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Papildomojo draudimo
sutarties sàlygos Nr. I2-07/09

Kritini˜ lig˜ draudimas
Ši Papildoma sutartis yra Draudimo sutarties (toliau vadinamos Sutartimi)
dalis. Papildomàja sutartimi draudžiamas gyvybòs draudimo sutartyje nurodytas Apdraustasis, ji sudaroma Draudòjo rašytinio prašymo pagrindu.
Draudimo ∞moka už šià Papildomà sutart∞ nurodoma Draudimo liudijime
arba Sutarties priede.
1 STRAIPSNIS. SÑVOKOS
Šiose Papildomose draudimo sàlygose naudojamos sàvokos apibròžiamos
taip:
1)	Vòžys.
	Piktybinis auglys, kuriam bdingas nekontroliuojamas augimas ir piktybini˜ làsteli˜ išplitimas, j˜ invazija ∞ sveikus audinius ir pastar˜j˜ destrukcija. Ši diagnozò turi bti pagr∞sta histologiniais naviko piktybiškumo
∞rodymais ir patvirtinta gydytojo onkologo arba patologo.
Ši sàvoka neapròpia:
•	augli˜, pasižyminãi˜ piktybiniais karcinomos in situ pokyãiais, ir augli˜, kurie histologiškai apibdinami kaip priešvòžiniai arba neinvaziniai, ∞skaitant toliau išvardytuosius, bet vien tik jais neapsiribojant:
krties karcinomos in situ, gimdos kaklelio displazijos CIN -1, CIN -2
ir CIN-3;
•	hiperkeratozòs, pamatini˜ làsteli˜ ir plokšãialàsãio odos vòžio bei
melanom˜, plonesni˜ nei 1,5 mm pagal Breslow klasifikacijà arba
žemesni˜ nei 3-o lygio pagal Clark klasifikacijà, išskyrus atvejus su
metastazi˜ atsiradimo požymiais;
•	prostatos vòžio, histologiškai apibdinamo pagal TNM klasifikacijà
kaip T1a ar T1b arba analogiško prostatos vòžio pagal kità klasifikacijà;
T1N0M papiliarinòs skydliaukòs mikrokarcinomos, mažesnòs nei
1 cm skersmens; papiliarinòs šlapimo pslòs karcinomos; lòtinòs
limfocitinòs leukemijos, žemesnòs nei RAI 3 fazòs;
•	vis˜ augli˜ ŽIV infekcijos atveju.
2)	Miokardo infarktas.
	Dalies širdies raumens žtis, atsirandanti dòl nepakankamo šios srities
aprpinimo krauju. Liga turi atitikti tris ar daugiau iš ši˜ penki˜ kriterij˜,
patvirtinanãi˜ naujo širdies priepuolio galimyb´:
• tipinis krtinòs skausmas;
• nauji pokyãiai elektrokardiogramoje (EKG), rodantys infarktà;
• diagnostiškai reikšmingas širdies enzim˜ CK-MB pagausòjimas;
• diagnostiškai reikšmingas troponino (T arba I) padidòjimas;
•	kairiojo skilvelio išstmimo frakcija mažesnò nei 50% praòjus 3 ar
daugiau mònesi˜ po ∞vykio.
3) Insultas
	Galvos smegen˜ kraujotakos sutrikimas: smegen˜ audini˜ infarktas, kraujo išsiliejimas ∞ smegenis ir subarachnoidinis kraujo išsiliejimas, smegen˜

embolija ir smegen˜ trombozò. Liga turi atitikti visus šiuos kriterijus:
•	ilgalaikis neurologinis sutrikimas, kur∞ patvirtina gydytojas neurologas ne anksãiau kaip praòjus 6 savaitòms po ∞vykio;
•	magnetinio rezonanso tyrimo, kompiuterinòs tomografijos ar kitos
patikimos vaizdo technologijos rezultatai, patvirtinantys naujo insulto galimyb´.
Ši sàvoka neapròpia:
• trumpalaiki˜ išemini˜ priepuoli˜;
•	smegen˜ pažeidimo dòl nelaimingo atsitikimo ar sužalojimo, infekcijos, vaskulito ir uždegimini˜ lig˜;
• kraujagysli˜ ligos, pažeidžianãios ak∞ ar optin∞ nervà;
• išemini˜ vestibiuliarinòs sistemos sutrikim˜.
4) Vainikinòs arterijos šuntavimo operacija.
	Faktiškai atlikta atvira krtinòs làstos operacija, kuria siekiama pakoreguoti vienos ar keli˜ vainikini˜ arterij˜ susiauròjimà ar j˜ užakimà
naudojant šuntus. Ši diagnozò turi bti pagr∞sta angiografiniu tyrimu, rodanãiu žym˜ vainikinòs arterijos susiauròjimà, o chirurginòs
procedros btinumas patvirtintas gydytojo kardiologo.
