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Jauskis ramus (-i), apdraudęs (-usi) savo vaiką Balcia Junior draudimu! 

Siūlome plačią draudimo apsaugą nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės 
atvejais, kad galėtum pasirinkti tinkamiausią variantą pagal savo vaiko poreikius 
ir gyvenimo aplinkybes.

Būk saugus!
Tavo Balcia

JUNIOR
DRAUDIMO 
TAISYKLĖS

19001              (+370) 5 2119 119 Skambinant iš užsienio
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Kilus papildomų klausimų, susisiekime:
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zalos@balcia.lt

www.balcia.lt

Mes išmokėsime visas priklausančias sumas, 
o Tau  tereikia pateikti žalą patvirtinančius dokumentus:



Apdraustasis – Tavo draudimo sutartyje nurodytas nepilnametis fizinis asmuo, kurio naudai sudaryta 
draudimo sutartis.
Draudėjas arba Tu – asmuo, sudarantis su Mumis draudimo sutartį ir privalo mokėti draudimo įmokas.
Draudikas arba Mes – Balcia Insurance SE, veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą.
Draudimo suma – Apdraustajam nustatyta ir Draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma kiekvienai 
pasirinktai rizikai, kurios negali viršyti draudimo išmokų suma pagal pasirinktą riziką. 
Išskaita – suma, kuri draudžiamojo įvykio atveju yra išskaitoma iš mokėtinos draudimo išmokos.
Naudos gavėjas – asmuo, turintis teisę draudžiamojo įvykio atveju, gauti draudimo išmoką. 
Nelaimingas atsitikimas – staigus ir netikėtas įvykis, įvykęs draudimo sutarties galiojimo teritorijoje ir 
laikotarpiu, kurio metu prieš Apdraustojo valią Apdraustojo kūną iš išorės veikia fizinė jėga ir dėl kurio buvo 
padaryta žala Apdraustojo gyvybei ar sveikatai.
Operacija – mechaninis poveikis audiniams ir organams, atliekamas bendroje ar spinalinėje nejautroje 
gydymo ar diagnostikos tikslu. Uždaras kaulų ir sąnarių atstatymas operacija nelaikomas.
Pakartotinis lūžis – nevisiškai suaugusio kaulo lūžis anksčiau (per 12 mėnesių) įvykusio kaulo lūžio vietoje.
Patologinis lūžis – kaulo lūžis, kuris įvyko dėl kaulo struktūros patologinių pasikeitimų (įskaitant atvejus, kai 
patį lūžį sąlygojo išorinės fizinės jėgos poveikis).
Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs sutartiniais santykiais arba giminystės ryšiais su Tavimi ar 
Apdraustuoju. 

I SĄVOKOS

1. Ką apdraudžiame

II DRAUDIMO APSAUGA

Mokėsime draudimo išmoką pagal Tavo draudimo sutartyje pasirinktą ir nurodytą riziką, jeigu 
dėl nelaimingo atsitikimo Apdraustajam kyla šios pasekmės:
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� Jei dėl to paties nelaimingo atsitikimo draudimo išmoka jau buvo išmokėta pagal „Traumos“ 
riziką, draudimo išmoka dėl „Neįgalumo“ rizikos bus sumažinama suma, kuri jau buvo išmokėta.

Neįgalumo laipsnis Procentinė draudimo sumos vertė    
Sunkus 100%
Vidutinis 50%
Lengvas 25%

Trauma: Apdraustojo patirtas kūno sužalojimas, nurodytas šių Draudimo taisyklių Priede Nr. 1 
„Traumos“. Draudimo išmoka apskaičiuojama padauginus draudimo sutartyje numatytą traumų 
draudimo sumą iš minėtame priede numatyto atitinkamos traumos procento.

Medicininės išlaidos:  išlaidos, patirtos dėl Apdraustojo sužalojimų, pripažintų draudžiamuoju įvykiu 
pagal „Traumos“ ar „Neįgalumo“ rizikas. Atlyginame faktines išlaidas pagal pateiktus finansinius 
dokumentus už vaistus bei tvarstymo priemones, neįgaliojo vežimėlio ar ramentų nuomą ar įsigijimą, 
reabilitacijos paslaugas, patirtas per 1 (vienerius) metus po nelaimingo atsitikimo.
Ligonpinigiai: Apdraustojo gydymas stacionare ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus po nelaimingo 
atsitikimo. Draudimo išmoka apskaičiuojama padauginus draudimo sutartyje numatytą vienos dienos 
ligonpinigių draudimo sumą iš stacionare praleistų dienų skaičiaus. Pirmoji ir paskutinioji 
hospitalizacijos dienos laikomos viena diena. Draudimo išmoka nemokama, jei Apdraustasis gydomas 
dienos stacionare, poilsio namuose, reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo centruose.

