Asmens draudimo taisyklės Nr. 009
ADB „Gjensidige“ draudimo principai
- rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą – parinksime tokią
draudimo apsaugą, kuri atitiks Jūsų poreikius ir finansines galimybes.
- pasitikime Jumis sudarydami draudimo sutartį ir išmokėdami draudimo išmoką.
- Mūsų tikslas, kad draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Jums taptų
parama ir suteiktų finansinio saugumo netikėtose situacijose, kurios
gali susiklostyti Jūsų gyvenime.
- esame drauge su Jumis, kas nutiktų. Todėl siekiame kuo greičiau įvertinti nuostolius ir išmokėti Jums priklausančią draudimo išmoką.
Plačiau pateikiame informaciją, nuo ko galite būti apdraustas pasirinkę
mūsų „Asmens draudimą“:
• Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo – pasirinkus šį variantą, Mes išmokėsime visą draudimo sutartyje pasirinktą draudimo sumą netekus
gyvybės dėl nelaimingo atsitikimo.
• Mirtis dėl kritinės ligos – papildomai pasirinkę šį variantą, mokėsime
išmoką apdraustojo staigios mirties atveju, dėl tokių ligų kaip meningokoko infekcija, galvos smegenų insultas, miokardo infarktas, ebolos
virusas, o taip pat apdraustojo staigi mirtis planinės operacijos metu
ar per 24 val. po operacijos.
• Neįgalumas – išmokėsime išmoką dėl sunkaus kūno sužalojimo ar
sveikatos sutrikimo dėl patirto nelaimingo atsitikimo.
• Darbingumo netekimas – apdraustojo darbingumo lygio sumažėjimas per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo.
• Darbo praradimas dėl neįgalumo – išmokėsime išmoką jei apdraustasis bus atleistas iš darbo dėl darbingumo netekimo po nelaimingo
atsitikimo.
• Pagalba mirties ar neįgalumo atveju – įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio apdraustasis miršta ar tapo neįgalus, neteko darbingumo, Mes siūlome pagalbą, kuri apmoka patirtus nuostolius po
įvykio. Mirties atveju: laidojimo ar kremavimo išlaidos, apdraustojo
palaikų transportavimo išlaidos, psichologo konsultacija sutuoktiniui,
vaikams, tėvams. Neįgalumo atveju: gyvenamosios aplinkos pritaikymas, įranga mobilumui palengvinti, pvz.: transporto priemonės pritaikymas apdraustajam su negalia, vežimėlio, spec. lovos įsigijimas
ar nuoma, lazdos, ramentai, priemonės funkcijų atstatymui, pvz.:
protezai, implantai, psichologo konsultacija apdraustajam, sutuoktiniui, vaikams, tėvams.
• Kaulų ir sąnarių traumos – išmokamos išmokos dėl nelaimingo atsitikimo metu patirtų kaulų ir / ar sąnarių sužalojimų.
• Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumos – pasirinkę šį variantą, mokamos išmokos dėl nelaimingo atsitikimo metu patirtų
minkštųjų audinių ir / ar vidaus organų patirtų kūno sužalojimų ar
sveikatos sutrikimų.
• Ligos / Infekcinės ligos – išmokėsime išmoką apdraustajam susirgus
infekcine liga, pvz.: meningokokinė infekcija, erkinis encefalitas, laimo
liga, pasiutligė, ūminis apendicitas, salmoneliozė, trichineliozė, stabligė, legioneliozė ir kitomis, o taip pat įkirtus gyvatei, įkandus gyvuliams, įgėlus vabzdžiams, apsinuodijus nuodingais grybais, maistu.
• Pagalba traumų atveju – įvykus nelaimingam atsitikimui dėl kurio
apdraustasis patyrė traumą, Mes siūlome pagalbą asmens mobilumui padidinti, pvz.: transportavimo iki artimiausios gydymo įstaigos
ar iš vienos gydymo įstaigos į kitą, iš gydymo įstaigos į slaugos įstaigą
ar gyvenamąją vietą, ramentų, lazdų, vežimėlio įsigijimas ar nuoma,
psichologo konsultacija apdraustajam sunkaus užpuolimo, išžaginimo, autoįvykio atveju, auklės paslaugos.
• Ligonpinigiai – atlyginsime patirtus nuostolius apdraustajam gydantis stacionariai dėl nelaimingo atsitikimo.
• Dienpinigiai – mokamos fiksuotos išmokos dėl apdraustojo laikino
nedarbingumo po patirtų kūno sužalojimų ar sveikatos sutrikimų dėl
nelaimingo atsitikimo.
• Medicininės išlaidos - padengsime apdraustojo patirtas išlaidas gydantis ambulatoriškai po nelaimingo atsitikimo.
• Sunkios ligos – išmokėsime išmoką, gydytojui diagnozavus susirgimą
sunkia liga, kurios pirmieji simptomai ir kuri pirmą kartą buvo nustatyta draudimo sutarties galiojimo metu, pvz.: tokiomis ligomis kaip
AIDS, smegenų insultas, piktybinis navikas (vėžys), parkinsono liga,
miokardo infarktas, gerybinis galvos smegenų navikas, alzheimerio
liga ir kitomis.
Ar žinote, kad... draudimo sutartis galioja visame pasaulyje.
Draudimo išmokos pagal draudimo variantus: Dienpinigiai, Darbingumo
netekimas, Darbo praradimas dėl neįgalumo, Medicininės išlaidos mokamos tik pagal Lietuvoje išduotus dokumentus.
Mielas Kliente, mūsų tikslas pasiūlyti draudimo apimtį, atitinkančią Jūsų
poreikius.
Apsvarstykite, ar norėtumėte platesnės draudimo apsaugos:
- sportuojant;
- apsvaigus nuo alkoholio ir kitų medžiagų.
O gal norėtumėte siauresnės draudimo apsaugos:
- tiktai darbe, pakeliui į / iš darbo;
- tiktai sportuojant.
Draudimo sutarčiai sudaryti prašome pateikti šią informaciją apie
asmenis:
- profesinė veikla;
- darbas aukštyje ar požemyje;
- dalyvavimas sporto varžybose, profesionalus sportas;
- laisvalaikio veikla (hobi);
- laisvalaikio gyvybei pavojinga veikla (žiemos sportas (pvz.: kalnų
slidinėjimas, snieglentės, rogės, čiuožinėjimas), nardymas su įranga,
važiavimas visų tipų motociklais, jėgos aitvarai, buriavimas, jodinėjimas žirgais, aviacinis sportas (pvz.: šuoliai su parašiutu, sklandymas,
parasparniai, pramoginis skraidymas lėktuvu ir pan.), ekstremalus
dviračių sportas (pvz.: MTB, BMX), kovinės sporto šakos (pvz.: boksas, imtynės ir pan.), kopinėjimas, alpinizmas, šokinėjimas su guma iš
aukščio, akrobatika, riedlenčių sportas, speleologija (urvotyra);
- informacija apie buvusias traumas;
- turimas ligas, sveikatos sutrikimus, nustatytą neįgalumą;
- stiprių gydytojo paskirtų / nepaskirtų vaistų vartojimą, priklausomybę
nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų.