	Ši sàvoka neapròpia:
	angioplastikos ir vis˜ kit˜ intraarterini˜ ir zondavimo metod˜, lazerinio
išgarinimo procedr˜.
5) Inkst˜ nepakankamumas.
	Lòtinis negr∞žtamas abiej˜ inkst˜ nepakankamumas, dòl kurio reikia
nuolat atlikinòti inkst˜ dializ´ arba reikalingas inkst˜ persodinimas.
6) Aklumas (regòjimo netekimas).
	Visiškas ir negr∞žtamas regòjimo abiem akimis praradimas dòl susirgimo
ar nelaimingo atsitikimo, patvirtintas gydytojo oftalmologo.
7)	Pagrindini˜ organ˜ ar kaul˜ ãiulp˜ transplantacija
Gautas transplantantas:
•	žmogaus kaul˜ ãiulp˜ – naudojant hematopoetines žmogaus kamienines làsteles, prieš tai visiškai pašalinus kaul˜ ãiulpus;
•	vieno iš ši˜ žmogaus organ˜: širdies, plauãi˜, kepen˜, inkst˜, kasos, kuriuos reikòjo persodinti dòl negr∞žtamo atitinkamo organo
paskutinòs fazòs nepakankamumo.
Ši sàvoka neapròpia kit˜ kamienini˜ làsteli˜ transplantant˜.
2 STRAIPSNIS. DRAUDIMO OBJEKTAS
Draudimo objektas yra turtinis interesas, susij´s su Apdraustojo sveikata.
3 STRAIPSNIS. DRAUDŽIAMASIS ØVYKIS
Draudikas sutinka sumokòti Draudimo sutartyje nurodytà išmokà, jeigu
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Apdraustajam diagnozuota tokia kritinò liga, kuri nurodoma šiame straipsnyje. Draudimo suma pagal šià Papildomà sutart∞, kaip nurodyta Draudimo
liudijime arba priede prie Sutarties, bus išmokòta tik tuo atveju, jei Apdraustasis išgyvena 30 dien˜ po:
a)	vienos iš 1 straipsnio 1), 2), 3), 5), 6) punktuose nurodyt˜ lig˜ diagnozavimo arba j˜ simptom˜ ir požymi˜ pradžios datos,
b)	vienos iš 1 straipsnio 4), 7) punktuose nurodyt˜ lig˜ chirurginio gydymo datos.
Btina Draudimo sumos išmokòjimo sàlyga – ligos simptomai turi pasireikšti šios Papildomos sutarties galiojimo laikotarpiu, o pirmà kartà turi bti pasireišk´ ne anksãiau kaip praòjus 3 (trims) mònesiams nuo šios Papildomos
sutarties ∞sigaliojimo datos. Jeigu tuo paãiu metu arba viena paskui kità
pasireiškia 1 straipsnyje nurodyta viena ar kelios ligos (bklòs) arba bna atliktos operacijos, atitinkanãios kitus ši˜ sàlyg˜ straipsnius, Draudimo suma
bus išmokòta vienà kartà ir tokio dydžio, koks yra nurodytas Draudimo
liudijime arba priede prie Sutarties.
4 STRAIPSNIS. DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA
Jeigu Sutartis yra sudaryta ir draudimo ∞moka sumokòta, draudimo apsauga pradeda galioti nuo Papildomos sutarties ∞sigaliojimo datos, nebent
Draudimo liudijime arba priede prie Sutarties nurodyta kita šios Papildomos sutarties ∞sigaliojimo data, su sàlyga, kad Sutartis ir Papildoma sutartis
yra sudarytos ir ∞moka sumokòta.

mokama naudos gavòjui, jei tok∞ Apdraustasis yra nurod´s Draudikui, arba
kitam asmeniui, turinãiam tokià teis´ pagal Sutart∞.
8 STRAIPSNIS. NEDRAUDŽIAMIEJI ØVYKIAI
Draudimo išmoka pagal šià Papildomà sutart∞ nebus mokama, jei liga tiesiogiai ar netiesiogiai išsivystò dòl:
1.	tyãinio susižalojimo ar susirgimo, bnant sveiko proto arba psichiškai
nesveikam,
2.	padaryto užpuolimo ar kriminalinio nusikaltimo arba bandymo ar provokavimo užpulti ar padaryti kriminalin∞ nusikaltimà arba dalyvavimo
riaušòse,
3. piktnaudžiavimo vaistais, alkoholiu ar narkotikais,
4.	∞gytojo imuninio deficito sindromo (AIDS ); ligos, susijusios su AIDS,
arba dòl ŽIV sukeltos ligos,
5. radiacijos, branduolinòs reakcijos ar radioaktyvaus užteršimo,
6. apsinuodijimo, nuoding˜ duj˜ ar dm˜ ∞kvòpimo,
7.	bet kokia kritinò liga, kurios atsiradimui turòjo ∞takos sveikatos sutrikimai,
kuri˜ Apdraustasis nenurodò sudarant Papildomà sutart∞. Šis punktas netaikomas, jei Papildoma sutartis nepertraukiamai galiojo 5 metus iš eilòs.
