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APIE MIESTO COMBO PRODUKTĄ
Jauskitės saugūs su Balcia MIESTO COMBO draudimu!
Siekdami suteikti Jums finansinį saugumą ir padėti Jums bei Jūsų artimiesiems tuo atveju, jei važiuojant dviračiu
ar paspirtuku būtų padaryta netikėta žala Jūsų turtui, sveikatai ar kitų žmonių interesams, Mes sukūrėme MIESTO
COMBO draudimo produktą.
Draudimo apsauga:
Kas draudžiama?

Dviračių ir paspirtukų draudimas (Turto draudimas)

Asmens draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų

Civilinė atsakomybė

Kokios rizikos bus apdraustos?
Gaisras, sprogimas, žaibas, žmogaus pilotuojamo orlaivio
ir jo dalių nukritimas, audra, kruša, sniego poveikis, medžių, polių, stulpų ir jų dalių nugriuvimas, žala turtui dėl
neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų, vagystė su įsilaužimu,
apiplėšimas,
Sugadinimas
Mirtis
Neįgalumas
Traumos
Medicininės išlaidos
Trečiosios šalies gyvybė arba sveikata
Žala trečiosios šalies turtui
Bylinėjimosi išlaidos
Skubios pagalbos išlaidos

A

Ribinių sumų variantai, EUR
B
C

1000

2000

3000

100
1000
1000
1000
250
1000
1000
1000
1000

200
2000
2000
2000
250
2000
2000
2000
2000

300
3000
3000
3000
250
3000
3000
3000
3000

Draudimo apsaugos galiojimo teritorija: Lietuvos Respublika
Jūsų pareiga ir atsakomybė:

•

Užregistruoti apdraustą dviratį ar paspirtuką bet kuriame Lietuvos savanoriškame dviračių registre.

•

Atsiųsti Mums apdrausto dviračio ar paspirtuko nuotraukas, darytas iki draudžiamojo įvykio.

Ką daryti įvykus draudžiamajam įvykiui?
Turto draudimas
Apdraustos Transporto priemonės praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo atveju apie tai praneškite Mums raštu
per 7 (septynias) dienas.
Asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Įvykus draudžiamajam įvykiui, kaip galima greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas kreipkitės į sveikatos
priežiūros įstaigą medicininės pagalbos.
Apie patirtą žalą arba praradimą praneškite Mums ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų, arba tuo atveju, jei
Apdraustasis mirė, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo įvykio datos.
Civilinės atsakomybės draudimas
Ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas praneškite Mums apie įvykį, kuris gali užtraukti Apdraustojo civilinę atsakomybę.
Apie patirtą žalą ar nuostolius praneškite Mums raštu kuriuo nors iš toliau nurodytų būdų: nusiųsdami pranešimą
adresu Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius, el. paštu zalos@balcia.lt, arba užpildydami pranešimą apie įvykį
internetu www.balcia.lt.
Jei neturite galimybės apie įvykį pranešti raštu, tokiu atveju būtinai apie jį informuokite Mus telefonu 19001, arba
+370 5 2119 119, jei skambinate iš užsienio.
Būkite saugūs ir sveiki!

Balcia Insurance SE Lietuvos filialas
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I. VARTOJAMOS SĄVOKOS
1. Nelaimingas atsitikimas – staigus, netikėtas, nuo Apdraustojo valios nepriklausantis įvykis, kuris jam atsitiko
per draudimo sutarties galiojimo laiką ir kurio metu buvo padaryta žala Apdraustojo gyvybei, sveikatai arba turtui.
2. Naudos gavėjas – Jūs arba Apdraustasis, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais – ir Apdraustojo paskirtas
asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.
3. Apdraustojo civilinė atsakomybė – atvejai, kai dėl draudimo laikotarpiu įvykdytų savo netinkamų veiksmų (arba
neveikimo) Apdraustasis sukelia žalą kitam asmeniui, kuris nėra Apdraustasis, Jūs pats ar Artimasis, arba tokia
žala iškyla vėliau kaip pasekmė.
4. Išskaita – suma, kuri kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju yra išskaitoma iš kiekvienam Apdraustajam mokėtinos draudimo išmokos. Išskaita, atsižvelgiant į pasirinktą draudimo riziką, nurodoma Draudimo sutartyje konkrečia
suma ir (ar) procentu nuo nuostolio, apskaičiuoto pagal šias Draudimo taisykles, sumos. Kai pagal tą pačią Draudimo sutartį draudžiamas daugiau nei vienas asmuo, išskaita yra taikoma kiekvienam Apdraustajam.
5. Apdraustasis – asmuo, kurį Jūs draudimo sutartyje nurodėte kaip suinteresuotą būti apdraustu asmeniu ir kurio
naudai buvo sudaryta draudimo sutartis.
6. Draudimo rizika – tikėtinas ir nuo Apdraustojo valios nepriklausantis pavojus, kuris gresia Apdraustojo
turtiniams interesams, susijusiems su jo gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.
7. Draudėjas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris kreipėsi į Mus ar Mūsų atstovą dėl Draudimo sutarties
sudarymo ar kuriam Mes pasiūlėme sudaryti Draudimo sutartį, arba kuris sudarė Draudimo sutartį su Mumis pagal
šias Draudimo taisykles.
8. Draudikas arba Mes – Balcia Insurance SE, veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą.
9. Draudimo teritorija – geografinė teritorija, kurioje atsitikus draudžiamajam įvykiui, galioja draudimo apsauga.
Draudimo teritorija nurodoma draudimo sutartyje.
10. Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus, Mes privalome išmokėti
draudimo išmoką. Draudžiamiesiems įvykiams priskiriami tokie įvykiai, kurie draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpiu įvyksta draudimo sutartyje nurodytoje draudimo teritorijoje.
11. Draudimo taisyklės – Mūsų parengtos Draudimo sutarties standartinės sąlygos. Jos skelbiamos interneto
svetainėje www.balcia.lt.
12. Draudimo suma – Draudimo sutartyje nurodyta arba Draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka. Ji suma nustatoma kiekvienam Apdraustajam ir kiekvienai pasirinktai draudimo rizikai.
13. Neblaivumas – būsena, kai Apdraustasis yra apsvaigęs nuo alkoholio, toksinių, narkotinių, psichotropinių ar
kitų psichiką veikiančių medžiagų, įskaitant ir stipriai veikiančius vaistus bei vaistus, dėl kurių negalima užsiimti
tam tikra veikla. Šių Draudimo taisyklių prasme, asmuo bus laikoma blaiviu, kai tai galima patikrinti, jeigu alkoholio
koncentracija kraujyje neviršys 0,4 promilės.
14. Transporto priemonė – apdraustas dviratis (įskaitant elektrinius dviračius) arba paspirtukas (įskaitant elektrinius paspirtukus, vienaračius ir dviračius riedžius), neįskaitant papildomos įrangos, pvz., žibintų, vaizdo įrangos,
vaiko kėdučių, laikiklių ir pan.
15. Artimieji reiškia toliau išvardytus asmenis:
15.1. sutuoktinis arba sugyventinis, priklausantis tam pačiam namų ūkiui (toliau – sugyventinis);
15.2. vyresni kaip 10 metų vaikai ar įvaikiai, anūkai ir jų sutuoktiniai arba sugyventiniai;
15.3. tėvai ar įtėviai, seneliai;
15.4. broliai ar įbroliai, seserys ar įseserės.
16. Ekstremali veikla – tai dalyvavimas ir pasiruošimas dalyvauti lenktynėse ar kitose varžybose, dalyvavimas
transporto priemonių bandymuose ir testuose, efektinguose pasirodymuose (nusileidimuose, važiavime smarkiai
raižytose vietovėse, važiavime su kliūtimis ir pan.) ir bet kokioje kitoje keliančioje grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei ir reikalaujančiai specialių fizinių, psichikos gebėjimų bei treniruočių ekstremalaus sporto ar laisvalaikio veikloje, naudojantis specialia įranga ir (arba) atliekant įvairius fizinius triukus, kai atleto saugumas tik iš dalies priklauso nuo jo gebėjimų ir pasirengimo, kai riziką veikia aplinka, kurioje vyksta užsiėmimai ta sporto šaka, ir (arba) tame
sporte naudojamos gamtos jėgos (vėjas, bangos, sniegas ir pan.).
17. Patologinis lūžis – kaulo lūžis, atsiradęs dėl patologinių kaulo struktūros pokyčių (įskaitant atvejus, kai pats
lūžis atsirado dėl išorinės jėgos poveikio).
18. Pakartotinis lūžis – kaulo lūžis, atsiradęs ankstesnio lūžio, kuris nebuvo visiškai sugijęs, vietoje.
19. Sporto varžybos ir treniruotės – bet koks sportas, kuris yra Jūsų pirminė veikla, taip pat pasirengimas
dalyvauti bei dalyvavimas sporto varžybose, įskaitant dalyvavimą Europos ar Pasaulinio lygio varžybose.
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II. TURTO DRAUDIMAS
1. Ką apdraudžiame
1.1. Turto draudimu apdraudžiame Jūsų, Apdraustojo ir (ar) Artimųjų turtinius interesus, susijusius su staigiu,
netikėtu draudimo objekto – jų teisėtai įsigytos Transporto priemonės – praradimu, sugadinimu arba sunaikinimu,
kai Transporto priemonė (taikomos visos sąlygos):
1.1.1. pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra privalomos registracijos objektas; ir
1.1.2. yra įregistruota bet kuriame savanoriškame Lietuvos dviračių ir (arba) paspirtukų registre, registraciją
patvirtinant lipduku su unikaliu identifikaciniu kodu; ir
1.1.3. pagal gamintojo specifikacijas paspirtukas negali išvystyti didesnio kaip 25 km/val. greičio; ir
1.1.4. nuosavybės teise priklauso Jums, Apdraustajam arba Artimiesiems; ir
1.1.5. nėra naudojama komerciniais tikslais; ir
1.1.6. nėra savadarbė transporto priemonė; ir
1.1.7. nėra nei velomobilis, nei visiškai uždaras dviratis; ir
1.1.8. nėra naudojama sporto treniruotėms ar varžyboms; ir
1.1.9. yra nurodyta draudimo liudijime.
Sunaikinimo rizika
1.2. Mes išmokame draudimo išmoką tuo atveju, jei būtų padaryta žala Transporto priemonei ir ta žala atsiranda
dėl vienos iš toliau nurodytų priežasčių:
1.2.1. Gaisras – netikėtas ir nesuvaldomas degimas atvira liepsna, kilusios iš tokios vietos, kurioje nėra pagrindo
atsirasti liepsnai arba kuri nėra tinkama degimui, ir kuris toliau išplito, įskaitant gaisro sukeltų dūmų, suodžių ir
gaisro gesinimo įrangos (vandens, putų ir kt.) padarytą poveikį.
1.2.2. Sprogimas – dujų arba garo prasiveržimas staigiai pasireiškus jėgai.
1.2.3. Žaibas (įskaitant kamuolinį žaibą) – tiesioginis žaibo poveikis draudimo objektui, dėl kurio pastarasis buvo
sugadintas.
1.2.4. Žmogaus pilotuojamo orlaivio arba jo dalių ar krovinio nukritimas – tiesioginio žmogaus pilotuojamo orlaivio arba drono, jo dalių arba krovinio nukritimas ant draudimo objekto.
1.2.5. Audra – Mes atlyginame nuostolius, atsiradusius dėl žalos, kurią transporto priemonei padarė audra, įskaitant dėl nugriuvusių medžių, polių, pastato konstrukcijų ir kitų objektų poveikio.
1.2.6. Kruša – atmosferiniai krituliai ledo granulių forma.
1.2.7. Sniego poveikis – nuostoliai, susiję su transporto priemonei padaryta žala dėl sniego, esančio ant pastato
stogo ar jo konstrukcijų, poveikio, tačiau su sąlyga, jei sniego laviną sukėlė nuolatinis, intensyvus sniegas ir stogo
dangos ar konstrukcijų sugadinimai.
Trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų rizika
1.3. Mes išmokame draudimo išmoką trečiųjų šalių neteisėtų veiksmų atveju, jei dėl tokių veiksmų atsiranda:
1.3.1. Sugadinimai – trečiųjų šalių neteisėti veiksmai arba neveikimas, dėl ko Transporto priemonė yra sugadinama, tampa iš dalies arba visiškai nebetinkama naudoti, arba praranda vertę, ir visa tai nėra susiję su gaisro rizika,
apiplėšimo arba vagystės su įsilaužimu rizika.
1.3.2. Vagystė su įsilaužimu – slapta arba atvira Transporto priemonės vagystė, jei ją įvykdo tretysis asmuo:
1.3.2.1. neteisėtai patekdamas į uždaras patalpas su akivaizdžiais įsilaužimo požymiais: sulaužydamas, mechaniškai sugadindamas kliūtis arba išlauždamas spynas, kurios buvo įrengtos siekiant neleisti neteisėtai pateikti į tas
patalpas;
1.3.2.2. sulaužydamas, mechaniškai sugadindamas ar atrakindamas saugos užraktus, kuriais transporto priemonė
pritvirtinta prie nejudančio objekto, sujungto su žeme ar pastatu.
1.3.3. Apiplėšimas – Transporto priemonės atėmimas, jie įvykdytas taikant Jums arba Apdraustajam smurtą arba
grasinant smurtu.
1.4. Draudimo apsauga pagal trečiųjų šalių neteisėtų veiksmų rizikos draudimą taikoma tik tada, jei apdrausta
Transporto priemonė yra įregistruota šių Draudimo taisyklių 1.1.2 punkte nurodyta tvarka.
Sugadinimo rizika
1.5. Vieną kartą per draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį draudimo liudijime nurodytos sumos ribose Mes išmokame draudimo išmoką įvykio, sukėlusio apdraustosios transporto priemonės apgadinimus, atveju, t. y. atlyginsime
nuostolius, atsiradusius dėl susidūrimo su kitu dviračiu, transporto priemone, kliūtimi, pėsčiuoju, gyvūnu ar kitu objektu.
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2. Ko neapdraudžiame
2.1. Pagal šią riziką nedraudžiamaisiais įvykiais laikysime ir neatlyginsime nuostolių dėl įvykių, kurie tiesiogiai ar
netiesiogiai atsirado dėl:
2.1.1. šių Draudimo taisyklių VI skyriaus 1 ir 2 punktuose nurodytų atvejų;
2.1.2. palaipsniui toliau vykstančių procesų (pvz., natūralaus nusidėvėjimo, korozijos, būklės blogėjimo, oksidacijos,
lupimosi, trūnijimo, pelėsio susiformavimo, grybelinių pažeidimų, natūralaus drėgmės arba šviesos poveikio, spalvos, kvapo pasikeitimo, dulkėjimo, nudėvėjimo, suodžių, purvo, oro temperatūros arba drėgnumo pasikeitimo, išdžiūvimo, garų susidarymo arba išgaravimo, medžiagos struktūros arba apdailos pasikeitimų);
2.1.3. nuolatinių temperatūros svyravimų, nuolatinio atmosferinių sąlygų arba cheminių medžiagų poveikio;
2.1.4. parazitų, graužikų ar kitų gyvūnų poveikio;
2.1.5. apdraustos Transporto priemonės remonto ir rekonstravimo darbų;
2.1.6. kompiuterio failų ir programinės įrangos sugadinimo arba praradimo;
2.1.7. elektros įrangos sugadinimo dėl elektros energijos tiekimo pertraukimų (nelaimingas atsitikimas arba elektros energijos tiekimo pertraukimai), elektros kontakto, įskaitant gedimus, kuriuos sukėlė viršįtampis, perkrova, blogas kontaktas, skaitiklių pažeidimai, reguliavimo arba saugos įranga, trumpas sujungimas arba antriniai žaibo ir
paskesnių elektromagnetinių svyravimų padariniai;
2.1.8. išlaidų, susijusių su apdraustos Transporto priemonės apgadinimų taisymu, kurias privalo atlyginti gamintojas arba tiekėjas pagal reglamentuojančius teisės aktus arba pagal sutartį (pvz., pagal gamintojo garantiją);
2.1.9. išlaidų reguliariai techninei priežiūrai, remontui, valymui, reguliariam arba neeiliniam apdraustos Transporto
priemonės ir jos konstrukcinės įrangos techniniam aptarnavimui, įskaitant susidėvėjusių detalių keitimo darbus;
2.1.10. nuostolių, susijusių su apdraustos Transporto priemonės sugadinimu arba praradimu, kuris įvyko ne dėl
išorinės jėgos.

III. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMAS
1. Ką apdraudžiame
1.1. Nelaimingų atsitikimų draudimu apdraudžiame Apdraustojo turtinius interesus, susijusius su nelaimingais
atsitikimais, kuriuos jis draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu draudimo teritorijoje važiuodamas apdrausta
Transporto priemone patyrė ir kurie įvyko dėl išorinės įtakos poveikio jo kūnui taip, kaip apibrėžta šiose Draudimo
taisyklėse.
Mirties rizika
1.2. Mirtis – draudimo sumos dydžio išmoką mokame, jeigu Apdraustasis dėl draudimo sutartyje nurodytoje
draudimo apsaugos galiojimo teritorijoje ir draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo
miršta ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos.
1.3. mirties atveju išmokėsime draudimo sutartyje numatytą mirties draudimo sumą.
1.4. draudimo išmoką mokėsime Draudimo liudijime nurodytam Naudos gavėjui. Jei Draudėjas ir Apdraustasis
nesutampa, o Apdraustojo raštiško sutikimo dėl Naudos gavėjo paskyrimo nėra, arba jei Naudos gavėjas draudimo
liudijime nenurodytas, draudimo išmoką mokėsime Apdraustojo paveldėtojams, laikantis Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatytos tvarkos. Jei teisėtų paveldėtojų nėra arba Apdraustojo mirtis kilo dėl tyčinių Naudos gavėjo
ar kitų paveldėtojų veiksmų, draudimo išmoka nemokama.
1.5. Tuo atveju, jeigu dėl to paties nelaimingo atsitikimo jau buvo mokėta draudimo išmoka pagal neįgalumo, ar
traumų rizikas, tačiau per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos atsirado pagrindas mokėti draudimo
išmoką dėl Apdraustojo mirties, išmoka mirties atveju yra mažinama suma, išmokėta pagal neįgalumo ar traumų
rizikas.
Neįgalumo rizika
1.6. Draudimo išmoka išmokama tuo atveju, jei dėl nelaimingo atsitikimo, kuris draudimo galiojimo laikotarpiu įvyko
draudimo liudijime nurodytoje draudimo teritorijoje Apdraustajam ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus po
nelaimingo atsitikimo datos buvo diagnozuoti šių Draudimo taisyklių 2-ajame priede „Neįgalumas“ išvardyti
sužalojimai. Valstybės institucijų patvirtintas darbingumo sumažėjimas ar netekimas, darbingumo lygis
(neįgalumas) arba kitokia forma pateiktas darbingumo (neįgalumo) vertinimas nėra laikomas neįgalumu pagal šias
Draudimo taisykles.
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1.7. Draudimo išmoka apskaičiuojama draudimo liudijime nurodytą neįgalumo draudimo sumą padauginant iš
atitinkamam kūno sužalojimui, kurį Apdraustasis patyrė ryšium su nelaimingu atsitikimu, priskirto procentinio
dydžio, kuris nurodytas šių Draudimo taisyklių 2-ajame priede „Neįgalumas“.
1.8. Jei to paties nelaimingo atsitikimo metu buvo patirti keli 2-ajame priede „Neįgalumas“ nurodyti kūno
sužalojimai, draudimo išmokos yra sumuojamos, tačiau bendra draudimo išmokos suma negali būti didesnė už
draudimo liudijime nurodytą neįgalumo draudimo sumą.
1.9. Jei už tą patį nelaimingą atsitikimą buvo išmokėta draudimo išmoka, kuri yra numatyta pagal traumos rizikos
draudimą, tačiau pagrindas išmokėti draudimo išmoką pagal neįgalumo riziką atsirado per vienerius metus nuo
nelaimingo atsitikimo datos, draudimo išmoka, kuri mokama pagal neįgalumo rizikos draudimą, yra mažinama
suma, kuri buvo išmokėta pagal traumų rizikų draudimą.
Traumų rizika
1.10. Draudimo išmoka išmokama tuo atveju, jei nelaimingo atsitikimo metu Apdraustasis patyrė šių Draudimo
taisyklių 1-ajame priede „Traumos“ išvardytus sužalojimus.
1.11. Traumos atveju draudimo išmoka apskaičiuojama draudimo liudijime nurodytą traumų rizikos draudimo
sumą padauginant iš atitinkamai traumai priskirto procentinio dydžio, kuris nurodytas Draudimo taisyklių 1-ajame
priede „Traumos“.
1.12. Jei to paties nelaimingo atsitikimo metu buvo sužalotos kelios kūno dalys (keli organai), 1-ajame priede
„Traumos“ numatytos draudimo išmokos yra sumuojamos, tačiau bendra draudimo išmokos suma negali būti
didesnė nei draudimo liudijime nurodyta traumų draudimo suma.
1.13. Laikoma, kad keli vienos kūno dalies (organo) sužalojimai, atsiradę ryšium su tuo pačiu nelaimingu atsitikimu,
yra vienas įvykis. Draudimo išmoka išmokama vadovaujantis tik viena 1-osios lentelės „Traumos“ sąlyga, kuri
numato sunkiausią kūno sužalojimą.
1.14. Kaulų lūžių, išnirimų, dalinių išnirimų ir plyšimų atveju draudimo išmoka išmokama tik tada, jei sveikatos būklė
buvo patvirtinta atlikto rentgeno tyrimo, kompiuterinės tomografijos arba magnetinio rezonanso tyrimo nuotrauka.
Jei minėtų tyrimų nuotraukos arba kiti dokumentai nebuvo pateikti, draudimo išmoka neišmokama.
1.15. Jei pagrindas išmokėti draudimo išmoką pagal neįgalumo rizikos draudimo atsirado dėl to paties nelaimingo
atsitikimo, draudimo išmoka pagal traumų rizikos draudimą neišmokama.
Medicininių išlaidų rizika
1.16. Draudimo išmoka pagal šį straipsnį mokama tuo atveju, jei patirtas kūno sužalojimas priskiriamas
draudžiamajam įvykiui pagal 1-ojo priedo lentelę „Traumos“.
1.17. Mes kompensuojame toliau nurodytas Apdraustojo išlaidas, susijusias su medicinos paslaugomis, kurios
buvo suteiktos ryšium su Apdraustojo trauma ir kurias jis gavo Lietuvos Respublikoje esančioje gydymo įstaigoje ir
vaistinėje:
1.17.1. reabilitacijos išlaidas (fizioterapijos procedūras, kineziterapijos užsiėmimus, ne daugiau kaip 10 masažo
seansų);
1.17.2. neįgaliojo vežimėlio arba ramentų nuomos arba įsigijimo išlaidas.
1.18. Faktines suteiktos medicinos pagalbos išlaidas Mes atlyginame pagal pateiktus finansinius dokumentus.