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją ir Jūsų poreikius, norus bei galimybes, Mes Jums parinksime ir pasiūlysime optimalų draudimo variantą.
Norėdami daugiau sužinoti apie nelaimingų atsitikimų draudimą, sudaryti draudimo sutartį, pranešti apie įvykį, skambinkite telefonu 1626 ar
rašykite el. paštu info@gjensidige.lt. Šiuo telefonu skambinkite iš Lietuvos.
Atmintinė apdraustajam, atsitikus įvykiui:
Jei Jums įvyko nelaimingas atsitikimas, nedelsdami (ne vėliau kaip per
48 valandas) kreipkitės į gydymo įstaigą, kur Jums bus suteikta būtinoji
medicinos pagalba. Vykdykite gydytojo nurodymus.
Iš gydymo įstaigos paimkite pažymą, kurioje būtų nurodyta įvykio data
bei nustatyta diagnozė.
Bet kurį įvykį, kuris pagal draudimo sutarties sąlygas bei pasirinktą
draudimo variantą gali būti pripažintas draudžiamuoju, ne vėliau kaip
per 30 kalendorinių dienų užregistruokite telefonu 1626 arba internetu
www.gjensidige.lt ir pateikite įvykį patvirtinančius dokumentus:
- prašymą išmokėti draudimo išmoką su įvykio aplinkybių aprašymu;
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- dokumentus patvirtinančius įvykį – tai yra gydymo įstaigos pažymą su
patvirtinta diagnoze, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu; mirties liudijimą ar jo nuorašą, patvirtintą notaro; nelaimingo atsitikimo aktą, jei
jis surašytas darbovietėje arba policijoje; teismo sprendimus ir kitus
draudžiamąjį įvykį ir jo aplinkybes patvirtinančius dokumentus, patvirtinančius teisę į draudimo išmoką, pvz.: darbo sutartį; dokumentus,
patvirtinančius naudos gavėjo skyrimą; paveldimumo dokumentus;
- papildomai pagal Dienpinigiai draudimo variantą – nedarbingumo
pažymėjimą;
- papildomai pagal Darbingumo netekimą ir Darbo praradimą dėl
neįgalumo variantus – pažymą apie nustatytą neįgalumo lygį, darbingumo lygį ir / ar specialiųjų poreikių tenkinimo lygį ir neįgalumo
pažymėjimą, išduotą įgaliotų Lietuvos Respublikos institucijų; darbo
sutartį;
- papildomai pagal Pagalbos, Ligonpinigių, Medicininių išlaidų, Finansinių nuostolių variantus – išlaidas patvirtinančius ir jų pagrįstumą įrodančius originalius dokumentus.
Prašome Jūsų atidžiai perskaityti Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąlygas, kad žinotumėte, kokios apimties yra Jūsų draudimo apsauga, ir suprastumėte savo teises bei pareigas. Jei sudarote
nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį kito asmens naudai, perduodame Jums pareigą jį taip pat supažindinti su šiomis draudimo
taisyklėmis.