8.	Draudimo išmoka pagal šià Papildomà sutart∞ nebus mokama, jeigu bus
kit˜ šioje Papildomoje sutartyje arba taikytinuose teisòs aktuose numatyt˜ sàlyg˜, dòl kuri˜ draudikas neprivalo mokòti Draudimo išmokos.
9 STRAIPSNIS. PAPILDOMOS SUTARTIES PABAIGA

5 STRAIPSNIS. PRANEŠIMAS APIE ØVYKØ
1.	Apdraustasis turi raštu pranešti Draudikui apie tok∞ ∞vyk∞, kuriam ∞vykus
Apdraustajam turòt˜ bti išmokama draudimo išmoka, per 7 dienas
nuo tokio ∞vykio datos. Jeigu Apdraustasis to padaryti negali dòl savo
sveikatos bklòs, tada apie ∞vyk∞ turi bti pranešama per 7 dienas po tokios bklòs pageròjimo. ∞ Draudiko pagrindin´ buvein´ pateiktas pranešimas raštu bus laikomas tinkamas, jei kartu bus pateikiamas tinkamas
Apdraustojo tapatybòs ∞rodymas.
2.	Gav´s informacijà apie draudimin∞ ∞vyk∞, Draudikas per 7 dienas pateiks
Apdraustajam reikiamas formas, kurios užpildytos turòt˜ bti pristatytos ∞ Draudiko pagrindin´ buvein´.
3.	Pranešimas išmokòti draudimo išmokà yra galiojantis, jei Draudikui pateikiami visi šie dokumentai:
a)	reikalavimo išmokòti draudimo išmokà forma – reikalaujanãio asmens
pareiškimas (CL I-10),
b)	reikalavimo išmokòti draudimo išmokà forma – gydytojo pareiškimas
(CL I-11),
c)	medicinini˜ dokument˜, apibdinanãi˜ ligà, medicinini˜ apžir˜
ir tyrim˜ rezultatus, taikytas medicininio gydymo priemones,
patvirtinanãias diagnoz´, kopijas (jeigu Apdraustasis buvo gydytas
užsienyje, tai jis privalo pristatyti medicinini˜ dokument˜ kopijas,
atestuoto vertòjo išverstas ∞ valstybin´ kalbà).
4.	Visa formose nurodyta ir kita Draudiko prašoma pateikti informacija
Draudiko prievolei nustatyti Draudikui turòt˜ bti pateikta per 30 dien˜
nuo diagnozòs arba Apdraustojo išvykimo iš ligoninòs datos.
5.	Tuo atveju, jei Apdraustasis per nustatytà laikà nepateikia vis˜ Draudiko prašom˜ pateikti dokument˜ dòl mokòtinos draudimo išmokos
pagr∞stumo ir jos dydžio nustatymo, Draudikas gali atidòti draudimo
išmokos mokòjimà ir nutraukti prašymo mokòti draudimo išmokà
nagrinòjimà kol Apdraustasis pateiks prašomus dokumentus.
6 STRAIPSNIS. MEDICININñ APŽIÌRA
Prašymo išmokòti išmokà vertinimo laikotarpiu Draudikas turi teis´ ir galimyb´ savo lòšomis atlikti Apdraustojo apžirà. Jeigu Apdraustasis atsisako
leisti atlikti kno medicinin´ apžirà arba pateikti medicininiai dokumentai
nòra pakankami ∞rodyti reikalavimo mokòti draudimo išmokà pagr∞stumà
dòl to, kad jie buvo pateikti praleidus su draudiminio ∞vykio data siejamus terminus, Draudikas gali atidòti draudimo išmokos mokòjimà pagal
šià Papildomàjà sutart∞ ir nutraukti reikalavimo mokòti draudimo išmokà
nagrinòjimà, kol Apdraustasis bus mediciniškai ištirtas.