2. Ko neapdraudžiame
2.1. Pagal šią riziką nedraudžiamaisiais įvykiais laikysime ir neatlyginsime nuostolių dėl įvykių, kurie tiesiogiai ar
netiesiogiai atsirado dėl:
2.1.1. atvejų, nurodytų šių Draudimo taisyklių VI skyriaus 1 ir 2 punkte;
2.1.2. įvykių, kurie įvyko dėl Apdraustojo sveikatos sutrikimo: infekcinio ar kitokio susirgimo, epilepsijos priepuolių,
patologinių ar pasikartojančių kaulų lūžių, pasikartojančių raiščių nutrūkimų, pasikartojančių išnirimų (dalinių
išnirimų), degeneracinių stuburo slankstelių pažeidimų; alkūnės, riešo kanalo sindromo, bursito, peties ankštumo
sindromo (sukamojo varžčio sindromo), psichikos sutrikimų arba depresijos;
2.1.3. sveikatos sutrikimų, kurie yra alkoholio ir (arba) kitų psichotropinių medžiagų vartojimo pasekmė;
2.1.4. įvykių, kurie įvyko atliekant fizinį darbą, dalyvaujant Sporto varžybose ir treniruotėse, užsiimant ekstremalia
veikla, išskyrus atvejus, kai tokia veikla buvo priskirta draudimo rizikoms ir yra nurodyta draudimo liudijime.
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IV. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
1. Ką apdraudžiame
1.1. Mes išmokame draudimo išmoką trečiajai šaliai, kuriai Apdraustasis padarė žalą apdrausta Transporto priemone ar ją vairuodamas, tokiais atvejais:
1.1.1 už žalą, padarytą trečiosios šalies gyvybei arba sveikatai;
1.1.2. už žalą, padarytą trečiosios šalies turtui.
1.2. Papildomai Mes atlyginsime žalą, susijusią su:
1.2.1. bylinėjimosi išlaidomis, susijusiomis su ieškinio, kurį Jūsų atžvilgiu pateikė trečioji šalis, nagrinėjimu ir patikslinimu, jei tokios išlaidos iš anksto su Mumis suderintos;
1.2.2. pagrįstomis minimaliomis gelbėjimo išlaidomis, susijusiomis su skubios pagalbos priemonėmis, skirtomis
užkirsti kelią žalai arba ją sumažinti netgi tais atvejais, kai tokios priemonės buvo nesėkmingos.
1.3. Mes atlyginsime nuostolius, jei Jūsų veiksmai arba neveikimas, kuris sukėlė nuostolius trečiajai šaliai, įvyko
draudimo galiojimo laikotarpiu;
1.4. Mes atlyginsime nuostolius dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, su
sąlyga, kad pretenzija dėl nuostolių ar nuostolių atlyginimo buvo pareikšta Jums per draudimo laikotarpį arba per
30 dienų nuo jo pabaigos.

2. Ko neapdraudžiame
2.1. Pagal šią riziką nedraudžiamaisiais įvykiais laikysime ir neatlyginsime nuostolių dėl įvykių, kurie tiesiogiai ar
netiesiogiai atsirado dėl:
2.1.1. šių Draudimo taisyklių VI skyriaus 1 ir 2 punkte nurodytų atvejų;
2.1.2. dėl finansinių nuostolių, t. y. nuostolių, kurie nėra pasekmė žalos, padarytos trečiosios šalies gyvybei, sveikatai ar turtui;
2.1.3.dėl nuostolių, kuriuos sukėlė piktavališkas reglamentuojančių teisės aktų, techninės eksploatacijos ar gaisrinės saugos taisyklių pažeidimas.

V. DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA
1. Atsitikus draudžiamajam įvykiui
1.1. Jūs ir (ar) Apdraustasis draudžiamojo įvykio atveju privalote:
1.1.1. Imtis visų protingų ir prieinamų priemonių stengiantis sumažinti nuostolių dydį;
1.1.2. nedelsiant pranešti kompetentingoms institucijoms apie draudžiamąjį įvykį (apie vagystę, apiplėšimą arba
eismo įvykį pranešti policijai; apie gaisrą pranešti priešgaisrinės saugos departamentui, apie sprogimą – policijai ir
skubios pagalbos tarnybai ir kt.). Reikalauti išduoti dokumentą, patvirtinantį minėtus faktus;
1.1.3. padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsiaiškintos aplinkybės, ir gauti žalai įvertinti būtini duomenys bei
dokumentai;
1.1.4. pateikti Mums visus Mūsų prašomus dokumentus, kurie yra būtini siekiant patvirtinti, kad įvykis yra
draudžiamasis, nustatyti žalą, apskaičiuoti ir išmokėti išmoką, nustatyti atsakingą asmenį ir leisti Mums
pasinaudoti savo atgręžtinio reikalavimo teise atsakingo asmens atžvilgiu;
1.1.5. pateikti Mums išsamią informaciją apie visas Jums arba Apdraustajam žinomas tokio įvykio aplinkybes,
pateikti Mūsų prašomus medicininius ir kitus dokumentus, išsamias sąskaitas-faktūras už Mūsų prašymu suteiktas
paslaugas, per 3 (tris) darbo dienas patvirtinti įvykio faktą, teisingai bei išsamiai užpildyti Mūsų pateiktą klausimyną
bei įvykdyti kitus Mūsų reikalavimus;
1.1.6. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų, išskyrus atvejus, jei šiose Draudimo taisyklėse
arba draudimo liudijime nurodyta kitaip, pranešti Mums apie įvykį, kurį galima patvirtinti esant draudžiamuoju
įvykiu, ir pateikti visą šiame skyriuje nurodytą informaciją bei dokumentus raštu bent vienu iš toliau nurodytų būdų:
išsiųsti paštu, nusiųsti el. paštu arba užpildyti pranešimo formą internetu www.balcia.lt.
1.2. Turto draudimo atveju Jūs ir (arba) Apdraustasis turite:
1.2.1. apdraustos transporto priemonės praradimo, sunaikinimo arba sugadinimo atveju apie tai pranešti Mums
raštu per 7 (septynias) dienas.
1.3. Nelaimingų atsitikimų draudimo atveju Jūs ir (arba) Apdraustasis turite:
1.3.1. ne vėliau kaip per 48 valandas kreiptis į medicinos įstaigą ir gauti atitinkamą gydymą;
1.3.2. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, išskyrus šiose Draudimo taisyklėse numatytas
išimtis arba esant svarbioms priežastims, pranešti Mums raštu apie nelaimingą atsitikimą, pateikiant apie jį
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išsamią ir visapusišką informaciją. Apie Apdraustojo mirtį dėl nelaimingo atsitikimo turite Mums pranešti ne vėliau
kaip per 10 dienų ir netgi tuo atveju, jei apie patį nelaimingą atsitikimą jau buvo pranešta;
1.3.3. dėti visas pastangas išsiaiškinti įvykio aplinkybes, suteikti Mums arba Mūsų įgaliotiems partneriams
apžiūrėti galimybę apžiūrėti įvykio vietą, atlikti tyrimą ir apklausti liudininkus bei atlikti kitus su žalos
administravimu susijusius veiksmus, gauti ir Mums pateikti visus Mūsų prašomus duomenis, dokumentus ir
informaciją, kad Mes galėtume nustatyti, ar tas įvykis yra draudžiamasis įvykis, kokia yra nuostolių priežastis,
įvertinti nuostolių dydį ir išmokėti draudimo išmoką;
1.3.4. pateikti Mums visus dokumentus ir informaciją, būtiną nustatyti draudžiamojo įvykio faktą ir aplinkybes bei
apskaičiuoti draudimo išmokos sumą: rašytinį pranešimą apie įvykį, medicinos įstaigos išduotą pažymą su įrašyta
diagnoze; jei nelaimingas atsitikimas įvyko vykstant iš darbo į namus ar atvirkščiai – pareiškimą apie nelaimingą
atsitikimą darbe arba apie nelaimingą atsitikimą vykstant iš darbo namo ar atvirkščiai, o Apdraustojo mirties atveju
– mirties liudijimą ir kitus Mūsų prašomus dokumentus.
1.4. Civilinės atsakomybės draudimo atveju Jūs ir (arba) Apdraustasis turite:
1.4.1. per 3 (tris) dienas pranešti Mums raštu apie įvykį, kuris gali užtraukti Apdraustojo civilinę atsakomybę. Jei dėl
įvykio buvo pradėtas tyrimas, įteikti šaukimai į teismą arba inicijuoti kiti teisiniai veiksmai, arba jei Apdraustasis jau
gavo ieškinį arba reikalavimą – nedelsiant apie tai Mums pranešti, pridedant gautų dokumentų kopijas;
1.4.2. negavus Mūsų sutikimo, nepripažinti savo kaltės nei visiškai, nei iš dalies ir nepatvirtinti jokių trečiųjų šalių
reikalavimų dėl Apdraustojo civilinės atsakomybės;
1.4.3. Mūsų prašymu, leisti Mums Apdraustojo vardu pareikšti pareiškimus dėl trečiųjų šalių reikalavimų
pripažinimo arba atmetimo, įskaitant atstovavimą teisme.

2. Žalos nustatymas
2.1. Gavę pradinę informaciją pradedame įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, tyrimą, kurio metu
kreipiamasi į atitinkamas teisėsaugos, teisėtvarkos, asmens sveikatos priežiūros, socialinio draudimo, medicininės
ekspertizės įstaigas, institucijas, kuriose yra sudaromi psichoneurologinių, toksikologinių, narkologinių įskaitų
sąrašai, taip pat kitas institucijas, kurios gali turėti duomenų apie įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes. Fiksuodami
įvykio aplinkybes turime teisę fotografuoti ir daryti vaizdo (garso) įrašus. Įvykiui tirti galime pasitelkti įvairius
ekspertus, specialistus ar mokslininkus.
2.2. Mūsų išvados yra privalomos, jeigu nėra įrodoma, kad jos neatitinka tikrosios padėties.

3. Draudimo išmokos mokėjimas
3.1. Draudimo išmoką (ar pirmąją jos dalį) išmokame ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo visų
draudžiamojo įvykio priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti bei draudimo išmokai apskaičiuoti reikalingų
dokumentų gavimo dienos.
3.2. Draudžiamojo įvykio atveju, jeigu ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius užtrunka draudimo išmokos dydžio nustatymas ir
derinimas, Jūsų prašymu, išmokėsime sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai.
3.3. Jeigu uždelstume išmokėti draudimo išmoką dėl savo kaltės, įsipareigojame mokėti 3 % (trijų procentų) dydžio
metines palūkanas už draudimo išmoką ar jos dalį, kurią išmokėti buvo praleistas terminas.
3.4. Visais atvejais, mokėdami draudimo išmoką, neviršysime draudimo sumos, numatytos Draudimo sutartyje, iš
kurios išskaičiuosime visas jau išmokėtas draudimo išmokas.
3.5. Turto draudimo atveju:
3.5.1. Prieš išmokėdami draudimo išmoką Mes nustatysime apdrausto objekto vertę. Apdrausto objekto vertė nustatoma pagal atkūrimo išlaidas, kurios lygios mažiausioms to paties tipo ir panašios kokybės transporto priemonės
įsigijimo išlaidoms, arba mažiausioms išlaidoms, kurių reikia siekiant ją atkurti taip, kad ji būtų atkurta tokiu laipsniu ir būtų tokios kokybės, kokia buvo prieš pat įvykstant draudžiamajam įvykiui.
3.5.2. Transporto priemonės, kuri yra ne senesnė kaip 2 metų, atveju įsigijimo išlaidos bus apskaičiuotos be nusidėvėjimo. Senesnės negu 2 metų transporto priemonės įsigijimo išlaidos bus apskaičiuojamos įvertinant ir atimant
nusidėvėjimo sumą nuo įsigijimo kainos. Vieneri nusidėvėjimo metai lygūs 10 procentų.
3.5.3. Visiško praradimo (tuo atveju, jei žalos eliminavimo išlaidos yra didesnės negu skirtumas tarp Apdraustojo
objekto vertės prieš draudžiamąjį įvykį ir po jo) dėl neteisėtų trečiosios šalies veiksmų apdraustos Transporto
priemonės atžvilgiu rizikos atveju reikia, kad Jūs pateiktumėte Mums informaciją, kuri įrodytų, jog Transporto priemonė buvo įregistruota pagal šių Draudimo taisyklių 2 skyriaus 1.1.2 punkto nuostatas.
3.5.4. Apdraustos transporto priemonės sugadinimo atveju Mes atlyginsime faktinę nuostolių sumą, kuri nustatyta
kaip suma, kurios reikia siekiant atkurti transporto priemonę iki tokios būklės, kokia buvo prieš pat draudžiamąjį
įvykį.
3.5.5. Visiško praradimo atveju Mes turime teisę:
3.5.5.1. pakeisti apdraustą Transporto priemonę kita lygiaverte transporto priemone;
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3.5.5.2. išmokėti draudimo išmoką, kurios suma yra ne didesnė kaip transporto priemonės vertė, atėmus transporto priemonės liekanų vertę;
3.5.5.3. išmokėti draudimo išmoką, kuri būtų lygi skirtumui tarp iki draudžiamojo įvykio buvusios transporto priemonės vertės ir po jo likusios transporto priemonės vertės, ir nepasiimti apdraustos transporto priemonės liekanų.
3.5.6. Savo nuožiūra žalos atlyginimą Mes išmokėsime taip:
3.5.6.1. sumokėdami apskaičiuotą nuostolių sumą į naudos gavėjo sąskaitą;
3.5.6.2. sumokėdami už sugadintos apdraustos Transporto priemonės remonto paslaugas.
3.5.7. Mes turime teisę pasirinkti apdraustos Transporto priemonės remonto paslaugų teikėją. Gavę rašytinį Mūsų
sutikimą, Jūs galite pasirinkti kitą paslaugų teikėją. Jei remonto darbus atlieka Jūsų pasirinktas paslaugų teikėjas ir
apskaičiuotos remonto išlaidos viršija Mūsų pasirinkto paslaugų teikėjo siūlomas išlaidas, tokiu atveju Mes turime
teisę draudimo išmokos sumą nustatyti remdamiesi pigiausiu remonto paslaugų teikėjų pasiūlymu.