I. Asmens draudimo sąlygos
(draudimo rūšies sąlygos)
PATVIRTINTA:
ADB „Gjensidige“
Valdybos 2016 m. vasario 18 d. nutarimu.
Sąlygos įsigaliojo nuo 2016 m. kovo 1 d.

Vartojamos sąvokos
Siekdami, kad Jūs aiškiau suprastumėte draudimo sąlygas, žemiau pateikiame naudojamų sąvokų reikšmes (paaiškinimus).
1.1.
Mes arba Draudikas – ADB „Gjensidige“.
1.2.
Jūs arba Draudėjas – asmuo, sudaręs draudimo sutartį.
1.3.
Apdraustasis – draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo,
kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui, Mes mokėsime
draudimo išmoką. Jei Jūs, kaip juridinis asmuo, draudžiate savo
darbuotojus pagal pareigybių sąrašą, tai apdraustaisiais Mes pripažinsime pateiktame sąraše nurodytose pareigybėse draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu dirbančius asmenis.
1.4.
Kūno sužalojimas – konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje apdraustajam dėl staigaus fizinio, cheminio, terminio aplinkos poveikio įvykęs audinių vientisumo pažeidimas, sukėlęs organizmo
funkcijų sutrikimą.
1.5.
Nelaimingas atsitikimas – konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje dėl išorės poveikio įvykęs staigus, netikėtas, nuo apdraustojo
valios nepriklausantis atsitikimas, sukėlęs apdraustojo kūno sužalojimą (traumą), sveikatos sutrikimą ar gyvybės netekimą dėl
kūno sužalojimo (traumos).
1.6.
Nelaimingas atsitikimas darbe – su apdraustojo darbu susijęs,
konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje įvykęs staigus, netikėtas, nuo
apdraustojo valios nepriklausantis atsitikimas, sukėlęs apdraustojo kūno sužalojimą (traumą), sveikatos sutrikimą ar gyvybės
netekimą dėl kūno sužalojimo (traumos), kuris pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus, reglamentuojančius nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą, ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe.
1.7.
Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo – su
apdraustojo kelione į darbą ar iš darbo susijęs, konkrečiu laiku
ir konkrečioje vietoje įvykęs staigus, netikėtas, nuo apdraustojo valios nepriklausantis atsitikimas, sukėlęs apdraustojo kūno
sužalojimą (traumą), sveikatos sutrikimą ar gyvybės netekimą
dėl kūno sužalojimo (traumos), kuris pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus, reglamentuojančius nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą, ištirtas ir pripažintas nelaimingu
atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo.
1.8.
Atnaujinta sutartis – draudimo sutartis, kuri įsigalioja kitą dieną
po sudarytos mūsų kompanijoje ankstesnės draudimo sutarties
pasibaigimo dienos. Atnaujintos sutarties sąvoka laikoma tik dėl
to paties apdraustojo ir tų pačių draudimo variantų, kokie buvo
apdrausti ankstesnėje draudimo sutartyje. Dėl naujai įtrauktų apdraustųjų ar naujai pasirinktų draudimo variantų, pakeistų draudimo sumų nėra taikomos atnaujintos sutarties sąlygos.
1.9.
Hospitalizacija – apdraustojo gydymas stacionarinėje sveikatos
priežiūros įstaigoje ilgiau nei 24 val. Gydymo stacionare pirmoji
(priėmimo) ir paskutinė (išrašymo) dienos skaičiuojamos kaip
viena diena (lovadienis).