Neįgalumas: ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos dėl patirto 
sužalojimo Apdraustajam nustatomas neįgalumas. Draudimo išmoka apskaičiuojama neįgalumo 
rizikai nustatytą draudimo sumą padauginus iš procentinės vertės, numatytos toliau pateiktoje 
lentelėje kiekvienam funkciniam sutrikimui (neįgalumui), kurį nustatė kompetentingos Lietuvos 
Respublikos institucijos:

Mirtis: draudimo sumos dydžio išmoką mokame įpėdiniams pagal Lietuvos Respublikos norminius 
teisės aktus, jei Apdraustojo mirtis dėl nelaimingo atsitikimo įvyko ne vėliau kaip per 1 (vienerius) 
metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos. Jei dėl to paties nelaimingo atsitikimo draudimo išmoka jau 
buvo išmokėta pagal „Traumos“ arba „Neįgalumo“ rizikas, draudimo išmoka dėl „Mirties“ rizikos bus 
sumažinama suma, kuri jau buvo išmokėta.

2

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.



3. Sutarties sudarymas ir vykdymas

III DRAUDIMO SUTARTIS

Sutartį sudarysime, nustatę Tavo ir Apdraustojo poreikius ir įvertinę draudimo riziką, todėl turi pateikti 
išsamią ir teisingą informaciją, o, esant Mūsų nurodymui, pateikti rašytinį prašymą. Tuo atveju jei Tu 
nesi Apdraustojo įstatyminis atstovas (-ė), tuomet įsipareigoji prieš draudimo sutarties sudarymą 
gauti Apdraustojo įstatyminių atstovų sutikimus dėl Apdraustojo interesų apdraudimo ir asmens 
duomenų tvarkymo tuo tikslu. 
Sutartis ir draudimo apsauga kiekvienam Apdraustajam įsigalios, pilnai apmokėjus draudimo įmoką 
ar pirmąją jos dalį, ir galios Sutartyje nurodytu laikotarpiui ir teritorijoje. 
Sutartį galime papildyti ar pakeisti dėl to susitarę raštu.
Sutarties galiojimo metu nedelsiant Mus informuok apie bet kokios Mums pateiktos informacijos 
pasikeitimą. Draudžiamojo įvykio atveju, nežinoję apie rizikos pasikeitimą, Mes turėsime teisę 
pasiūlyti pakeisti draudimo sąlygas, nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti.

4. Sutarties nutraukimas

Sutartį gali nutraukti, įspėjęs (-usi) Mus prieš 5 (penkias) darbo dienas, o Mes grąžinsime Tau 
nepanaudotą draudimo įmokos dalį, prieš tai išskaičiavę išmokėtas ir rezervuotas draudimo išmokas.
Sutartį Mes galime nutraukti, jeigu ją iš esmės pažeisi, pvz., laiku nemokėsi draudimo įmokos ar 
nepraneši apie padidėjusią draudimo riziką. 
Nepriklausomai nuo sutarties pasibaigimo pagrindo, Tavo pareiga sumokėti draudimo įmoką už 
draudimo apsaugos laikotarpį iki sutarties pasibaigimo dienos išlieka.

nelaimingas atsitikimas įvyko dėl lėtinių, įgimtų, degeneracinių ar kitų ligų, patologinio ar 
pasikartojančio lūžio;
nelaimingas atsitikimas įvyko dėl infekcinės ligos, išskyrus gyvūnams, erkėms ar kitiems 
vabzdžiams įkandus ar įgėlus;
nelaimingas atsitikimas įvyko dėl saugos taisyklių nesilaikymo (įskaitant atvejus, kai nebuvo 
naudojamos jokios apsauginės priemonės, kai jos turi būti naudojamos, pvz., šalmas):
Apdraustasis nusižudė ar bandė nusižudyti, ar tyčia sukėlė nelaimingą atsitikimą;
nelaimingas atsitikimas sąlygotas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose, teroro akto, karo, invazijos, priešiškų užsienio valstybės 
veiksmų, karinių ar joms prilyginamų operacijų, branduolinio sprogimo, branduolinės energijos ar 
radioaktyvių preparatų poveikio.