VI. DRAUDIMO IŠMOKOS NEMOKĖJIMO IR MAŽINIMO TVARKA
1. Bendri nedraudžiamieji įvykiai
1.1. Nepriklausomai nuo pasirinktos draudimo apsaugos apimties ar draudimo rizikos, Mes neatlyginsime
nuostolių, patirtų dėl šių įvykių:
1.1.1. karo, invazijos, priešiškų užsienio valstybės veiksmų, karinių ar joms prilyginamų operacijų, tokių kaip
pilietinio karo (paskelbus ar nepaskelbus karo), riaušių, streiko, sukilimo, maišto, revoliucijos, karo padėties,
marodieriavimo, vandalizmo, sabotažo; streiko, lokauto, viešosios tvarkos sutrikdymų, kurie prilygtų perversmui ar
riaušėms, nuosavybės konfiskavimo, nacionalizavimo, jeigu tai yra sukelta ar sankcionuota valstybės valdžios,
nesvarbu, teisėtai ar ne; kitos politinės rizikos bei visi kiti nuostoliai ar išlaidos, patirtos tiesiogiai ar netiesiogiai dėl
tokių veiksmų prevencijos, taip pat nėra atlyginamos;
1.1.2. tiesioginio ar netiesioginio branduolinio sprogimo, branduolinės energijos ar radioaktyvių preparatų poveikio,
tiesioginio ar netiesioginio radioaktyvaus užterštumo, taip pat bet kokių spindulių (elektromagnetinių, šilumos,
šviesos ir kt.) poveikio bei dėl cheminių, biologinių medžiagų naudojimo ne pagal jų paskirtį;
1.1.3. teroro aktų, kurie suprantami kaip įvairūs veiksmai, asmeniui ar grupei asmenų, veikiančių savarankiškai arba
kokios nors organizacijos ar valdžios naudai, panaudojant jėgą ar grasinat ją panaudoti politiniais, ekonominiais,
religiniais, ideologiniais ar panašiais tikslais, siekiant padaryti įtaką valdžiai arba įbauginti visuomenę ar jos dalį; bei
visi kiti nuostoliai ar išlaidos, patirtos tiesiogiai ar netiesiogiai dėl tokių veiksmų prevencijos, taip pat nėra
atlyginamos;
1.1.4. tyčinių Jūsų, Apdraustojo ar Naudos gavėjo veiksmų;
1.1.5. Kilusių ne Draudimo sutarties galiojimo metu ar ne draudimo teritorijoje, ar draudimo apsaugos sustabdymo
ar jos netaikymo metu;
1.1.6. Atsitikę Apdraustajam nevykdant teisėtų teisėsaugos ar kitų įgaliotų pareigūnų nurodymų;
1.1.7. kai nesilaikoma kelių eismo ar kitų teisinių taisyklių, nustatančių privalomą apdraustos Transporto priemonės
naudojimo ar tvarkymo tvarką;
1.1.8. kilę vykdant bet kokios rūšies komercinę veiklą;
1.1.9. Kilusių dalyvaujant Sporto varžybose ar treniruotėse;
1.1.10. jei įvykio metu arba iš karto po jo ir iki medicininio patikrinimo Apdraustasis buvo apsvaigęs nuo toksinių
medžiagų arba jei vengė atlikti Blaivumo patikrinimą.

2. Draudimo išmokos mažinimas ar nemokėjimas
2.1. Draudžiamojo įvykio atveju, Mes turime teisę sumažinti draudimo išmoką:
2.1.1. 50%, jei Jūs, Apdraustasis arba Naudos gavėjas apie draudžiamąjį įvykį laiku nepranešėte kompetentingoms
įstaigoms, institucijoms arba Mūsų atstovui;
2.1.2. 50%, jeigu Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas sąmoningai nevykdote visų ar dalies įsipareigojimų arba
teisiškai pagrįstų Mūsų reikalavimų;
2.1.3. Jeigu Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavote visą ar dalinį nuostolių atlyginimą iš už žalą atsakingo
asmens, išmoka mažinama ta suma, kiek yra gaunama iš atsakingo asmens;
2.1.4. Jeigu Jūs, Apdraustasis arba naudos gavėjas pagal kelias draudimo sutartis turite teisę į draudimo išmoką,
skirtą atlyginti tuos pačius nuostolius, Mes turime teisę mokėtiną draudimo išmoką proporcingai sumažinti pagal
atitinkamą draudimo sutartį išmokama draudimo suma. Bet kuriuo atveju draudimo išmoka, kurią išmokės
kiekviena draudimo bendrovė, bus proporcingai sumažinta pagal kiekvieną draudimo sutartį tiek, kad bendra
draudimo išmokos suma nebūtų didesnė už bendrą patirtų atlyginamų nuostolių sumą. Ši sąlyga netaikoma
nelaimingų atsitikimų draudimui, išskyrus Medicininių išlaidų riziką.
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2.2. Draudžiamojo įvykio atveju, Mes turime teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jei:
2.2.1. Sudarant Draudimo sutartį Jūs pateikėte neteisingą informaciją apie apdraustą objektą bei aplinkybes,
turinčias esminės reikšmės draudimo rizikai ir (ar) galimos žalos dydžiui įvertinti;
2.2.2. Patirtos išlaidos buvo nedraudžiamojo įvykio pasekmė;
2.2.3. Draudimo išmokos išmokėjimas pažeistų Lietuvos Respublikos, ES ar tarptautinių organizacijų nustatytus
prekybos, ekonomines ar kitas sankcijas ar embargus ar kitus Mūsų veiklai taikomus nacionalinius ar tarptautinius
teisės aktus.

VII. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Draudimo sutartis
1.1. Draudimo sutarties sudarymas
1.1.1. Draudimo sutartimi yra apdraudžiami su Apdraustuoju susiję jo turtiniais interesais, gyvybe, sveikata, turtu
arba civiline atsakomybe.
1.1.2. Draudimo objektas atskirai nurodomas draudimo liudijime, patvirtinančiame draudimo sutarties sudarymo
faktą.
1.1.3. Draudimo sutartis yra kompleksinis dokumentas, susidedantis iš Draudimo liudijimo, patvirtinančio sutarties
sudarymą, Jūsų prašymo (galime paprašyti pateikti jį raštu), šių Draudimo taisyklių ir kitų priedų bei sąlygų, dėl
kurių Mes susitarsime. Jeigu individualios draudimo sąlygos, nurodytos Draudimo liudijime, ir šiose Draudimo
taisyklėse įtvirtintos sąlygos skiriasi, pirmenybė teikiama individualioms draudimo sąlygoms.
1.1.4. Draudimo sutartis yra sudaroma laisva šalių valia, tad tiek Jūs, tiek Mes turime teisę, nenurodydami
priežasčių, atsisakyti sudaryti Draudimo sutartį.
1.1.5. Siekiant tinkamai nustatyti Jūsų poreikius bei įvertinti Jūsų draudimo riziką, turime gauti iš Jūsų visą Jums
žinomą ir (ar) Mūsų prašomą teisingą informaciją, kuri svarbi tiek draudimo sutarties sudarymui, tiek ir jos
vykdymui. Jeigu Jūs netinkamai vykdysite šią pareigą, Mes įgysime teisę reikalauti pripažinti sudarytą Draudimo
sutartį negaliojančia.
1.1.6. Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš šių būdų:
1.1.6.1. Pasirašant Draudimo sutartį (paprastu ar elektroniniu parašu);
1.1.6.2. Mums pasirašant Draudimo sutartį, o Jums – sutarties sudarymą patvirtinant sumokėjus Draudimo įmoką
ar pirmąją jos dalį (jeigu sutarsime dėl įmokos išdėstymo dalimis).
1.2. Draudimo sutarties galiojimas
1.2.1. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nurodomas Draudimo liudijime.
1.2.2. Draudimo apsauga, t. y. Mūsų pareiga mokėti draudimo draudžiamojo įvykio atveju, prasideda:
1.2.2.1. draudimo liudijime nurodytą datą;
1.2.2.2. tais atvejais, kai draudimo apsaugos įsigaliojimas yra susietas su draudimo įmokos arba jos pirmosios
dalies sumokėjimu, draudimo apsauga įsigalioja tada, kai sumokėta draudimo įmoka arba jos dalis buvo įskaityta
Mūsų banko sąskaitoje;
1.2.2.3. tais atvejais, kai draudimo įmokos arba jos pirmosios dalies mokėjimo data yra vėlesnė negu draudimo
sutarties pradžios data, draudimo apsauga pradeda galioti draudimo liudijime nurodytą datą, jei yra tinkamai
įvykdyta prievolė sumokėti draudimo įmoką ar jos dalį.
1.2.3. Draudimo apsauga galioja tik tiems įvykiams, kurie įvyksta draudimo teritorijoje, nurodytoje Draudimo
liudijime.
1.2.4. Draudimo sutartis gali būti papildyta ar pakeista rašytiniu Šalių susitarimu.
1.3. Draudimo sutarties pasibaigimas
1.3.1. Draudimo sutartis pasibaigia:
1.3.1.1. Pasibaigus Draudimo sutarties galiojimo terminui.
1.3.1.2. Kai Mes išmokame visas draudimo išmokas, nustatytas Draudimo sutartyje, nors Draudimo sutarties
galiojimo terminas nesuėjo.
1.3.1.3. Jūsų, kaip juridinio asmens likvidavimo atveju, kai nėra Jūsų teisių bei pareigų perėmėjo. Draudimo sutartis
šiuo atveju laikoma pasibaigusi nuo pirmos draudimo įmokomis neapmokėto periodo dienos.
1.3.1.4. Jūsų arba Apdraustojo mirties atveju;
1.3.1.5. Jūsų iniciatyva, raštu Mus informavus ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki
numatomos Draudimo sutarties nutraukimo dienos. Draudimo sutartis bus laikoma nutraukta dieną, nurodytą
pranešime, bet ne anksčiau negu 15 (penkioliktą) dieną po to, kai buvo gautas pranešimas apie nutraukimą. Tokiu
atveju (skaičiuojant grąžintiną sumą, kiekvieną prasidėjusią dieną vertinsime kaip visą dieną):
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1.3.1.5.1. Jeigu draudimo išmoka nebuvo išmokėta ar pretenzijų nebuvo pareikšta per Draudimo sutarties galiojimo
laikotarpį, per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po Jūsų pranešimo gavimo, Mes grąžinsime Jums nepanaudotą
draudimo įmokos dalį;
1.3.1.5.2. Jeigu buvo išmokėta ir (ar) rezervuota draudimo išmoka ar buvo pareikšta pretenzijų per Draudimo
sutarties galiojimo laikotarpį, per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po Jūsų pranešimo gavimo, Mes grąžinsime
Jums draudimo įmokos dalį, kuri yra lygi nepanaudotos draudimo įmokos dalies ir išmokėtos draudimo išmokos
skirtumui.
1.3.1.6. Mūsų iniciatyva, teisės aktų nustatyta tvarka, Jums iš esmės pažeidus sutartį (pvz., laiku nemokate
draudimo įmokos, tyčia neatskleidžiate rizikos vertinimui svarbios informacijos ir pan.).
1.3.1.7. Kitais įstatymų nustatytais pagrindais.
1.3.2. Nepriklausomai nuo Draudimo sutarties pasibaigimo pagrindo, Jūsų pareiga sumokėti draudimo įmoką už
draudimo apsaugos laikotarpį iki Draudimo sutarties pasibaigimo dienos išlieka.
1.3.3. Jei Jūs nutrauktumėte draudimo sutartį anksčiau joje nurodyto termino, Jūsų rašytiniu prašymu Mes
grąžinsime Jums tą draudimo įmokos dalį, kurią esate sumokėję už likusį nepanaudotą draudimo sutarties
galiojimo laikotarpį. Apskaičiuodami grąžintiną sumą, kiekvieną prasidėjusią dieną Mes laikysime pilna diena.