Draudimo sutarties sudarymo tvarka
Kokybiška draudimo sutartis turi būti išsami ir aiški. Prašome Jūsų pateikti kuo išsamesnę informaciją apie pageidaujamus apdrausti asmenis, suteikti visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti
esminės įtakos draudimo rizikos bei galimų nuostolių dydžio įvertinimui.
2.
Draudimo sutarties sudarymui reikalinga, kad pateiktumėte šią informaciją:
2.1.
pageidaujamo drausti asmens duomenis, įskaitant ypatingus
asmens duomenis apie sveikatą. Šiuos duomenis Jūs galite Mums
perduoti tik esant šio asmens sutikimui;
2.2. profesinė darbinė veikla; darbas aukštyje ar požemyje;
2.3. ar asmuo sportuoja, dalyvauja sporto varžybose;
2.4. jo laisvalaikio veikla (hobi);
2.5. ar asmuo ketina užsiimti laisvalaikio gyvybei pavojinga veikla (žiemos sportas ne Lietuvoje (pvz.: kalnų slidinėjimas, snieglentės, rogės, čiuožinėjimas), nardymas su įranga, važiavimas visų tipų motociklais, jėgos aitvarai, buriavimas, jodinėjimas žirgais, aviacinis
sportas (pvz.: šuoliai su parašiutu, sklandymas, parasparniai, pramoginis skraidymas lėktuvu ir pan.), ekstremalus dviračių sportas
(pvz.: MTB, BMX), kovinės sporto šakos (pvz.: boksas, imtynės ir
pan.), kopinėjimas, alpinizmas, šokinėjimas su guma iš aukščio,
akrobatika, riedlenčių sportas, speleologija (urvotyra));
2.6. buvusios traumos (5 metų laikotarpyje iki draudimo sutarties
sudarymo), turimos ligos, sveikatos sutrikimai, psichinės ligos;
2.7.
ar asmeniui yra nustatytas neįgalumas, ar jam reikalinga ilgalaikė priežiūra, ar teismo pripažintas neveiksniu;
2.8. stiprių gydytojo paskirtų / nepaskirtų vaistų vartojimas, priklausomybė nuo tam tikrų medžiagų;
2.9. ar asmuo privalo atlikti (jau atlieka) bausmę asmens įkalinimo
įstaigoje;
2.10. ar asmuo yra apdraustas kitomis draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartimis. Jei taip, kokiomis draudimo sumomis ir kurioje
draudimo kompanijoje.
3.
Prieš sudarydami sutartį, Mes turime teisę paprašyti Jūsų raštu
užpildyti anketą ir / ar pateikti pageidaujamo apdrausti asmens
medicininę dokumentaciją. Taip pat turime teisę pareikalauti iš
apdraustojo sutikimo susipažinti su apdraustojo asmens duomenimis ir su medicinine dokumentacija apie apdraustojo asmens
sveikatos būklę.
4.
Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Jūs privalote informuoti
Mus, pripažįstamos aplinkybės, nurodytos draudimo sutarties
sąlygose (įskaitant draudimo liudijimą ir jo priedus), rašytinėje apdraustojo anketoje bei informacija, nurodyta šių sąlygų
2 punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus šioms esminėms aplinkybėms, Jūs turite Mums raštu pranešti nedelsiant,
tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas, kai apie tokius pasikeitimus sužinojote, jei draudimo liudijime nėra nurodyta kitaip.
5.
Draudimo sutartį Mes galime sudaryti vienu iš būdų:
– Pasirašydami draudimo sutartį, kai Jūsų ir Mūsų laisva valia
patvirtinama atsakingų asmenų parašais;
– Mums pasirašius draudimo sutartį, o Jums išreiškus savo laisvą valią sumokant draudimo sutartyje nurodytą visą draudimo įmoką arba visą pirmąją jos dalį draudimo liudijime
nustatytais terminais. Sumokėdamas draudimo įmoką arba
pirmąją jos dalį Jūs patvirtinate, kad susipažinote su draudimo sutarties sąlygomis ir sudarote draudimo sutartį šių
taisyklių pagrindu bei gavote šių draudimo taisyklių kopiją.

Naudos gavėjo skyrimas
6.

7.

8.

Jūs turite teisę paskirti vieną ar keletą naudos gavėjų, kurie įvykus
draudžiamajam įvykiui įgyja teisę gauti draudimo išmoką ar jos
dalį. Skiriant naudos gavėją, kuris nėra apdraustasis, draudimo
sutarties sudarymo metu būtinas apdraustojo raštiškas sutikimas.
Jei apdraustajam nėra suėję 18 metų ar jis yra pripažintas neveiksniu, ar jo veiksnumas yra apribotas, Jūs neturite teisės skirti
naudos gavėjo, nebent skiriamas naudos gavėjas yra apdraustojo artimas giminaitis (tėvai, įtėviai, globėjai).
Draudimo sutarties galiojimo metu Jūs galite, apdraustojo raštišku nurodymu, paskirtus naudos gavėjus atšaukti ar paskirti
naujus. Toks atšaukimas ar pakeitimas negalioja po draudimo
išmokos išmokėjimo.

Jūsų pareiga informuoti apdraustąjį ir
naudos gavėją
9.

10.
11.

Jūs privalote tinkamai pranešti apdraustajam, nepilnamečio apdraustojo tėvams ar globėjams, naudos gavėjui apie sudarytą
draudimo sutartį ir šių asmenų pareigas, supažindinti su šiomis
draudimo taisyklėmis ir sudarytos draudimo sutarties sąlygomis.
Įgyvendindami savo teises pagal šią draudimo sutartį, Mes turime teisę remtis tuo, kad Jūs neįvykdėte šiame punkte numatytos
pareigos.
Mes turime teisę reikalauti, kad draudimo sutartį įvykdytų apdraustasis ar naudos gavėjas, jeigu Jūs sutarties neįvykdėte, o
apdraustasis ar naudos gavėjas pareiškia Mums reikalavimą išmokėti draudimo išmoką.

