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Šis dokumentas neatspindi konkrečios asmens draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai.
Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Asmens draudimo taisyklėse Nr. 69 (2020 05 19 redakcija, galioja nuo 2020 06 16)
• Asmens draudimo liudijime
KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?
Asmens draudimas – jis gali susidėti iš šių dalių:
• asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų:
- kaulų lūžiai ir išnirimai
- minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai
- ilgalaikės ir negrįžtamos traumų pasekmės
- mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
papildomai pasirenkama:
- gydymo išlaidos
- dienpinigiai dėl nelaimingo atsitikimo
- ligonpinigiai dėl nelaimingo atsitikimo

KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Draudžiamieji įvykiai

NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
Kaulų lūžiai ir išnirimai
Kaulų lūžiai ir jų operacijos.
Išnirimai: delnakaulių, rankos, pėdos, plaštakos pirštikaulių,
padikaulių, alkūnės, peties, čiurnos, kelio, klubo, žandikaulio
sąnario.
Minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai
Regos, klausos organų traumos ir jų padariniai.
Centrinės nervų sistemos pažeidimai ir jų padariniai.
Galvinių ir periferinių nervų pažeidimai.
Paviršinių minkštųjų audinių, raiščių, sausgyslių, raumenų
traumos.
Krūtinės ląstos organų (kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių
sistemos) traumos ir jų padariniai.
Pilvo ertmės (virškinimo, šlapimo išskyrimo ir lytinės sistemos) organų traumos ir jų padariniai.
Ilgalaikės ir negrįžtamos traumų pasekmės
Galūnių arba jų funkcijų netekimas.
Apkurtimas.
Sunkių centrinės nervų sistemos pažeidimų padariniai.
Galvinių ir periferinių nervų pažeidimų padariniai.
Kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistemų sunkių traumų
padariniai.
Virškinimo, šlapimo išskyrimo ir lytinės sistemos sunkių
traumų padariniai.
Mirtis dėl nelaimingų atsitikimų
Mirtis dėl per nelaimingą atsitikimą patirto sužalojimo.
Išmokama visa draudimo suma.
NUO LIGOS ARBA DARBINGUMO NETEKIMO
Kritinės ligos
Asmenims iki 25 m. – I tipo cukrinis diabetas, trapių kaulų
sindromas.

• asmens draudimas nuo ligos arba darbingumo netekimo:
- kritinės ligos
- papildomos ligos
- darbingumo netekimas arba neįgalumas (vaiko)
papildomai pasirenkama:
- dienpinigiai dėl ligos
- ligonpinigiai dėl ligos
- plastinė operacija
- psichologinė pagalba

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Nedraudžiamieji įvykiai

Bendri nedraudžiamieji įvykiai
Įvykiai, nepatvirtinti medicinos dokumentais, tyrimais.
Įvykiai, atsitikę atliekant karo tarnybą.
Susižalota arba mirtis įvyko dėl ligos sukeltų priepuolių.
Įvykis įvyko praktikuojant pavojingą gyvybei sportą arba
kitą veiklą, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
Įvykis įvyko apdraustam profesionalui sportuojant, jeigu
draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
Sužeista ta organizmo dalis, kuri iki tol buvo pažeista ligos arba per vienų metų laikotarpį buvo patirta trauma,
išskyrus daugybines traumas.
Mirtis arba traumos, atsiradusios valdant savaeigę transporto priemonę apsvaigus arba neturint teisės jos valdyti.
Įvykiai, susiję su kosmetinėmis procedūromis, operacijomis, protezavimu ir jų komplikacijų gydymu (išskyrus
atvejus, kai tai susiję su kūno sužalojimu, patirtu galiojant
draudimo sutarčiai).
Minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai
Jeigu dėl fizinės įtampos atsirado išvarža, radikulopatijos
arba neuropatijos.
Jeigu apdraustajam iki sužalojimo buvo cerebrovaskulinė
patologija arba sunkesnis galvos smegenų sužalojimas.
Dėl randų arba iš dalies netekus minkštųjų audinių, susidariusių po atvirų lūžių, operacijų arba amputacijų.
Vaikams nuo 5 metų amžiaus dėl trauminio pieninių dantų netekimo draudimo išmoka nemokama.
Dėl įvairios kilmės pūlinių, venų išsiplėtimų ir panašių susirgimų išmoka nemokama.
Mirtis dėl nelaimingų atsitikimų
Mirtis dėl kūno sužalojimų, kuriuos sukėlė ligos.
Savižudybė, jeigu draudžiamasi trumpiau kaip 3 metus.
Jeigu mirties priežastis yra apsinuodijimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis ir nepasirinkta
apsvaigimo sąlyga.

