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„EKSTREMALAUS“ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ  DRAUDIMO  SUTARTIS 
 
Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – „Ekstremalų“ nelaimingų atsitikimų draudimą. Jame 
pateikiami dažniausiai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties 
sąlygų. Visa išsami informacija, susijusi su draudimo sąlygomis, pateikiama kituose dokumentuose (pvz., draudimo sutartyje, Nelaimingų 
atsitikimų draudimo taisyklėse, draudimo sutarties šalių rašytinėje komunikacijoje). 
 
Kokia šio draudimo rūšis 
 
Draudžiami turtiniai interesai, susiję su kūno sužalojimu, sveikatos sutrikimu, ir (ar) mirtimi dėl nelaimingo atsitikimo.  
 
 

 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 

Draudimo apsauga galioja aktyviai leidžiant laisvalaikį, taip pat ir sveikatai ir gyvybei pavojingo ekstremalus sporto metu, 

pvz. dalyvaujant sausumos, vandens, oro transporto priemonių lenktynėse arba kitokiose varžybose ; važiuojant vandens 

motociklu, sniego motociklu, keturračiu motociklu, kalnų dviračiu; orlaivių pilotavimo, šuolių parašiutu, skrydžių 

sklandytuvu, parasparniu, deltaplanu, jėgos aitvarais, alpinizmo, nardymo metu ir pan. 

Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams (tik tuomet, jei konkrečius įvykius Jūs pasirinkote sudarydamas sutartį): 

 Mirčiai nuo nelaimingų atsitikimų   

 Neįgalumui 

 Traumoms 

 Ligonpinigiams 

Draudimo suma nurodyta draudimo sutartyje. 

 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Nelaimingų atsitikimų  draudimas neapima: 

– Kūno sužalojimų arba mirties dėl ligų ir (ar) ligų sukeltų priepuolių 
– Vystymosi sutrikimų, įgimtų ligų ir anomalijų, lytiniu keliu plintančių ligų, įskaitant susijusias su ŽIV, gydymo, 

psichikos sutrikimų gydymo 
– Mirties, kurios tiesioginė priežastis – apsinuodijimas alkoholiu, narkotinėmis ir kitomis psichotropinėmis 

medžiagomis arba stipriai veikiančias vaistais, vartotais be gydytojo paskyrimo ar naudotais ne pagal gydytojo 
nurodymus  

– Įvykių, kurie įvyko dėl Jūsų, su Jumisu susijusių asmenų, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios, nebent tyčiniai 
veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.)  

– Kosmetinių operacijų, protezavimo, komplikacijų gydymo, išskyrus atvejus, kai tai susiję su kūno sužalojimu 
(trauma), buvusių per draudimo laikotarpį 

– Įvykių, susijusių su nevaisingumo gydymu, dirbtiniu apvaisinimu, nėštumo nutraukimu ir gimdymu 
– Įvykių, kurie nenurodyti kaip draudžiamieji 

 

Bendri nedraudžiamieji įvykiai ir neapmokamos išlaidos: 

– Karo, agresijos, teroro atvejai 
– Dalyvavimo masiniuose neramumuose, kare, tarnybos bet kokiose užsienio karinese pajėgose 
– Jonizuojančios spinduliuotės, radioaktyvaus užteršimo, bet kokio sprogstamo branduolinio mišinio ar 

komponento radioaktyviu, toksiniu, sprogstamu ir kitu pavojingu savybių poveikio atvejai 
– Savižudybės, bandymų nusižudyti, veiksmų, užtraukiančių administracinę, civilinę ir baudžiamąją atsakomybę, 

įvykių laisvės atėmimo vietose atvejai 
– Apsvaigimo nuo alkoholio (daugiau kaip 0,4 prom.), psichotropinių medžiagų atvejai 
– Vairavimo apsvaigus arba neturint tam teisės atvejai 
– Atvejai, kai apdraustąjį sulaiko valstybės valdžios institucijos 
– Įvykiai, įvardyti kaip nedraudžiamieji 

 
 

 

 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

Draudimo išmoka nemokama, jeigu:  

 Draudžiamasis įvykis atsitiko dėl Jūsų, apdraustojo ar  naudos gavėjo tyčios                                                                                                  
 Jūs, apdraustasis ar naudos gavėjas sąmoningai Mums pateikėte klaidingus duomenis prieš sutarties 

sudarymą apie įvykį, rizikos faktorius, pateikiate  neteisingą, ne visą informaciją apie turimas ligas, 
priklausomybes, sveikatos sutrikimus, nustatytą neįgalumą  
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Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei: 

 Jūs, apdraustasis ar naudos gavėjas vengiate suteikti Mums informaciją apie įvykį, pateikiate ją neišsamią ar 
sudarote kitas sąlygas, Mums trukdančias tinkamai atlikti įvykio administravimą 

 Jūs, apdraustasis ar naudos gavėjas nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti  
 Jūs, apdraustasis ar naudos gavėjas nesilaikote draudimo sutarties sąlygų 

 Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu apdraustasis pradeda dirbti fizinį ar kitą padidintos rizikos darbą ir apie 
tai Mūsų neinformuoja 

 

 

Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimo apsauga taikoma visame pasaulyje, nebent yra susitarta kitaip ir tai nurodyta draudimo sutartyje. 

 

 

Kokios mano pareigos? 

– Nedelsiant informuoti Mus apie rizikos padidėjimą ar  kitokį atvejį, kai iš esmės keičiasi draudimo sutartyje nustatytos 

aplinkybės  

– Kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau negu per 30 dienų pranešti apie įvykį bendruoju telefonu 19001  (skambinant iš 

užsienio) +370 52 119 119  ar elektroniniu paštu  sveikata@balcia.lt   

 

 

Kada mokamos įmokos? 

Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius pavedimą į Mūsų ar Mūsų įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite draudimą, 

banko sąskaitą. 

 

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

– Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartamu ir draudimo liudijime nurodytam terminui. 

– Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos dienos 00:00 val. jeigu liudijime nėra nurodytas kitas 

laikas ir  jeigu laiku sumokėta draudimo įmoka. Išimtys ir pasekmės, kylančios laiku nesumokėjus draudimo įmokos, 

nustatytos draudimo taisyklėse. 

 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas, turite kreiptis į Jums atstovaujantį draudimo tarpininką arba tiesiogiai 

į Mus sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis arba užpildyti prašymą dėl sutarties nutraukimo mūsų interneto 

svetainėje www.balcia.lt.  

 