Kur ir kaip galioja draudimo apsauga
Siūlome Jums įvairiapusiškai plačią, patikimą, Jūsų poreikius atitinkančią draudimo apsaugą. Žemiau pateikiame informaciją apie draudimo
apsaugos galiojimo galimybes.
Jūs galite pasirinkti, kad draudimo apsauga galiotų:
12.1. A. 24 valandas per parą. Šiuo atveju draudimo apsauga galioja
kasdienėje veikloje, darbo metu, laisvalaikio metu, pvz.: užsiėmimai treniruoklių salėje, joga, šokiai, plaukimas, važinėjimas dviračiu ne kalnuose, slidinėjimas ne kalnuose, skrydžiai oro balionu,
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Šlapimo išskyrimo sistemos organų sužalojimai,
dėl kurių:
a) daryta punkcinė (troakarinė) arba operacinė
cistostomia (šlapimo pūslės atvėrimas ir įsiuvimas į pilvo sieną), cistotomia (šlapimo pūslės
atvėrimas), hemodializė (kraujo valymas dirbtiniu inkstu);
b) operuota, įtarus šlapimo išskyrimo organų sužalojimą;
c) operuoti sužaloti organai;
d) pakartotinai operuota dėl tos traumos (mokama tik vieną kartą, nepriklausomai nuo pakartotinių operacijų skaičiaus).
Pastabos:
1. Kai dėl traumos pašalintas inkstas ar jo dalis, draudimo išmoka mokama pagal 41 straipsnį, o pagal 42
straipsnį draudimo išmoka nemokama.
2. Kai inkstas ar jo dalis pašalintas per pakartotinę
operaciją, tai draudimo išmoka gali būti mokama po
tos pačios traumos pagal 42 straipsnio „d“ punktą ir
pagal 40 straipsnio „c“ arba „d“ punktą.
3. Po vienos traumos 42 straipsnio „a“, „b“ ir „c“
punktai kartu netaikomi.
Šlapimo arba lytinės sistemos organų sužalojimas
(plyšimas, nudegimas, nušalimas, atsitiktinis
ūminis apsinuodijimas nefrotoksiniais nuodais),
kai nėra padarinių (komplikacijų), dėl kurių kituose straipsniuose numatytas didesnės draudimo išmokos mokėjimas.
Lytinės sistemos trauminis sužalojimas, dėl kurio
moterims:
a) pašalinta viena kiaušidė ir / arba vienas kiaušintakis;
b) pašalintos abi kiaušidės (arba vienintelė funkcionuojanti), kai įvykio metu apdraustoji yra iki
50 metų amžiaus;
c) pašalintos abi kiaušidės (ar vienintelė funkcionuojanti), kai įvykio metu apdraustoji yra 50
metų amžiaus ir vyresnė;
d) pašalinti abu kiaušintakiai arba / ir gimda, kai
įvykio metu apdraustoji yra iki 40 metų amžiaus;
e) pašalinti abu kiaušintakiai arba / ir gimda, kai
įvykio metu apdraustoji yra 41 metų amžiaus ir
vyresnė.
Pastaba:
Mokant draudimo išmoką dėl lytinės sistemos sužalojimų pagal 44 str., draudimo išmoka pagal 39 str.
nemokama.
Lytinės sistemos organų trauminis sužalojimas,
dėl kurio vyrams:
f) užsisuka sėklinis virželis dėl tiesioginės traumos, pašalinta viena sėklidė;
g) pašalinta dalis (ne mažiau ¼) vyro varpos;
h) pašalintos abi sėklidės arba /ir visa vyro varpa.
Apdraustojo arba apdraustosios išžaginimas/išprievartavimas, kai amžius:
a) iki 14 metų;
b) nuo 14 iki 18 metų;
c) nuo 18 metų.
Pastaba:
Draudimo išmoka pagal 45 straipsnį mokama tiktai
tada, kai išžaginimo faktą patvirtina teismo medicinos
ekspertizė, tardymo įstaiga arba teismas.
Minkštieji audiniai
Veido, kaklo priekinio ir šoninio paviršiaus, požandikaulinės srities pažeidimas (dėl mechaninio,
cheminio, terminio ar kitokio ūminio prievartinio
poveikio, taip pat būklė po odos persodinimo), dėl
kurio pasibaigus gijimo laikotarpiui susidarė:
a) randas iki 2 cm, pigmentinė dėmė (po nudegimo
dėl tiesioginio sąlyčio su karštais skysčiais, prietaisais, chemikalais);
b) 2 - 5 cm randas pigmentinė dėmė (po nudegimo
dėl tiesioginio sąlyčio su karštais skysčiais, prietaisais, chemikalais);
c) 5 cm arba ilgesnis linijinis randas; 2 cm2 arba didesnio ploto randas;
d) ilgesnis kaip 8 cm linijinis randas; 5 cm2 arba didesnio ploto randas;
e) pusės veido subjaurojimas: liko neįprastos veidui
spalvos masyvios kontrastingos dėmės, bjaurojantys išvaizdą randai;
f) viso veido subjaurojimas: liko veido paviršiaus
minkštųjų audinių deformacija, neįprastos veidui
spalvos masyvios kontrastingos dėmės, bjaurojantys
išvaizdą randai.
Pastabos:
1. Pagal „e“ ir „f” punktus mokėtinos draudimo išmokos procentas nustatomas pasibaigus gijimo procesui ir
patikrinus apdraustojo sveikatą. Jeigu tikrinant sveikatą
nustatoma, kad liko mažesni veido sužalojimo padariniai, lyginant su nurodytais „e“ punkte, tai draudimo
išmoka mokama pagal „a“, „b”, „c“ ar „d“ punktą,
priklausomai nuo darytų chirurginių manipuliacijų ir
gydymo trukmės.