Asmenims nuo 25 m. – miokardo infarktas, insultas, aortos aneurizma, galvos smegenų aneurizma, Bechterevo
liga, Adisono liga, reumatoidinis artritas, sisteminė raudonoji vilkligė, AIDS, išsėtinė sklerozė.
Visiems – aklumas, vėžys, gerybiniai galvos ir nugaros
smegenų augliai, lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas,
širdies, plaučių, kepenų, kasos transplantacija, raumenų
distrofija.
Susirgus išmokama visa draudimo suma.
Papildomos ligos
Laimo liga, erkinis encefalitas, erkinis mielitas, erkinis encefalomielitas, stabligė, dujinė gangrena, ūmus apendicitas, perforuota skrandžio opa, pasiutligė, meningokokinė
infekcija, difterija, salmoneliozė, botulizmas, trichineliozė,
legioneliozė, negimdinis nėštumas.
Susirgus išmokama visa draudimo suma.
Darbingumo netekimas arba neįgalumas
Jeigu patyrus kūno sužalojimą arba susirgus kritine liga
netenkama darbingumo arba vaikas tampa neįgalus.
Išmokos dydis apskaičiuojamas pagal nustatytą darbingumo
netekimo arba neįgalumo lygį.
Draudimo suma nustatoma draudėjo ir draudiko susitarimu kiekvienai rizikai atskirai. Ji yra nurodoma
draudimo liudijime.

Kritinės ligos
Kritinė liga arba jos pirmieji simptomai, nustatyti per 3
mėn. nuo draudimo sutarties laikotarpio pradžios, jei sutartyje nenumatyta kitaip (negalioja atnaujinus sutartį).
Kritinė liga, diagnozuota prieš sudarant sutartį.
Papildomos ligos
Įvykis, įvykęs per 30 d. nuo draudimo sutarties laikotarpio
pradžios (negalioja atnaujinus sutartį).
Darbingumo netekimas arba neįgalumas
Mažesnis nei 50 proc. darbingumo netekimas.
Darbingumo netekimas (vaikų – neįgalumas) dėl kritinės
ligos, nustatytos per pirmus 3 mėn. nuo draudimo sutarties laikotarpio pradžios (negalioja atnaujinus sutartį).
Kai darbingumo netekimas nustatytas dėl kritinių ligų ir
(arba) kūno sužalojimų, diagnozuotų iki draudimo sutarties laikotarpio pradžios.

AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO
APSAUGOS APRIBOJIMŲ?
Bendra išmokų suma negali viršyti pasirinktos rizikos draudimo sumos per vienus sutarties metus.
Kai kuriais atvejais pradinių sutarčių išmokos dydis negali viršyti bazinės socialinės išmokos dydžio (1 MGL).
Jei kelio sąnaryje nustatyti degeneraciniai pakitimai, sužalojus
kelio sąnario meniską, mokama pusė numatytos sumos.

KUR MAN TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Visame pasaulyje, išskyrus „Dienpinigių dėl nelaimingo atsitikimo“, „Gydymo išlaidų“, „Darbingumo netekimo (vaikų – neįgalumo)“,
„Dienpinigių dėl ligos“ ir „Plastinės operacijos“ draudimo variantus – šie galioja tik Lietuvoje.

KOKIOS MANO PAREIGOS?
•
•
•

Apie įvykį ir jo aplinkybes pranešti draudikui raštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
Per 5 darbo dienas informuoti apie pasikeitusią draudimo riziką (pvz., pradėjote užsiimti ekstremaliuoju sportu arba pakeitėte darbo
pobūdį į rizikingesnį ar gyvenamą vietą).
Sužinojus apie įvykį, imtis visų protingų ir prieinamų priemonių žalos dydžiui sumažinti.

KADA IR KAIP MOKU?
Draudimo įmoką galite mokėti vienu kartu arba skaidyti ją į dalines įmokas (nuo 2 iki 12 kartų). Pasirinkus mokėjimą pagal e. sąskaitą dalinė
įmoka gali būti nuo 6 Eur, mokant kitu būdu – nuo 15 Eur.
Įmoką galite apmokėti savitarnoje www.savasld.lt, e.banke užsisakius e.sąskaitą ir sudarius automatinio mokėjimo sutartį, pavedimu, mokėjimo kortele skyriuje, „Lietuvos pašto“, „Maximos“ kasoje.
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?
Asmens draudimo sutartis sudaroma 12-ai mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo įmoka yra
sumokėta.

KAIP GALIU NUTRAUKTI SUTARTĮ?
Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel. 1828 arba užsukite į
artimiausią skyrių.