2. Jūsų teisės ir pareigos
2.1. Jūs turite teisę:
2.1.1. Gauti Jūsų interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį draudimo pasiūlymą;
2.1.2. Prieš sudarant draudimo sutartį, susipažinti su Draudimo taisyklėmis, draudimo produkto informaciniu
dokumentu ir gauti jų kopijas;
2.1.3. Pateikti Mums prašymą Draudimo sutarčiai sudaryti;
2.1.4. Sudaryti sutartį Jums patogiu, vienu iš šiose Draudimo taisyklėse siūlomų, būdų;
2.1.5. Siūlyti pakeisti, papildyti ir (ar) nutraukti Draudimo sutartį teisės aktuose bei Draudimo taisyklėse nustatyta
tvarka;
2.1.6. Reikalauti draudimo išmokos draudžiamojo įvykio atveju, jeigu yra gautas rašytinis Draudimo sutartyje
nurodyto Naudos gavėjo sutikimas;
2.1.7. Nepažeidžiant taikomų teisės aktų gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
2.1.8. Nesutikti su Mūsų teisių ir pareigų, kylančių iš Draudimo sutarties, perleidimo kitai (-oms) draudimo bendrovei (-ėms) – tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo sužinojimo apie tokį teisių ir pareigų perleidimą, nutraukti Draudimo sutartį, įspėjant Mus raštu prieš 15 (penkiolika). Tokiu atveju Jums grąžinamos Jūsų sumokėtos draudimo įmokos už
likusį Draudimo sutarties galiojimo laiką.
2.2. Jūs privalote:
2.2.1. Pateikti Mums prašymą Draudimo sutarčiai sudaryti;
2.2.2. Prieš Draudimo sutarties sudarymą suteikti Mums teisingą informaciją apie visas Jums žinomas ir (ar) Mūsų
prašomas aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai įvertinti. Tai galima padaryti užpildant Mūsų
anketą, informuojant Mus žodžiu ar raštu, pateikiant dokumentus;
2.2.3. Draudimo sutarties galiojimo metu nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas, raštu Mus informuoti
apie visų aplinkybių, galinčių turėti įtakos draudžiamojo įvykio ir (ar) žalos kilimui, nuostolių dydžiui, draudimo
rizikos pasikeitimui;
2.2.4. pranešti Mums apie visas su kitomis draudimo bendrovėmis sudarytas arba planuojamas sudaryti draudimo
sutartis dėl tų pačių rizikų (įskaitant jų nuostatas ir sąlygas). Šis reikalavimas taikomas ir Apdraustajam;
2.2.5. per draudimo liudijime nustatytą terminą sumokėti draudimo įmoką;
2.2.6. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešti Mums raštu apie pasikeitusius kontaktinius duomenis (adresą,
telefono numerį, el. pašto adresą);
2.2.7. bendradarbiauti su mumis tuo metu, kai Mes naudojamės atgręžtinio reikalavimo teise už draudžiamąjį įvykį
atsakingo asmens atžvilgiu;
2.2.8. sudarydami draudimo sutartį ar jau ją sudarę, ar kartu su pranešimu apie turto draudimo draudžiamąjį įvykį,
Jūs turite Mums pateikti apdraustos transporto priemonės ir jos visų apgadinimų nuotraukas, darytas iki
draudžiamojo įvykio dienos. Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite Mums minėtų nuotraukų, draudžiamojo įvykio atveju
Mes laikysime, kad Jūs netinkamai vykdėte savo prievolę atskleisti visą būtiną informaciją ir atsisakysime mokėti
draudimo išmoką.
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3. Naudos gavėjo teisės ir pareigos
3.1. Naudos gavėjas turi teisę:
3.1.1. Gauti draudimo išmoką:
3.1.1.1. Kai draudimo sutartis sudaryta trečiojo asmens naudai – pagal Naudos gavėjo prašymą;
3.1.1.2. Kai yra gautas Apdraustojo raštiškas prašymas išmoką pervesti kitam asmeniui;
3.1.2. Nepažeidžiant taikomų teisės aktų gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą bei kitą susijusią
informaciją.
3.2. Naudos gavėjas privalo:
3.2.1. Draudžiamojo įvykio atveju pateikti Mums visus turimus dokumentus ir (ar) žinomą informaciją apie
draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes.

4. Mūsų teisės ir pareigos
4.1. Mes turime teisę:
4.1.1. Reikalauti ir gauti iš Jūsų, Apdraustojo ir (ar) Naudos gavėjo visą rizikai įvertinti reikalingą informaciją;
4.1.2. Esant draudimo rizikos pasikeitimui, pakeisti Draudimo sutarties sąlygas ir reikalauti sumokėti papildomą
draudimo įmoką arba, teisės aktų nustatyta tvarka, nutraukti su Jumis draudimo sutartį;
4.1.3. Jeigu Draudimo sutartis sudaroma per Jūsų atstovą, supažindinti jį, o ne Jus tiesiogiai su Draudimo
taisyklėmis bei įteikti jų kopiją – tai bus laikoma tinkamai įvykdyta Mūsų pareiga atskleisti Jums Draudimo
sutarties sąlygas;
4.1.4. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį nenurodant priežasties;
4.1.5. Atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar sumažinti jos dydį, jeigu Jūs ar Apdraustasis (jeigu jam buvo žinoma
apie Draudimo sutarties sudarymą jo naudai) tyčia arba dėl didelio neatsargumo:
4.1.5.1. Draudimo taisyklėse nustatytais terminais nepranešėte Mums apie įvykusį draudžiamąjį įvykį ir tai turėjo
įtakos žalos padidėjimui ar įvykio aplinkybių ir (ar) pasekmių nustatymui;
4.1.5.2. nepaisydami savo pareigos, nesiėmėte veiksmų, galinčių sumažinti ar pašalinti padarytą žalą;
4.1.5.3. nevykdėte kitų teisėtų Mūsų nurodymų;
4.1.6. Teisės aktų nustatyta tvarka perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Draudimo sutarties kitai (-oms)
draudimo bendrovei (-ėms). Apie tokį ketinimą Jūs būsite informuotas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius bent
dviejuose nacionaliniuose laikraščiuose;
4.1.7. Paslaugų teikimo tikslu, nepažeidžiant Jūsų interesų, atskleisti konfidencialią informaciją nepriklausomiems
bei Mūsų samdomiems ekspertams, perdraudimo bendrovėms, Mūsų teisėtiems atstovams bei patarėjams, su
Mumis susijusioms įmonėms, teismams bei arbitražiniam teismui, Naudos gavėjui bei kitais įstatymų nustatytais
atvejais.
4.2. Mes įsipareigojame:
4.2.1. Įvykus draudžiamajam įvykiui teisės aktų ir šių Draudimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais mokėti
draudimo išmokas;
4.2.2. Tvarkyti Jūsų, Apdraustojo, Naudos gavėjo ir kitų susijusių su Draudimo sutartimi asmenų asmens
duomenis, griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų;
4.2.3. Teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Jus ir Naudos gavėją apie draudžiamojo įvykio eigą.

5. Draudimo įmokos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka
5.1. Remdamiesi Jūsų pateikta informacija, įskaitant kelionės trukmę, draudimo sumą, pasirinktas draudimo
rizikas, draudimo teritoriją, kelionės tipą ir kitą svarbią informaciją, apskaičiuojame Draudimo įmokos, kurios
tinkamas mokėjimas yra viena pagrindinių Jūsų prievolių, dydį.
5.2. Visą draudimo įmoką turite sumokėti Draudimo sutarties sudarymo metu, tačiau galime susitarti dėl įmokos
mokėjimo dalimis – tokiu atveju sumos ir mokėjimo terminai bus nurodyti Draudimo liudijime.
5.3. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta atlikus pavedimą į Mūsų ar Mūsų atstovo sąskaitą banke. Lėšų
įskaitymo į Mūsų ar Mūsų atstovo sąskaitą banke diena laikoma draudimo įmokos sumokėjimo data.
5.4. Tik visos draudimo įmokos ar visos jos dalies sumokėjimas yra laikomas tinkamu Jūsų pareigos mokėti
draudimo įmoką įvykdymu.
5.5. Jums vėluojant sumokėti draudimo įmoką arba sumokant ne visą sumą, Mes papildomai priskaičiuosime 0,02
(dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo trūkstamos sumokėti
sumos.
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5.6. Jeigu draudimo įmokos nesumokėsite per 30 dienų nuo Mūsų raginimo išsiuntimo Jums dienos, Draudimo
sutartis pasibaigs šio skyriau 1.3.1.6 papunktyje nurodytu pagrindu. Tuo atveju, jeigu skolos išieškojimui
pasitelksime tokias paslaugas teikiančius asmenis, Mūsų patirtas dėl to išlaidas turėsite kompensuoti Jūs.
5.7. Pasikeitus draudimo rizikai, Mes turime teisę perskaičiuoti draudimo įmoką.

6. Draudimo rizikos pasikeitimas
6.1. Pasikeitus draudimo rizikai, Jūs privalote apie tai Mums pranešti. Atvejai, kai toks pranešimas yra privalomas,
aprašyti Draudimo taisyklėse prie kiekvienos draudimo rizikos.
6.2. Padidėjus draudimo rizikai, Mes turime teisę pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir pareikalauti, kad Jūs
sumokėtumėte papildomą draudimo įmoką. Jei Jūs nesutiksite su pasikeitusiomis sąlygomis, arba nepareikšite
savo nuomonės per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie naujas draudimo sutarties sąlygas išsiuntimo dienos,
Mes įgysime teisę be jokio atskiro įspėjimo nutraukti draudimo sutartį iš karto, kai baigiasi šiame punkte nurodytas
terminas.
6.3. Draudimo rizikai sumažėjus, Jūs turite teisę prašyti, kad būtų pakeistos draudimo sutarties nuostatos bei
sąlygos, ir kad būtų sumažinta draudimo įmoka.
6.4. Mes turime teisę reikalauti per 2 (du) mėnesius nuo tos datos, kai buvo sužinota apie padidėjusią riziką,
nutraukti draudimo sutartį, jei žinodami apie galimą rizikos padidėjimą Mes nebūtume sudarę draudimo sutarties.