Draudžiamojo įvykio padariniai
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2. Jeigu veido subjaurojimas atitinka „e“ ar „f‘ punktuose
nurodytus kriterijus (atsižvelgus į galimus ankstesnių traumų padarinius), tai iš mokamos draudimo išmokos išskaičiuojamos išmokos, pagal tą draudimo sutartį išmokėtos
po ankstesnių traumų dėl veido subjaurojimo, sužeidimo
ar kosmetikos pažeidimo.
3. Draudimo išmoka dėl nubrozdinimų, įbrėžimų, sumušimų išmoka nemokama.
4. Draudimo išmoka dėl atvirų lūžių, pooperacinių ir
amputacinių randų nemokama.
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Galvos plaukuotosios dalies minkštųjų audinių pažeidimas (dėl mechaninio, cheminio, terminio ar kitokio
ūminio prievartinio poveikio, taip pat būklė po odos
transplantacijos), dėl kurio, pasibaigus gijimui, susidarė:
a) 2 – 10 cm linijinis randas;
b) 10 cm ar ilgesnis linijinis randas, dalinis skalpavimas;
c) skalpavimas.
Pastabos:
1. Kūno paviršiaus ploto 1% yra lygus apdraustojo plaštakos delninio paviršiaus (delno ir pirštų kartu) plotui.
Šitas plotas apskaičiuojamas kvadratiniais centimetrais: plaštakos ilgį, matuojamą nuo riešo sąnario iki III
piršto galinio (naginio, trečiojo) pirštakaulio viršūnės,
dauginant iš plaštakos pločio, matuojamo II–V delnakaulių galvučių linijoje (neatsižvelgiant į I pirštą).
2. Draudimo išmoka dėl atvirų lūžių, pooperacinių ir
amputacinių randų nemokama.
3. Draudimo išmoka dėl nubrozdinimų, įbrėžimų, sumušimų draudimo išmoka nemokama.

5%
20 %
30 %
80 %

5%

10 %
15 %
10 %
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5%

5%
30 %
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Nudegiminė liga (nudegiminis šokas, nudegiminė intoksikacija, nudegiminė anurija, nudegiminė
toksemija).
Pastaba:
Draudimo išmoka pagal 49 str. mokama papildomai
prie draudimo išmokos, mokamos pagal 46–48 str.
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Atviras arba uždaras minkštųjų audinių sužalojimas, dėl kurio yra šitie padariniai: raumeninė
išvarža, potrauminis periostitas (antkaulio uždegimas), nesirezorbavusi hematoma (ne mažesnė
kaip 5 cm):
a) kai yra vienas iš išvardintų padarinių;
b) kai yra du ar daugiau iš išvardintų padarinių.
Pastabos:
1. Nesirezorbavusios hematomos buvimas nustatomas
patikrinant apdraustojo sveikatą ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo traumos dienos.
2. Po tos pačios traumos 47 ir 50 straipsniai kartu netaikomi: draudimo išmoka mokama tik pagal tą straipsnį,
kuris numato mokėti didesnį draudimo išmokos procentą.
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Trauminis raumens, sausgyslės, raiščio dalinis plyšimas, plyšimas, kai imobilizacija gipso tvarsčiu ar spec.
įtvaru tęsėsi ilgiau negu 10 dienų (išskyrus kelio sąnario
raiščius):
a) plaštakos, pėdos pirštų srityje;
b) riešo, čiurnos srityje;
c) peties, žasto, dilbio, klubo, blauzdos, šlaunies
srityje;
d) šoninių, kryžminių kelio sąnario raiščių plyšimas,
patvirtintas BMR tyrimu;
e) meniskų plyšimai, patvirtinti BMR tyrimu.
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Pastabos:
1. Mokant draudimo išmoką už sužalojimus, nurodytus
51 str. „a“, „b“, „c“ punktuose, dėl operacijos papildomai nemokama.
2. Vieno kūno sužalojimo (traumos) metu plyšus vieno
kelio sąnario abiem meniskams draudimo išmoka mokama kaip dėl vieno menisko plyšimo.
3. Kai dėl kelio sąnario šoninių ir kryžminių raiščių ar
meniskų plyšimų buvo operuojama, tai papildomai
vieną kartą mokama 2 % nuo draudimo sumos.
4. Jei traumos metu plyšta kelios sausgyslės, draudimo
išmokos procentai sumuojami, tačiau draudimo išmoka neturi viršyti 8 % draudimo sumos.
5. Kai šiame straipsnyje įtvirtintos pasekmės atsirado
galūnėse su degeneraciniais pokyčiais, draudimo išmoka mažinama 50 %. Pakartotino menisko, raiščių,
sausgyslių plyšimo atveju mokama 50 % draudimo
išmokos.
6. Jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnyra kaulai, pažeidžiami minkštieji audiniai, raumenys, sausgyslės, draudimo išmoka mokama pagal
vieną, sunkiausią iš padarinių.
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Trauminis raumens, sausgyslės, raiščio patempimas, dėl ko gydymas ir / ar nedarbingumas tęsėsi
ilgiau negu 10 dienų.
Pastaba:
Žiūrėti 51 straipsnio 6 pastabą.

