3
Žastikaulio kūno
10
94.4.
Žastikaulio tolimojo galo lūžiai
6
94.5.
Dilbio kaulų (vieno kaulo)
5
94.6.
Dilbio dviejų kaulų kūnų lūžiai
10
94.7.
Riešo kaulų (išskyrus laivakaulio)
3
94.8
Laivakaulio
5
94.9.
Delnakaulių; d÷l kiekvieno kaulo, bet ne daugiau 6%
3
94.10.
Nykščio (pamatinio)
3
94.11.
Nykščio (naginio pirštakaulio)
2
94.12.
Rankos pirštų (pamatinio, vidurinio pirštakaulio, bet ne daugiau 4%)
2
94.13.
Rankos pirštų (naginio pirštakaulio)
2
Pastaba: vieno piršto kelių pirštakaulių lūžimas vertinamas kaip vienas lūžis. Lūžus kelių vienos rankos pirštų pirštakauliams
mokama ne daugiau 4 %.
95. Dubens kaulų (dubenkaulis, klubakaulis, s÷dynkaulis, gaktikaulis):
95.1.
Gūžduob÷s lūžimas
12
95.2.
Sąvaržų plyšimas ir kaulų lūžimas
13
95.3.
Daugiau kaip dviejų kaulų lūžimas
8
95.4.
Vienos sąvaržos plyšimas
7
95.5.
Vieno kaulo lūžimas
5
96. Koja:
96.1.
Šlaunikaulio gūbrių
8
96.2
Šlaunikaulio galvos ir (arba) kaklo
14
96.3
Šlaunikaulio kūno
10
96.4
Šlaunikaulio arba blauzdikaulio sąnarinių paviršių
10
96.5
Girnel÷s
6
96.6
Blauzdikaulio (išskyrus užpakalinio krašto ir vidin÷s kulkšnies)
8
96.7.
Blauzdikaulio užpakalinio krašto, vidin÷s kulkšnies
5
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96.8.
96.9.
96.10.
96.11.
96.12.
96.13.

Šeivikaulio, išorin÷s kulkšnies
5
Blauzdikaulio ir šeivikaulio
10
Kulnakaulio, šokikaulio
7
Kitų p÷dos kaulų (padikaulių) ir čiurnos kaulų
4
P÷dos I I-V pirštakaulių
2
Didžiojo kojos piršto
2
Pastaba: vieno kojos piršto kelių pirštakaulių lūžimas vertinamas kaip vienas lūžis. Lūžus kelių pirštų pirštakauliams mokama ne
daugiau 3 %. Lūžus keliems padikauliams mokama ne daugiau 6 %.
97. Kita:
Atviri kaulų lūžiai arba jeigu lūžgaliams sutvirtinti buvo atlikta osteosintez÷s operacija (sutvirtinimas
97.1.
30
metaline plokštele, vinimis, viela ar iš išor÷s fiksacijos aparatu) papildomai išmokamas priedas (%)
prie draudimo išmokos, skaičiuojant nuo draudimo išmokos mokamos d÷l to kaulo lūžio (bet ne
daugiau kaip vieną kartą)
Jeigu d÷l sąnario lūžimo ūmiu traumos periodu teko implantuoti dirbtinį sąnarį, prie draudimo išmokos
97.2.
15
pridedamas nurodyto dydžio priedas
Pastaba : vieno kaulo lūžis keliose vietose (vieno draudžiamojo Įvykio metu) vertinamas kaip vienas lūžis.
įvykus pakartotinam kaulo lūžiui kaulinio rumbo ar metalin÷s konstrukcijos sutvirtinimo vietoje, mokama 50 % draudimo išmokos
mokamos d÷l to kaulo lūžio.
Jeigu draudžiamojo įvykio metu įvyko keleto kaulų lūžimas, draudimo išmokos yra sumuojamos, tačiau ši suma negali viršyti 100 %
draudimo sumos d÷l kaulu lūžimo.
98.
98.1.
98.2.
98.3.
99.
99.1.
99.2.
99.3.
100.

Apsinuodijimai (kai apdraustasis gydytas stacionare):
Nuo 3 iki 6 dienų
Nuo 7 iki 15 dienų
Daugiau kaip 15 dienų
Erkinis encefalitas, erkinis mielitas, erkinis encefalomietas (kai apdraustasis gydytas
stacionare)
Nuo 3 iki 7 dienų
Nuo 8 iki 15 dienų
Daugiau kaip 15 dienų
Laimo liga (apdraustajam nustačius ligą)
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4
7
2
4
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3