7. Draudimo suma
7.1. Neatsižvelgdami į tai, kad Apdraustos transporto priemonės vertė gali būti didesnė už Draudimo sumą, Mes
sumokėsime Jums visas transporto priemonės atkūrimo išlaidas, išskaitę Draudimo liudijime nustatytą išskaitą,
tačiau visais atvejais neviršysime Draudimo sumos.
7.2. Atkūrimo išlaidos apskaičiuojamos kaip mažiausios tos pačios rūšies ir panašios kokybės transporto priemonės įsigijimo išlaidos arba mažiausios išlaidos, reikalingos jai atkurti tokios kokybės ir tiek, kiek tai buvo prieš pat
įvykstant draudžiamajam įvykiui.
7.3. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma sumažinama sumokėta suma.Draudimo objektas yra draudžiamas laikantis draudimo apsaugos iki pirmojo nuostolio principo, kuris reiškia, kad Mes atlyginsime visus dėl draudžiamojo įvykio atsiradusius nuostolius neviršydami draudimo sumos, t. y. draudimo sutartyje nustatyto nuostolių
atlyginimo limito. Tokiu atveju nepakankamo draudimo principas netaikomas.
7.2. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma sumažinama išmokėta suma.

8. Kitos nuostatos
8.1. Šalys neturi teisės be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo atskleisti tretiesiems asmenims kitos Šalies
konfidencialios informacijos, gautos draudimo paslaugų teikimo metu (įskaitant ir informaciją, gautą iki Draudimo
sutarties sudarymo), išskyrus teisės aktuose ir Draudimo taisyklėse nustatytas išimtis.
8.2. Draudimo sutarčiai ir iš jos kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.3. Kilus ginčui, jį spręsime geranoriškomis derybomis. Nepavykus susitarti, ginčas galės būti perkeliamas
nagrinėti teismams, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu Jūs esate fizinis asmuo, Jūs taip pat
galite perduoti ginčą nagrinėjimui Mūsų veiklą prižiūrinčiai institucijai – Lietuvos Banko Finansų rinkos priežiūros
tarnybai, www.lb.lt.
8.4. Kad komunikacija tarp mūsų vyktų sklandžiai, pranešimus vieni kitiems turime teikti raštu:
8.4.1. Išsiunčiant paštu;
8.4.2. Elektroniniu paštu / savitarnos portale – tai pažymimas Draudimo liudijime ar savitarnoje;
8.4.3. Kitu mūsų sutartu būdu.
8.5. Tarpusavio pranešimai laikomi tinkamai įteiktais, praėjus protingam terminui po jų išsiuntimo suderintu būdu.
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1-asis priedas
1 lentelė. Traumos
Eil. Nr.

Draudžiamojo įvykio padariniai

Draudimo išmoka (% nuo
draudimo sumos)

I. KAULŲ LŪŽIAI IR IŠNIRIMAI
1.
Kaukolė
1.1.
Kaukolės skliauto lūžis
10
1.2.
Kaukolės pamato kaulų lūžis
15
1.3.
Kaukolės skliauto ir pamato kaulų lūžis
20
Pastaba. Kelių kaukolės skliauto ir (arba) pamato kaulų lūžis laikomas vienu lūžiu.
2.
Veido kaulai
Veido kaulų (nosikaulio, akytkaulio, viršutinio ir apatinio žandikaulio, skruostakaulio,
2.1.
4 už kiekvieno kaulo lūžį
poliežuvinio kaulo bei prienosinių ančių kaulai)
Pastabos
1. Abipusis žandikaulio lūžis laikomas vienu lūžiu.
2. Žemesniosios alveolinės žandikaulio ataugos lūžis nėra laikomas žandikaulio lūžiu.
3. Viršutinio žandikaulio ir skruostikaulio lūžis laikomas vienu lūžiu.
4. Draudimo išmoka mokama tik esant pirminiam išnirimui. Pasikartojančių išnirimų atveju draudimo išmoka nemokama.
3.
Dantys
3.1.
Vieno sveiko danties trauminis netekimas
5
3.2.
2–4 sveikų dantų trauminis netekimas
10
3.3.
5 ir daugiau sveikų dantų trauminis netekimas
20
Vieno danties sužalojimas (danties arba jo šaknies lūžis, danties dislokacija arba
3.4.
2
danties įspaudimas į alveolę, ne mažiau kaip ¼ danties vainiko skilimas)
Pastabos
1. Danties trauminis netekimas yra toks sužalojimas, kai dėl nelaimingo atsitikimo lūžta arba iškrenta:
a) visas danties vainikas;
b) danties vainikas ir šaknis;
c) danties implantas per 1 metus po traumos.
2. Jei danties netenkama atsitiktinai dėl klaidingų arba netikslių medicininių operacijų, draudimo išmoka mokama tuo atveju,
jei medicininės operacijos buvo taikomos tik reikalavimus atitinkančio draudžiamojo įvykio padariniams.
3. Draudimo išmoka nemokama už sulaužytus arba sugadintus nuimamus dantų protezus.
4. Jei danties netenkama dėl nuolatinių (nenuimamų) protezų arba tiltelių lūžimo, draudimo išmoka yra mokėtina tik
atsižvelgus į atraminio danties netekimą.
5. Pieninio danties trauminio netekimo atveju, kai vaikai yra jaunesni nei 5 metų, arba kai jaunesni nei 5 metų vaikai netenka
II, IV, V pieninio danties, išmokama visa draudimo išmoka. Visais kitais atvejais, kai danties netenkama dėl traumos,
išmokama 1/2 draudimo išmokos, tačiau ne daugiau kaip 120 eurų (neatsižvelgiant į pažeistų dantų skaičių).
6. Jei pažeidžiami dantys, kurie iki traumos buvo paveikti (karieso, gydymo plombavimu), draudimo išmoka mažinama 50%,
išskyrus atvejus, jei yra tikrų burnos arba veido traumos požymių.
7. Draudimo išmoka nemokama esant pakartotinei to paties danties traumai.
4.
Šonkauliai ir krūtinkaulio kaulai
4.1.
Krūtinkaulio lūžis.
5
4.2.
1–2 šonkaulių lūžiai
3
4.3.
3-5 šonkaulių lūžiai
5
4.4.
6 ir daugiau šonkaulių lūžiai
10
Pastabos
1. Draudimo išmoka nustatoma pagal bendrą šonkaulių lūžių iš abiejų pusių skaičių.
2. Keli vieno šonkaulio lūžiai laikomi vienu lūžiu.
3. Šonkaulio kremzlės lūžis laikomas šonkaulio lūžiu.
4. Draudimo išmoka išmokama ir tuo atveju, kai šonkaulis arba krūtinkaulis lūžo žmogaus gaivinimo metu (darant išorinį
širdies masažą). Jei krūtinkaulis ir šonkauliai lūžo gaivinant, viena (didžiausia) draudimo išmoka išmokama I dalies 4
straipsnyje nustatyta tvarka.
5.
Stuburas
Stuburo kaklo, krūtinės arba juosmens srities slankstelių kūno arba lanko lūžiai: 1
5.1.
15
slankstelio
Stuburo kaklo, krūtinės arba juosmens srities slankstelių kūno arba lanko lūžiai: 2
5.2.
25
arba daugiau slankstelių

15

5.3.
5.4.
5.5.

Kryžkaulio lūžis
Stuburgalio lūžis
1 arba kelių slankstelių subdislokacija / dislokacija, kai reikalingas chirurginis
gydymas

10
5
5

Pastabos
1. Slankstelio kūno arba lanko lūžis yra laikomas vienu lūžiu.
2. Jei draudimo išmoka išmokama už slankstelio kūno ir (arba) lanko lūžį, draudimo išmoka už skersinės ir (arba) keterinės
ataugos lūžį arba slankstelio subdislokaciją ar dislokaciją neišmokama.
3. Skersinės ir keterinės ataugos lūžis laikomas vienu lūžiu.
4. Abiejų skersinių ataugų lūžiai laikomi vienu lūžiu.
5. Jei draudimo išmoka yra išmokama už skersinės ir (arba) keterinės ataugos lūžį, draudimo išmoka už slankstelio
subdislokaciją ar dislokaciją neišmokama.
6. Draudimo išmoka mokama už pirminę subdislokaciją ar dislokaciją. Draudimo išmoka už pasikartojančią subdislokaciją ar
dislokaciją neišmokama.
6.
Ranka
6.1.
Mentikaulio arba raktikaulio lūžis
5
6.2.
Žastikaulio lūžis
10
6.3.
Dilbio kaulų lūžis
5 už kiekvieną kaulą
6.4.
Laivakaulio lūžis
5
6.5.
Riešo kaulų lūžis (išskyrus laivakaulį)
3
6.6.
Raktikaulio, riešo kaulų arba dilbio kaulų išnirimas
3
2 už kiekvieną kaulą, tačiau
6.7.
Delnakaulių, nykščio kaulų lūžiai
neviršijant 6%
6.8.
Rankos pirštų netekimas:
6.8.1.
Piršto amputavimas apimant pagrindinį pirštakaulį
6
6.8.2.
Piršto amputavimas apimant distalinį pirštakaulį
4
6.9.
Pirštakaulių lūžiai, išnirimai
2
Pastabos
1. Draudimo išmoka mokama tik už pirminį išnirimą. Už pakartotinius išnirimus draudimo išmoka nemokama.
2. Žastikaulio galvutės lūžis dėl pasikartojančio išnirimo nėra laikomas atitinkančiu draudžiamojo įvykio reikalavimus ir
draudimo išmoka jam netaikoma.
3. Jei draudimo išmoka išmokama už kaulo lūžį, draudimo išmoka už to paties kaulo išnirimą nėra mokama.
4. Keli lūžiai skirtingose vieno kaulo vietose laikomi vienu lūžiu.
5. Kelių to paties piršto pirštakaulių lūžiai laikomi vienu lūžiu.
6. Jei lūžo keli vienos rankos pirštai, išmokama suma turi neviršyti 6% draudimo sumos.
7.
Dubens kaulai
7.1.

Vieno gaktos kaulo, stuburgalio kaulo, sėdynkaulio lūžis – vieno kaulo lūžis

5 už kiekvieno kaulo lūžį

7.2.
Gūžduobės lūžis
7.3.
Vieno suaugimo nutraukimas
7.4.
Dviejų suaugimų nutraukimas
Pastabos
1. Jei sužaloti keli dubens kaulai, išmokama suma turi neviršyti 25% draudimo sumos.
2. Keli lūžiai skirtingose to paties kaulo vietose laikomi vienu lūžiu.
8.
Koja
8.1.
Šlaunikaulio lūžis
8.2.
Šlaunikaulio išnirimas su sveikatos priežiūros įstaigoje atliekamu atstatymu
8.3.
Girnelės lūžis

10
6
12

8.4.

Girnelės išnirimas su sveikatos priežiūros įstaigoje atliekamu atstatymu

5

8.5.
8.6.

Blauzdikaulio lūžis
Šeivikaulio lūžis
Vieno arba abiejų blauzdos kaulų išnirimas su sveikatos priežiūros įstaigoje atliekamu
atstatymu
Vieno arba kelių padikaulio arba čiurnikaulio kaulų išnirimai su sveikatos priežiūros
įstaigoje atliekamu atstatymu

10
5

8.7.
8.8.
8.9.

Čiurnos kaulų lūžiai (išskyrus kulnakaulį)

8.10.

Kulnakaulio arba šokikaulio lūžis

15
8
10

3
1
5 už kiekvieno čiurnos
kaulo lūžį
8

16

8.11.