1%
3%
5%
10 %

Liemens, galūnių minkštųjų audinių pažeidimas
(dėl mechaninio, cheminio, terminio ar kitokio
ūminio prievartinio poveikio, būklė po odos transplantacijos), pasibaigus gijimo procesui, susidarė:
a) 5 cm ir ilgesnis linijinis randas; 2 cm2 arba didesnio ploto randas; 5 cm2 arba didesnio ploto pigmentinė dėmė;
b) nuo 0,25 % kūno paviršiaus ploto randas;
c) nuo 0,5 iki 1 % kūno paviršiaus ploto randas;
d) didesni nei 1 % kūno paviršiaus ploto randai;
e) didesni nei 5 % kūno paviršiaus ploto randai;
f) didesni nei 10 % kūno paviršiaus ploto randai.
Pastabos:
1. Kūno paviršiaus ploto 1 % yra lygus apdraustojo plaštakos delninio paviršiaus (delno ir pirštų kartu) plotui.
Šitas plotas apskaičiuojamas kvadratiniais centimetrais: plaštakos ilgį, matuojamą nuo riešo sąnario iki III
piršto galinio (naginio, trečiojo) pirštakaulio viršūnės,
dauginant iš plaštakos pločio, matuojamo II–V delnakaulių galvučių linijoje (neatsižvelgiant į I pirštą).
2. Draudimo išmoka dėl atvirų lūžių, pooperacinių ir
amputacinių randų nemokama.

25 %
35 %

Mokama
draudimo
išmoka
(% nuo
draudimo
sumos)

3%
6%

Straipsnis

Šlapimo sistemos organų sužalojimas:
a) šlapimtakio vientisumo pažeidimas, pagrįstas
gydymusi stacionare;
b) šlapimtakio, šlaplės nepraeinamumas, funkcionuojanti epicistostoma, šlapimo išskyrimo arba
lytinių organų fistulės;
c) II laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas,
patvirtintas laboratoriniais tyrimais;
d) III laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas,
patvirtintas laboratoriniais tyrimais, sistemingai
atliekamos hemodializės, atlikta inksto transplantacija.
Pastabos:
1. Kai traumos padariniai (komplikacijos) įrašyti keliuose 41 straipsnio punktuose, tai draudimo išmoka
mokama tik pagal vieną punktą, atitinkantį sunkiausius padarinius (komplikacijas).
2. Draudimo išmoka pagal 41 straipsnio „b“, „c“, „d“
punktus mokama, jeigu juose išvardinti padariniai
(komplikacijos) yra praėjus nuo traumos dienos ne
mažiau kaip 9 mėnesiams (nustatyti nepraėjus metams nuo traumos dienos) ir tai patvirtina medicinos
pažyma. Iki to laiko draudimo išmoka gali būti preliminariai mokama pagal 52 straipsnį, o vėliau ji išskaičiuojama iš išmokos, mokamos pagal 41 straipsnį.
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Straipsnis

Straipsnis
41
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Čiurnos sąnarys
Čiurnos sąnario srities sužalojimas – blauzdikaulio-šeivikaulio distalinės raištinės jungties (sindesmozės) plyšimas (sindesmolizė);
Pastabos:
1. Kai yra traumos padariniai, kurie numatyti keliuose
punktuose, tai mokama draudimo išmoka nustatoma
pagal tą punktą, kuriame numatyti sunkiausieji esantys
traumos padariniai.
2. Žiūrėti 54 straipsnio pastabas.
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Achilo sausgyslės įtrūkimas arba visiškas vientisumo pažeidimas, kai gydyta konservatyviai (neoperuojant) ir nepertraukiamas gydymas tęsėsi ne
trumpiau kaip 14 dienų.
Pastabos:
1. Kai dėl čiurnos sąnario ar Achilo sausgyslės traumos
buvo operuojama, tai papildomai vieną kartą (nepriklausomai nuo operacijų skaičiaus) mokama 3 % nuo
draudimo sumos, tačiau, jeigu papildoma draudimo
išmoka mokama dėl kelio sąnario ar blauzdos operavimo, tai papildoma draudimo išmoka pagal šią pastabą dėl čiurnos sąnario nemokama, o mokama tik dėl
Achilo sausgyslės operavimo.
2. Už pakartotiną Achilo sausgyslės sužalojimą draudimo išmoka yra nemokama.
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Kiti draudžiamųjų įvykių padariniai
Įvairių trauminių sužalojimų padariniai, hematogeninis osteomielitas (esant rankų ir kojų pirštų
traumoms straipsnis netaikomas):
a) flegmona, potrauminė limfostazė, potrauminis
tromboflebitas, gydymo dėl traumos laikotarpiu
susidariusios kūno pragulos;
b) dėl draudžiamojo įvykio daryta autotransplantacija
(oda, raumuo, sausgyslė, kaulas).