2. Ko neapdraudžiame

Nedraudžiamaisiais įvykiais laikysime ir draudimo išmokos nemokėsime, jeigu:

Finansiniai nuostoliai dėl stovyklos, varžybų ar treniruočių atšaukimo: apmokame Tavo patirtas išlaidas 
įsigyjant vaikų stovyklos kelialapį, kelionės į varžybas ar treniruotes išlaidas, jeigu dėl draudžiamuoju 
įvykiu pripažintos „Traumos“ ar „Neįgalumo“ Apdraustasis negali vykti į suplanuotą stovyklą, varžybas ar 
treniruotes. Draudimo išmoka apskaičiuojama pritaikius Draudimo polise nurodytą išskaitą. 

Šeimos džiaugsmas:  draudžiamojo įvykio pagal „Traumos“ riziką atveju, kompensuosime Tavo 
patirtas išlaidas, skirtas Apdraustojo emocinei savijautai pagerinti, t.y., už ne vėliau kaip per 3 
mėnesius nuo įvykio įsigytus saldumynus, vaisius, bilietus į vaikų pramogas (pvz. bilietą į kiną, 
zoologijos sodą ir pan.).

Civilinė atsakomybė: atlyginsime Trečiojo asmens patirtus tiesioginius materialinius nuostolius, jeigu 
Apdraustasis netyčia arba dėl neatsargumo padaro žalą Trečiojo asmens sveikatai ir/arba turtui. 
Draudimo išmoka apskaičiuojama pritaikius Draudimo polise nurodytą išskaitą. 
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4.1.

5. Tavo, Apdraustojo ir Naudos gavėjo teisės ir pareigos

Kiekvienas galite gauti informaciją apie draudimo sutartį ir draudžiamojo įvykio eigą.
Tu turi supažinti Apdraustąjį ir (jeigu reikia) Naudos gavėją (asmenį, turintį teisę gauti draudimo 
išmoką) apie jų naudai sudarytą draudimo sutartį ir jiems kylančias teises ir pareigas.
Gali nesutikti su Mūsų teisių ir pareigų, kylančių iš Draudimo sutarties, perleidimo kitai draudimo 
bendrovei – tokiu atveju, per 1 (vieną) mėnesį praneškite Mums apie tai ir Mes nutrauksime draudimo 
sutartį ir grąžinsime nepanaudotą draudimo įmokos dalį.
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V KITOS SĄLYGOS

IV DRAUDIMO IŠMOKA

6. Mūsų teisės ir pareigos
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Tu ar Apdraustasis privalote pateikti visus dokumentus ir žinomą informaciją apie draudžiamojo 
įvykio aplinkybes ir pasekmes.
Naudos gavėjui raštu sutikus, Tu turi teisę gauti draudimo išmoką.

Teisės aktų nustatyta tvarka Mes galime perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Draudimo 
sutarties kitai draudimo bendrovei, apie tai pranešant prieš 2 (du) mėn. bent dviejuose 
nacionaliniuose laikraščiuose. 
Mes privalome tinkamai įvertinti Tavo draudimo riziką, o draudžiamojo įvykio atveju, teisės aktų ir šių 
Draudimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais išmokėti draudimo išmoką.

6.1.

6.2.

7. Draudimo įmoka

Už teikiamą draudimo apsaugą turėsi mokėti Mūsų nustatyto dydžio draudimo įmoką, draudimo 
sutartyje nurodytais terminais. Būtina sumokėti visą įmoką ar visą jos dalį. 
Draudimo įmoka gali būti keičiama, pasikeitus draudimo rizikai. 
Jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo Mūsų raginimo išsiuntimo dienos nesumokėsi draudimo įmokos, 
Mes sutartį nutrauksime. Skolos išieškojimo išlaidas kompensuosi Tu. 

7.1.

8. Žalos nustatymas ir išmokos mokėjimas

Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Apdraustasis (ar jo/jos atstovas) turi nedelsiant kreiptis į sveikatos 
priežiūros įstaigą ir per 30 (trisdešimt) dienų pranešti apie įvykį Mums, pateikiant visą susijusią 
informaciją ir dokumentus.
Gavę pranešimą, ištirsime visas įvykio aplinkybes, jeigu reikės, kreipsimės dėl informacijos į 
trečiuosius asmenis, ir draudimo išmoką išmokėsime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo visų draudžiamojo įvykio priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti 
reikalingų dokumentų gavimo dienos. 
Mes nemokėsime draudimo išmokos, jeigu:

8.1.