7 STRAIPSNIS. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKñJIMAS
Draudimo išmoka pagal šià Papildomà sutart∞ Apdraustajam bus išmokòta
pagal 3 straipsnio nuostatas. Prašymai išmokòti draudimo išmokà tampa
negaliojantys praleidus teisòs aktuose nustatytus terminus. Mirus Apdraustajam draudimo išmoka, kuri turòt˜ bti išmokama Apdraustajam, bus iš-

1.	Ši Papildoma sutartis yra sudaryta tokiam laikotarpiui, už kur∞ Draudòjas
sumokòjo draudimo ∞mokà. Šis laikotarpis baigiasi dienà prieš kitos
mokòtinos draudimo ∞mokos pagal Sutart∞ mokòjimo datà. Papildoma
sutartis gali bti prat´sta kitam laikotarpiui su sàlyga, kad draudimo
∞mokos pagal šià Papildomà sutart∞ dydis ir kitos Papildomos sutarties sàlygos lyginant su prieš tai buvusiu laikotarpiu gali bti pakeistos. Jeigu Draudòjas sumoka tokio dydžio draudimo ∞mokà pagal šià
Papildomà sutart∞, kokià Draudikas pasilo mokòti iki Sutarties bendrosiose sàlygose nurodyto lengvatinio laikotarpio pabaigos, tai laikoma,
kad Draudòjas sutiko su Papildomos sutarties t´simo sàlygomis. Tuo
atveju, jeigu Draudòjas nesutinka su pakeistomis šios Papildomos sutarties sàlygomis, ši Papildoma sutartis nebus t´siama ir jos galiojimas
baigsis pasibaigus laikotarpiui, už kur∞ buvo sumokòta paskutinò pagal
šià Papildomà sutart∞ numatyta draudimo ∞moka. Apie keiãiamas Papildomos sutarties sàlygas, kurioms esant gali bti t´siama ši Papildoma
sutartis, Draudikas informuos Draudòjà ne vòliau kaip likus 45 dienoms
iki mokòtinos pagal Sutart∞ draudimo ∞mokos mokòjimo datos.
2.	Šià Papildomà sutart∞ Draudòjas gali nutraukti bet kada taip, kad ji
baigt˜si paskutin´ laikotarpio, už kur∞ Draudòjas sumokòjo draudimo
∞mokà, dienà, pateik´s Draudikui pranešimà raštu ir kartu gràžin´s
draudimo liudijimà draudimo sutarties nutraukimui patvirtinti.
3.	Ši Papildoma sutartis nutrksta automatiškai ir nebereikia mokòti kit˜
draudimo ∞mok˜:
a) Draudimo liudijime nurodytà pabaigos dienà,
b)	jeigu draudimo ∞moka pagal Sutart∞ ar šià Papildomà sutart∞ nebuvo sumokòta iki lengvatinio laikotarpio, numatyto Sutartyje, pabaigos – Papildoma sutartis nutrksta kità dienà po mokòtinos ∞mokos
mokòjimo datos,
c)	jeigu Sutartis buvo išpirkta, atšaukta arba kitaip nutraukta – išpirkimo, atšaukimo ar nutraukimo dienà,
d) jeigu pagal Sutart∞ buvo išmokòta draudimo išmoka,
e)	per šios Papildomos sutarties metines, einanãias iš karto po Apdraustojo 65-ojo gimtadienio, nepriklausomai nuo to, ar po tos datos Sutartis lieka galioti,
f)	jeigu pagal šià Papildomà sutart∞ buvo išmokòta draudimo išmoka.
10 STRAIPSNIS. PAPILDOMA SUTARTIS KAIP SUTARTIES DALIS
Ši Papildoma sutartis yra Sutarties dalis. Sutarties nuostatos, kitos nei
susijusios su draudimo ∞mokos ar išmokos indeksavimu, savižudybe ir su
draudimo išpirkimu ar jo galiojimo pabaiga, yra taikomos ir šiai Papildomai
sutarãiai, išskyrus tokius atvejus:
a)	Sutarties sàlyga dòl Apdraustojo amžiaus yra taikoma ir šioje Papildomoje sutartyje, išskyrus atvej∞, kai šios Papildomos sutarties ∞sigaliojimo dienà Apdraustajam per artimiausià gimtadien∞ sukanka daugiau nei šešiasdešimt ketveri (64) metai, tada ši Papildoma sutartis
yra negaliojanti ir bevertò, išskyrus gràžintinas papildomas faktiškai
sumokòtas ir atitekusias Draudikui ∞mokas,
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b)	šios Papildomos sutarties galiojimas negali bti atnaujintas pagal
Sutarties galiojimo atnaujinimo sàlygas, kol nòra atnaujintas paãios
Sutarties galiojimas,
	c) ši Papildoma sutartis nesuteikia teisòs ∞gyti dal∞ investicini˜ pajam˜,
gaut˜ investuojant techninius atidòjinius.
Vilnius, 2009 m. rugsòjo 21 d.
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