15 %
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Pastabos:
1. 55 straipsnio „a“ punktas netaikomas, jeigu galūnėse buvo pažeisti tiktai nervai arba stambiosios periferinės kraujagyslės.
2 Draudimo išmoka pagal 55 straipsnio „a“ punktą
mokama vieną kartą, papildomai prie draudimo
išmokų, mokamų pagal kitus straipsnius, jeigu šie
traumų padariniai yra praėjus nuo traumos dienos ne
mažiau kaip 6 mėnesiams ir tai patvirtina medicinos
pažyma.
3. Draudimo išmoka pagal 55 straipsnio „b“ punktą
mokama vieną kartą papildomai prie draudimo išmokų, mokamų pagal kitus straipsnius arba vien tik pagal šį punktą, nepriklausomai nuo laiko, praėjusio nuo
traumos dienos, jeigu šie traumų padariniai nustatyti
nepraėjus metams nuo traumos dienos ir tai patvirtina medicinos pažyma.
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Trauminis, hemoraginis (aneminis, susijęs su kraujo netekimu), anafilaksinis (dėl padidėjusio jautrumo kai kurioms medžiagoms) šokas, riebalinė
embolija.
Pastaba:
Draudimo išmoka mokama vieną kartą papildomai
prie išmokų, mokamų pagal kitus straipsnius, arba
vien tik pagal šį straipsnį. Kai draudimo išmoka mokama pagal 56 straipsnį, pagal 51 straipsnį ji nemokama.
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Draudžiamieji įvykiai, dėl kurių apdraustasis
stacionare buvo gydytas ilgiau kaip 2 dienas, kai
draudimo išmoka nemokama pagal kitus šios lentelės straipsnius: trauminė asfiksija, ūminis atsitiktinis apsinuodijimas cheminėmis (toksinėmis)
medžiagomis, sužalojimas elektros srove (elektros tinklų, įrengimų, per atmosferos elektros
iškrovas), jeigu dėl jų reikėjo stacionare gydyti:
a) 3–7 dienas;
b) 7–15 dienų;
c) 16 ir daugiau dienų.
Pastabos:
1. Jeigu dėl išvardintų 57 straipsnyje įvykių yra padarinių, kuriems esant mokamos draudimo išmokos
pagal kitus straipsnius, tai mokama tik pagal 57
straipsnį arba tik pagal kitus straipsnius, priklausomai nuo to, kur numatytas didesnės draudimo išmokos mokėjimas.
2. Jeigu pagal 57 straipsnį buvo išmokėta draudimo
išmoka, o vėliau nustatyta, kad pagal kitą (kitus)
straipsnius turi būti išmokėta didesnė draudimo išmoka, tai ją mokant išskaičiuojama išmoka, išmokėta
pagal 57 straipsnį.
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Sveikatos sutrikimas dėl klaidingo diagnozavimo,
gydymo ir profilaktikos priemonių (tarp jų vaistų
injekcijų) panaudojimo.
Pastaba:
Teisėsaugos institucijų, tyrusių įvykį, išvada, kurioje nustatyta, kad sveikatos sutrikimas atsirado dėl klaidingo diagnozavimo, gydymo ir profilaktikos priemonių
(tarp jų vaistų injekcijų) panaudojimo.
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Nėštumo netekimas dėl draudžiamojo įvykio.
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Plastinė operacija, atlikta veido randų arba pigmentinių dėmių šalinimo (sumažinimo tikslu).
Pastabos:
1. Randai ir pigmentinės dėmės vertinamos praėjus ne
mažiau kaip 6 mėnesiams nuo traumos datos.
2. Veido subjaurojimą turi įvertinti Bendrovės gydytojas
ekspertas.
3. Draudimo išmoka mokama tik tuo atveju, jei buvo
mokėta draudimo išmoka pagal šios lentelės 46 straipsnio „d“ ir „e“ punktus.
4. Draudimo išmoka mokama pagal pateiktus finansinius dokumentus (čekius, sąskaitas–faktūras) už atliktą
plastinę operaciją.
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