Informacija, susijusi su Draudimo sutarties sudarymu ir vykdymu, yra konfidenciali ir gali būti 
atskleista tik teisės aktų nustatyta tvarka.
Mes turime teisę tvarkyti Tavo, Apdraustojo, Naudos gavėjo ir kitų, su sutarties vykdymu susijusių 
asmenų asmens duomenis, laikydamiesi Mūsų privatumo politikos, kuri skelbiama www.balcia.lt. 
Esame saistomi Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, taip pat kitų taikomų 
sankcijų, todėl turime teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti draudimo sutartį nuo sankcijų 
įsigaliojimo dienos, apie tai informavę Tave raštu, jei Mums tapo žinoma, kad Tau, Apdraustajam ar 
draudimo sutartyje nurodytam Naudos gavėjui buvo tiesiogiai ar netiesiogiai nustatytos sankcijos. 
Jeigu koks nors mokėjimas gali pažeisti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų 
nustatytas prekybos, ekonomines ar kitas sankcijas ar embargus, taip pat kitas taikytinas sankcijas, 
toks mokėjimas negalės būti vykdomas tol, kol tokios sankcijos galios.
Esant neatitikimų tarp draudimo liudijimo ir šių Draudimo taisyklių, pirmenybė teikiama draudimo 
liudijime nustatytoms individualioms sąlygoms.
Draudimo sutarčiai ir iš jos kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Kilusius ginčus spręsime geranoriškomis derybomis. Nepavykus susitarti, ginčas galės būti 
perduotas teismui arba Mūsų veiklą prižiūrinčiai institucijai – Lietuvos Bankui, www.lb.lt. 
Informaciją, susijusią su draudimo sutarties vykdymu, vieni kitiems perduosime bet kuriuo patogiu 
būdu – elektroniniu ar paprastu paštu, telefonu ar naudojantis Mūsų interneto svetaine.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

sudarant sutartį pateikei neteisingą informaciją, reikšmingą draudimo rizikai įvertinti.
apie draudžiamąjį įvykį Mums nebuvo pranešta laiku arba sąmoningai nevykdyti Mūsų 
reikalavimai, susiję su įvykio administravimu.
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5.4.

5.5.



PRIEDAS NR. 1 TRAUMOS

GALVA

Kaulų lūžiai

Kiti kūno sužalojimai

Kaukolės skliauto kaulų lūžis – 10 % 
Kaukolės pamato laulų lūžis – 15 %
Kaukolės skliauto ir pamato kaulų lūžiai  – 20 %

Skruostikaulio, viršutinio žandikaulio lūžis – 6 %
Apatinio žandikaulio lūžis – 5 %
Nosies kaulų, akytkaulio, poliežuvinio kaulo lūžis – 3 %

Danties netekimas (už dantį) – 3 %
Danties nuskelimas (ne mažiau ¼) - 1%

Dubens kaulų (už vieną kaulą) lūžis – 5 %
Šlaunikaulio lūžis – 10 %

Girnelės, blauzdikaulio  lūžis – 8 %
Šeivikaulio lūžis – 5 %
Čiurnos kaulų, padikaulių lūžis (už vieną kaulą) – 4 %

Didžiojo kojos piršto lūžis – 2 %
Kitų kojos pirštų lūžis (už pirštą) - 1%

Šonkaulio lūžis – 3 %
Krūtinkaulio lūžis – 5 %
   
Stuburo 1-2 slankstelių lūžis – 15 %
Stuburo 3 ir daugiau slankstelių lūžis – 25 %
1 ar daugiau slankstelio ataugų lūžis – 5 %

Kryžkaulio lūžis – 10 %
Stuburgalio lūžis – 4 %

Raktikaulio, mentės, dilbio kaulų lūžis – 5 %
Žastikaulio lūžis – 8 %

Delno, plaštakos kaulų lūžiai, neatsižvelgiant į lūžusių kaulų skaičių – 3 %

Nykščio lūžis – 2 %
Kitų pirštų lūžis (už pirštą) – 1 %

DUBENS KAULAI, KOJA

Smegenų sukrėtimas (komocija)

ambulatorinio gydymo atveju – 3 %

stacionarinio gydymo atveju – 6 %

Galvos smegenų sumušimas (kontūzija) 