Padikaulio kalų ir pėdos didžiojo piršto pirštakaulio lūžiai

3 už kiekvieno kaulo lūžį

Pastabos
1. Už blauzdos – čiurnos kaulų lūžius išmokama suma turi neviršyti 10% draudimo sumos.
2. Už visų delnakaulių lūžius išmokama suma turi neviršyti 9% draudimo sumos.
3. Kelių to paties piršto pirštakaulių lūžiai laikomi vienu lūžiu.
4. Jei draudimo išmoka išmokama už kaulo lūžį, draudimo išmoka už to paties kaulo išnirimą nemokama.
5. Keli lūžiai skirtingose to paties kaulo vietose laikomi vienu lūžiu.
II. KLAUSOS ORGANAI
9.
Klausos organai
9.1.
Ausies kaušelio dalies (nuo 1/3 iki 1/2 ) netekimas
10
9.2.
Daugiau kaip 1/2 ausies kaušelio netekimas
20
9.3.
Ausies būgnelio trauminis plyšimas
4
Pastabos
1. Ausies kaušelio sužalojimų pasekmės įvertinamos pasibaigus gydymui, bent jau praėjus 1 mėnesiui nuo traumos.
2. Ausies būgnelio trauminis plyšimas turi būti pagrindžiamas objektyviais ką tik įvykusios traumos požymiais.
III. VIRŠKINAMOJO TRAKTO ORGANAI
10.
Virškinamojo trakto organai
10.1.
Daugiau kaip pusės liežuvio netekimas
30
10.2.
Liežuvio netekimas ties šaknies sritimi (visiškas netekimas)
50
10.3.
Liežuvio galo (iki trečdalio) netekimas
15
10.4.
Liežuvio netekimas ties šaknimi (visiškas netekimas)
55
10.5.
Dalies apatinio žandikaulio netekimas.
30
10.6.
Viso žandikaulio netekimas
60
10.7.
Dirbtinė analinė anga
45
10.8.
Dalies kepenų ir tulžies pūslės rezekcija dėl traumos
15
10.9.
Blužnies rezekcija
20
10.10.
Dalies skrandžio, dalies kasos, dalies žarnyno rezekcija
30
10.11.
Potrauminis stemplės nepraeinamumas, dėl ko būtina suformuoti gastrostomiją
75
10.12.
Viso skrandžio rezekcija
45
10.13.
Išmatų nelaikymas
40
10.14.
Adhezija, dalinis žarnų nepraeinamumas, dėl ko atliekama chirurginė operacija
20
IV. ŠLAPIMO IR LYTIES ORGANŲ SISTEMA
11.
Šlapimo ir lyties organų sistema
11.1.
Visiškas šlapimtakių, lytinių organų kanalų nepraeinamumams
40
11.2.
Dalies inksto rezekcija
10
11.3.
Viso inksto rezekcija
25
11.4.
Abiejų inkstų netekimas dėl traumos
85
11.5.
Kiaušidės, kiaušintakio arba sėklidės rezekcija
15
11.6.
Dalies penio ir (arba) abiejų sėklidžių rezekcija
25
11.7.
Viso penio rezekcija
50
Abiejų kiaušidžių (arba vienos funkcionuojančios kiaušidės) ir (arba) gimdos rezekcija
11.8.
45
moterims iki 45 m. (įskaitytinai) amžiaus
Abiejų kiaušidžių (arba vienos funkcionuojančios) ir (arba) gimdos rezekcija moterims
11.9.
25
virš 45 metų amžiaus
11.10
II laipsnio inkstų nepakankamumas, patvirtintas laboratoriniais tyrimais
35
III laipsnio inkstų nepakankamumas (gydoma naudojant dializės būdą arba
11.11.
70
transplantaciją)
11.12.
Trauma, dėl kurios įvyko daugiau kaip 20 savaičių nėštumo nutraukimas
20
Pastaba. Esant vienam reikalavimus atitinkančiam draudžiamajam įvykiui draudimo išmoka bus išmokama už vieną
sunkiausią sužalojimą.
V. KVĖPAVIMO SISTEMA
12.
Nosis
12.1.
Uoslės ir skonio praradimas
15
12.2.
Uoslės praradimas
10
12.3.
Nosikaulio, kremzlių ir minkštųjų audinių netekimas
25
12.4.
Nosies sparnelių ir nosies galiuko netekimas
12
12.5.
Potrauminis veido sinusų uždegimas
2
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13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
14.1.

Gerklos ir trachėja
Tracheostomija dėl kūno sužalojimo nelaimingo atsitikimo metu
Negrįžtamas balso netekimas
Negrįžtamas artikuliacijos sutrikimas
Gerklų, skydinių kremzlių, trachėjos, bronchų sužalojimas
Krūtinės ląsta
Krūtinės ląstos deformacija po šonkaulių ir krūtinkaulio lūžių, dėl ko labai smarkiai
pasunkėja kvėpavimas
Kvėpavimo organų sužalojimas, sukėlęs III laipsnio kvėpavimo nepakankamumą
Kvėpavimo organų sužalojimas, sukėlęs II laipsnio kvėpavimo nepakankamumą
Kvėpavimo organų sužalojimas, sukėlęs I laipsnio kvėpavimo nepakankamumą
Viso plaučio rezekcija dėl nelaimingo atsitikimo sukelto sužalojimo
Pusės plaučio rezekcija dėl nelaimingo atsitikimo sukelto sužalojimo
Abiejų plaučių trauminis plyšimas, diagnozuotas chirurginės operacijos metu

40
30
15
3
10

14.2.
55
14.3.
40
14.4.
10
14.5.
40
14.6
20
14.7.
10
Pastabos
1. Draudimo išmoka mokėtina, jei išvardytas pasekmes sukėlė tiesioginė krūtinės ląstos arba torakalinių organų tiesioginė
trauma. Jei tokios pasekmės atsirado dėl kitokių priežasčių (pvz., peršalimo, chirurginės organų operacijos, nesusijusios su
tiesiogine krūtinės ląstos trauma, arba dėl komplikacijų), draudimo išmoka nemokama.
2. Esant ūmiai pneumonijai, kurią sukėlė atsitiktinis ūmus apsinuodijimas kvėpavimo sistemą dirginančiomis cheminėmis
medžiagomis, pneumotoksiškomis cheminėmis medžiagomis, draudimo išmoka nemokama.
3. Jei draudimo išmoka buvo išmokėta pagal šio Priedo 4 punkto sąlygas, draudimo išmoka pagal 14 punktą nėra mokama.
VI. CENTRINĖ NERVŲ SISTEMA
15.
Smegenų pažeidimai
15.1.
Pasekmės po smegenų ir stuburo smegenų traumos:
viršutinių ir apatinių galūnių paralyžius (tetraplegija), labai sunkūs didžiųjų smegenų
15.1.1.
žievės ir smegenėlių sužalojimai, demencija, asmenybės sutrikimai, dubens organų
100
funkcijos netekimas
15.1.2.
15.1.3.
15.1.4.
15.1.5.

apatinių galūnių paralyžius su dubens organų funkcijos sutrikimu
vienos kūno pusės paralyžius; sunkus 2 galūnių judesių, pojūčių ir raumenų stiprumo
sutrikimas, labai sunkus koordinacijos sutrikimas
sunkus 2 galūnių judesių, pojūčių ir stiprumo pablogėjimas; ryškus kaukolės nervų
organinis sužalojimas; koordinacijos sutrikimas; sunkus raumenų tonuso
padidėjimas, dubens organų disfunkcija.
koordinacijos ir judėjimo sutrikimas; kalbos sutrikimas

70
50
40
15

didelė veido asimetrija, autonominiai (vegetatyviniai) simptomai, uoslės, skonio ir
kalbos sutrikimai; vazomotoriniai sutrikimai, pavieniai (1–2 kartus per metus)
7
epilepsijos priepuoliai.
trauminė epilepsija (jei Apdraustasis iki sužalojimo (traumos) nėra sirgęs epilepsija ar
15.1.7.
10
kitais nervų sistemos susirgimais); trauminė galvos smegenų vandenė
PASTABOS
1. Pasekmės gali būti priskiriamos tam tikrai grupei, jei buvo pranešta apie ne mažiau kaip du tai grupei būdingus požymius.
2. Jei draudimo išmoka mokama už nervų sistemos sužalojimo pasekmes pagal šio priedo 15 punktą, tuo atveju, jei yra
galūnės funkcijos sutrikimas, sumos, mokėtinos už liemens ir galūnių kaulų sužalojimą pagal šio priedo 10 (dešimtą) skirsnį
nėra mokamos.
VII. KAUKOLĖS IR PERIFERINIAI NERVAI
Trauminiai kaukolės nervo sužalojimai
16.
Pastaba. Draudimo išmoka mokama, jei yra neuropatijos klinikinių požymių, nepriklausomai nuo pažeistų nervų
skaičiaus.
16.1.
Kaukolės nervų trauminis sužalojimas vienoje kūno pusėje
5
16.2.
Kaukolės nervų trauminis sužalojimas abiejose kūno pusėse
11
16.3.
Nervo sužalojimas dilbio, riešo, blauzdos ir kulkšnies srityje
5
16.4.
Nervo sužalojimas žastikaulio, alkūnkaulio, šlaunikaulio ir kelio srityje
10
VIII. REGĖJIMO ORGANAI
17.1.
Vienos akies akomodacijos paralyžius
10
Reikšmingas regėjimo lauko koncentrinis susiaurėjimas (susiaurėjimas ne mažiau
17.2.
15
kaip 10 laipsnių)
15.1.6.

17.3.

Regėjimo pablogėjimas, kai dėl traumos būtina implantuoti dirbtinius lęšius (abiejose

10

18

akyse)
Akies voko nusileidimas dėl raumens paralyžiaus, akies voko defektas, trukdantis
10
visiškai užmerkti akį.
17.5.
Virpantis vienos akies išverstakumas
20
Regėjimo organų traumos pasekmės: akies obuolio dislokacija; ašarų latakų
17.6.
10
sužalojimas, žvairumas, tinklainės atšokimas (kaip tiesioginė traumos pasekmė).
Vienos akies sužalojimai, nepaveikiantys regėjimo (nepenetruojantys akies obuolio
17.7.
2
sužalojimai, trauminė ragenos erozija, lengvi ragenos sužeidimai)
17.8.
Visiškas regėjimo netekimas (tik viena arba abiem akimis)
100
17.9.
Visiškas regėjimo viena akimi praradimas
45
Regos aštrumo pablogėjimas po sužalojimo.
17.10.
Pastaba. Jei diagnozuotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius ir ne vėliau kaip praėJus metams po traumos dienos,
palyginant regos aštrumą (be korekcijos) iki traumos ir po traumos (žr. atitinkamą lentelę prie šio straipsnio).
Regos aštrumas
Regos aštrumas
Iki traumos
Po traumos
Procentas (%)
Iki traumos
Po traumos
Procentas (%)
0,9 - 0,7
5
0,8 – 0,6
5
0,6 – 0,4
10
0,5 – 0,4
10
0,3
15
0,3
15
1,0
0,2
20
0,9
0,2
20
0,1
25
0,1
25
<0,1
30
<0,1
30
0,0
35
0,0
35
0,7 - 0,6
5
0,6 – 0,5
5
0,5 – 0,4
10
0,4 – 0,3
10
0,3
15
0,2
15
0,8
0,2
20
0,7
0,1
20
0,1
25
<0,1
25
<0,1
30
0,0
30
0,0
35
0,5 - 0,4
5
0,4 – 0,3
5
0,3 – 0,2
10
0,2 – 0,1
10
0,6
0,1
15
0,5
<0,1
15
<0,1
20
0,0
20
0,0
25
0,3 - 0,2
5
0,2 – 0,1
5
0,1
10
<0,1
10
0,4
0,3
<0,1
15
0,0
20
0,0
20
0,1
5
<0,1
10
0,1
0,2
<0,1
10
0,0
20
0,0
20
<0,1
0,0
10
17.4.