RANKA

KRŪTINĖ, STUBURAS

patvirtintas tomografijos – 10 %

�

�

Raiščių ir sausgyslių plyšimas, 
periferinių nervų pažeidimai

�

Sąnarių patempimai, išnirimai

apatinio žandikaulio, viršutinio 
žandikaulio, delno, pėdos, pirštų 
išnirimas – 2 %

kelio sąnario, alkūnės sąnario, peties 
sąnario išnirimas, peties kapsulės 
plyšimas – 5 %

dubens sąnario išnirimas, stuburo 
slankstelių išnirimas – 5 %

�

�

�

raiščių, sausgyslių, raumenų 
plyšimas, nervų pažeidimas – 3 %

menisko pažeidimas patvirtintas 
operuojant – 3 %

raiščių, sausgyslių, raumenų 
patempimas su imobilizacija arba jei 
Apdraustasis negalėjo lankyti 
ugdymo įstaigos ne trumpiau 10 
dienų iš eilės – 1 %

�

Kiti draudžiamieji įvykiai

Ūminis apsinuodijimas kai  taikomas 
stacionarinis gydymas – 2 %

sužalojimai elektros srove, skendimas, 
stabligė, pasiutligė, ūminis apendicitas, 
meningokokinė infekcija, dujinė gangrena, 
gyvatės įkirtimas, gyvūno įkandimas, 
vabzdžio įgėlimas kai  taikomas 
stacionarinis gydymas – 2 %

Erkinis encefalitas, erkinis mielitas, 
erkinis encefalomielitas, Laimo liga  – 2 %

�

�

�

Žaizdos, sumušimai

minkštųjų audinių pažeidimas, 
gyvūnų įkandimo žaizdos, kai žaizdą 
reikėjo siųti – 2 %

sumušimas, kai Apdraustasis 
negalėjo lankyti ugdymo įstaigos ne 
trumpiau 5 dienas iš eilės – 1 %

�

�

Kūno nudegimai ir nušalimai

II laipsnio nudegimas nuo 1 % kūno 
paviršiaus ploto– 2 %

III laipsnio nudegimas – 4 %

III laipsnio nušalimai nuo 2 % kūno 
paviršiaus ploto – 5 %

�

�

�

Vidaus organų sužalojimai

vidaus organų sužalojimai dėl kurių 
taikomas stacionarinis gydymas – 5 %

Operacija dėl kūno sužalojimo  – 1 %

�

�

�

�
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Traumos ir lūžiai

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Kaulų lūžius turi patvirtinti gydytojas radiologas.
Jei per vieną nelaimingą atsitikimą įvyko daugybinis vieno kaulo lūžis, tai laikoma vienu kaulo lūžiu.
Jei per vieną nelaimingą atsitikimą lūžta du ar keli tos pačios kūno dalies kaulai, atlyginsime už 
kiekvieną iš jų, sumuodami numatytą draudimo išmoką už kiekvieną lūžį, tačiau neviršijant draudimo 
sutartyje nustatytos Traumų draudimo sumos.
Jei per vieną nelaimingą atsitikimą buvo patirtos kelios traumos vienoje kūno dalyje, mes atlyginsime 
sunkiausią traumą.
 Jei per vieną nelaimingą atsitikimą buvo sužalotos kelios kūno dalys, atlyginsime už kiekvieną iš jų, 
sumuodami numatytą draudimo išmoką už kiekvieną traumą, tačiau neviršijant draudimo sutartyje 
nustatytos Traumų draudimo sumos.
1% kūno paviršiaus ploto atitinka Apdraustojo plaštakos delninį paviršių apimant delną ir pirštus.
Draudimo išmoka dėl operacijos mokama vieną kartą kiekvieno nelaimingo atsitikimo atžvilgiu.
Draudimo išmoka dėl erkinio encefalito, erkinio mielito, erkinio encefalomielito, Laimo ligos mokama, jei 
diagnozė nustatyta gydytojo infektologo ir patvirtinta serologinių ar imunofermentinių tyrimų rezultatais.
Draudimo išmoka už danties pažeidimą ir/arba trauminį netekimą mokamas tik tuo atveju, jei yra burnos 
ir / ar veido minkštųjų audinių sužalojimo požymių. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu išmoka už 
danties pažeidimą ir/arba trauminį netekimą mokama tik vieną kartą. Nuo 6 metų amžiaus pieninių 
dantų netekimo arba pažeidimo atveju mokama ½ išmokos. Draudimo išmoka nemokama dėl dantų 
pažeidimo ir/arba netekimo kandimo (kramtymo) metu arba dėl bet kokios ligos (pvz., karieso, 
bruksizmo).
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