Pastabos
1. Visiškas aklumas – kai regos aštrumas yra žemiau 0,01 iki šviesos pojūčio ribos (pacientas negali suskaičiuoti pirštų 2 m
atstumu).
2. Jei sužalotos akies regos aštrumas iki traumos nėra žinomas, laikoma, kad jis lygus nepaveiktos akies regos aštrumui.
3. Kai pablogėja abiejų akių regos aštrumas, kiekviena akis vertinama individualiai. Regėjimo abiem akimis praradimas
prilyginamas regėjimo viena akimi, kurios regos aštrumas buvo geresnis, praradimui. Jei dėl traumos implantuojami dirbtiniai
lęšiai arba naudojami korekciniai lęšiai, mokėtina draudimo išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į regos aštrumą, kuris buvo
iki lęšių implantavimo arba jų taikymo.
4. Tinklainės atšokimas laikomas draudžiamuoju įvykiu ir draudimo išmoka mokama tik tuo atveju, jei tinklainės atšokimas
atsirado dėl tiesioginės traumos (sumušimo, sužalojimo).
5. Jei tinklainės atšokimas atsiranda dėl ligos (sunkios trumparegystės, hipertenzijos ar kitų ligų), svorio kėlimo, staigių ar
neįprastų judesių, arba išsivysto dėl kitos kūno dalies sumušimo, draudimo išmoka nemokama.
IX. Širdies ir kraujagyslių sistema
18.
Didžiųjų periferinių kraujagyslių sužalojimas
18.1.
Dilbio, riešo, blauzdos ir kulkšnies srityje

5
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18.2
Žastikaulio, alkūnės, šlaunikaulio ir kelio srityje
10
18.3.
Krūtinės ląstos, pilvo ertmės arba retroperitoninio tarpo srityje
10
Pastabos
1. Vieno draudžiamojo įvykio reikalavimus atitinkančio įvykio atveju draudimo išmoka mokama už vieną sunkiausią
sužalojimą.
2. Kelių vienos galūnės kraujagyslių sužalojimai laikomi vienu sužalojimu.
19.
Širdies, širdies plėvės ir didžiųjų pagrindinių kraujagyslių sužalojimas:
19.1.
nesukeliantis širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimo
5
19.2.
sukeliantis I laipsnio širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimą
10
19.3.
sukeliantis II laipsnio širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimą
13
19.4.
sukeliantis III – IV laipsnio širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimą
50
Pastabos
1. Vieno draudžiamojo įvykio reikalavimus atitinkančio įvykio atveju draudimo išmoka mokama už vieną sunkiausią
sužalojimą.
2. Draudimo išmoka mokama atsižvelgiant į funkcionavimo tyrimų rezultatus ir rodiklius, įrodančius širdies ir kraujagyslių
sistemos sutrikimą.
XI. MINKŠTIEJI AUDINIAI
Smegenų ir stuburo smegenų traumos
20.1.
20.1.1.
20.1.2
20.1.3.
20.1.4.
20.1.5.
20.1.6.
20.1.7.
20.1.8.
20.1.9.
20.1.10.

Smegenų hematoma
Smegenų hematoma su kiauryme kaukolėje
Smegenų sutrenkimas, gydomas ligoninėje ne trumpiau kaip 4 dienas
Smegenų sutrenkimas, ne mažiau kaip 14 dienų gydomas ambulatoriškai
arba ne mažiau kaip 3 dienas – ligoninėje
c) smegenų trauma (sumušimas)
Stuburo sutrenkimas, gydomas ligoninėje
Stuburo smegenų sutrenkimas, gydomas ambulatoriškai ne mažiau kaip 14
dienų
Stuburo smegenų sumušimas
Stuburo smegenų suspaudimas
Dalinis stuburo smegenų plyšimas, pusės stuburo smegenų skerspjūvio
sužalojimas, trauminis stuburo smegenų mielitas

10
17
3
4
7
5
4
6
14
30

Pastabos
1. Smegenų traumos arba stuburo smegenų sužalojimo atveju draudimo išmoka bus mokama už vieną sunkiausią traumą.
2. Pirmoji ir paskutinė gydymo ligoninėje diena laikoma viena diena.
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2-asis priedas
2 lentelė. Neįgalumas
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Draudžiamojo įvykio padariniai
Galva
Visiškas regėjimo viena arba abiem akimis praradimas
Visiškas regėjimo viena akimi praradimas
Dėl traumos apakusios akies enukleacija
Kalbos praradimas
Trauminis klausos abiem ausimis praradimas
Trauminis klausos viena ausimi praradimas
Apatinio žandikaulio pašalinimas
Dalies apatinio žandikaulio pašalinimas, pakėlimo elementas eina per visą arba per dalį
viršutinio žandikaulio
Kaukolės kaulo pašalinimas – srities, dengiančios daugiau kaip 7 cm2
Kaukolės kaulo pašalinimas – 2-7 cm2
Kaukolės kaulo pašalinimas – mažiau negu 2 cm2
Centrinė nervų sistema
Liekamieji reiškiniai po smegenų ir stuburo smegenų sužalojimo: viršutinių ir apatinių
galūnių paralyžius (tetraplegija); plataus masto didžiųjų smegenų žievės ir smegenėlių
pažeidimas; demencija; sąmoningumo sutrikdymas; pablogėjusios dubens organų
funkcijos
Vienos kūno pusės paralyžius; sunkus dviejų galūnių judėjimo, pojūčių ir raumenų
stiprumo sutrikimas; ypatingai akivaizdus koordinacijos sutrikimas; nepaprastai didelė
galūnių raumenų hipertonija; sunkus kognityvinis sutrikimas (10 balų arba mažiau),
demencija; epilepsijos priepuoliai ne rečiau kaip kartą per mėnesį
Vienos kūno pusės paralyžius; sunkus 2 kojų judėjimo, pojūčių ir raumenų stiprumo
sutrikimas; ypatingai akivaizdus koordinacijos sutrikimas; nepaprastai didelė galūnių
raumenų hipertonija; sunkus kognityvinis sutrikimas (10 balų arba mažiau), demencija;
epilepsijos priepuoliai ne rečiau kaip kartą per mėnesį
Vienos galūnės paralyžius (monoplegija); kalbos sutrikimas, žymus koordinacijos
sutrikimas; galūnių raumenų hipertonija ir sumažėjęs raumenų stiprumas bei jutimas;
vidutinio dažnumo (5–10 kartų per metus) epilepsijos priepuoliai; Parkinsono liga
PablogėJusi koordinacija ir judesiai; kalbos sutrikimas; nedideli kognityviniai sutrikimai;
nedidelė galūnių raumenų hipertonija ir sumažėjęs raumenų stiprumas; reti (3–4 kartus
per metus) epilepsijos priepuoliai
Išreikšta veido asimetrija, autonominiai (vegetatyviniai) simptomai; uoslės, skonio ir
kalbos sutrikimai; smegenų žievės traumos ir kalbos sutrikimai; vazomotoriniai
sutrikimai, pavieniai (1–2 kartus per metus) epilepsijos priepuoliai
Visiškas vienos rankos ir vienos kojos netekimas
Vienos rankos ir vienos kojos funkciniai sutrikimai

Draudimo išmoka % nuo
draudimo sumos
100
50
40
100
100
30
100
40
45
20
10

100

50

40

30

15

7
100
50

Pastaba. Liekamieji reiškiniai priskiriami konkrečiai grupei, kur nustatyta ne mažiau kaip dvi grupei būdingos
charakteristikos.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

Viršutinės galūnės
Negrįžtamas ir nepagydomas abiejų rankų arba plaštakų netekimas
Visiškas vienos rankos netekimas: vieš alkūnės sąnario arba žemiau alkūnės
Negrįžtamas ir nepagydomas rankos kaulinio audinio netekimas
Visiškas 5 (penkių) pirštų arba plaštakos netekimas
Visiškas nykščio netekimas
Visiškas nykščio 2-ojo pirštakaulio netekimas
Visiškas nykščio 3-ojo pirštakaulio netekimas
Visiškas rodomojo piršto netekimas
Visiškas 2 (dviejų) rodomojo piršto pirštakaulių netekimas
Visiškas rodomojo piršto 3-ojo pirštakaulio netekimas
Visiškas piršto 3-ojo pirštakaulio (kitų pirštų, išskyrus nykštį ir rodomąjį pirštą) netekimas
Visiškas nykščio ir rodomojo piršto netekimas
Visiškas nykščio ir kito piršto (išskyrus rodomąjį pirštą) netekimas

100
50
40
40
15
5
3
10
8
3
2
25
20
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3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Visiškas 2 (dviejų) pirštų (išskyrus nykštį ir rodomąjį pirštą) netekimas
8
Visiškas 3 (trijų) pirštų (išskyrus nykštį ir rodomąjį pirštą) netekimas
15
Visiškas 4 (keturių) pirštų (įskaitant nykštį) netekimas
40
Visiškas 4 (keturių) pirštų (išskyrus nykštį) netekimas
35
Visiškas viduriniojo piršto netekimas
8
Visiškas piršto netekimas ((išskyrus nykštį, rodomąjį ir vidurinįjį pirštą)
3
Visiškas piršto (išskyrus nykštį ir rodomąjį pirštą) 2 (dviejų) pirštakaulių netekimas
2
Peties ankilozė
35
Alkūnės ankilozė
35
Riešo ankilozė
20
Visiška nykščio ankilozė
7
Visiška rodomojo piršto ankilozė
8
Visiška kito piršto ankilozė (viduriniojo, bevardžio arba mažojo piršto)
3
Negrįžtamas ir nepagydomas visiškas viršutinių galūnių paralyžius (nervų pažeidimas)
50
Negrįžtamas ir nepagydomas viduriniojo nervo paralyžius
35
Negrįžtamas ir nepagydomas stipininio nervo raktikaulio srityje paralyžius
35
Negrįžtamas ir nepagydomas stipininio nervo dilbio srityje paralyžius
25
Negrįžtamas ir nepagydomas stipininio nervo alkūnės srityje paralyžius
25
Viskas trišakio nervo paralyžius
10
Apatinės galūnės
Visiškas abiejų kojų, abiejų pėdų arba abiejų kojų aukščiau čiurnos sąnario netekimas
100
Kojos aukščiau kelio sąnario netekimas
70
Kojos aukščiau čiurnos sąnario netekimas
60
Pėdos netekimas dėl čiurnos sąnario atskyrimo arba pėdų amputacijos ties čiurnos
4.4.
40
kaulais
4.5.
Distalinės dalies netekimas dėl amputacijos pėdos kaulų lygyje
25
4.6.
Visų pirštų netekimas dėl sąnario atskyrimo arba kojos amputacijos pirštakaulių lygyje
40
4.7.
Visų pirštų amputacija
25
4.8.
Keturių pirštų netekimas
20
4.9.
Trijų pirštų netekimas
15
4.10.
Didžiojo arba kito piršto netekimas
10
4.11.
Dviejų pirštų netekimas (išskyrus didįjį pirštą)
5
4.12.
Didžiojo piršto netekimas
8
4.13.
Vieno piršto netekimas (išskyrus didįjį pirštą)
3
4.14.
Šlaunies ankilozė
30
4.15.
Kelio ankilozė
20
4.16.
Negrįžtamas ir nepagydomas visiškas apatinių galūnių paralyžius
60
4.17.
Negrįžtamas ir nepagydomas visiškas išorinio išilginio sėdmens nervo paralyžius
30
4.18.
Negrįžtamas ir nepagydomas visiškas vidinio išilginio sėdmens nervo paralyžius
20
4.19.
Kojos sutrumpėjimas ne mažiau kaip 5 cm
30
4.20.
Kojos sutrumpėjimas 3–5 cm
20
4.21.
Kojos sutrumpėjimas 1–3 cm
10
Pastaba. Jei dėl to paties nelaimingo atsitikimo atsiranda pagrindas mokėti draudimo išmoką pagal 2.1–2.8 punktus ir
Apdraustasis patyrė 3.1–4.21. punktuose nurodytus galūnės sužalojimus, draudimo išmoka už 3.1–4.21 punktus nėra
mokama.
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