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Papildoma sutartis

Vaiko apsaugos draudimas
Ši papildoma Sutartis – neatsiejama pagrindines Sutarties dalis.
Papildomos imokos, taikomos šiai papildomai Sutarciai, nurodytos draudimo liudijime arba jo priede.
1 STRAIPSNIS. DRAUDIMO OBJEKTAS
Draudimo objektas – tai turtiniai interesai, susij´ su Draudòjo mirtimi ar
visišku ir nuolatiniu ne∞galumu.
2 STRAIPSNIS. SUTARTIES ØSIGALIOJIMO DATA
Pagal šià papildomà Sutart∞ Draudikas pradeda vykdyti savo ∞sipareigojimus
pirmàjà Sutarties ∞sigaliojimo dienà, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje nurodyta kita data.
3 STRAIPSNIS. DRAUDIMO IŠMOKOS
Draudikas sutinka, gav´s rašytin∞ patvirtinimà apie Draudòjo mirt∞, pagal toliau
pateiktas sàlygas ir nuostatas atidòti ∞mok˜, kurias Draudòjas turòt˜ mokòti
pagal pagrindin´ Sutart∞ ir visas prie jo pridedamas papildomas Sutartis,
mokòjimà, pradòdamas nuo pirmosios ∞mokos, kuri turòt˜ bti sumokòta po
Draudòjo mirties, ir baigdamas ∞moka, kuri turòt˜ bti sumokòta paskutinò
prieš šios papildomos Sutarties galiojimo pabaigà.
Draudikas sutinka, gav´s rašytin∞ patvirtinimà apie Draudòjo nuolatin∞ ir
visiškà ne∞galumà, atitinkant∞ šioje Sutartyje pateiktà apibròžimà, pagal toliau
pateiktas sàlygas ir nuostatas atidòti ∞mok˜, kurias Draudòjas turòt˜ mokòti
pagal pagrindin´ Sutart∞ ir visas prie jo pridedamas papildomas Sutartis, jeigu jose nenurodyta kitaip, mokòjimà, kol Draudòjas išliks nuolatinai ir visiškai
ne∞galus, pradedant nuo pirmosios ∞mokos, kuri turòt˜ bti sumokòta po
Draudòjo visiško ir nuolatinio ne∞galumo nustatymo ir baigiant ∞moka (kaip
viršutine riba ir su sàlyga, kad nuolatinis ir visiškas Draudòjo ne∞galumas
t´sis, kaip apibròžta šioje papildomoje Sutartyje), kuri turòt˜ bti sumokòta
paskutinò prieš šios papildomos Sutarties galiojimo pabaigà.
Ømoka, kuri turòjo bti sumokòta daugiau nei prieš 6 mònesius iki Draudikui
gaunant rašytin∞ pranešimà apie ieškin∞, remiantis šia papildoma Sutartimi,
neatidedama.

2.	Ømokos atidedamos tik tokiu atveju, jeigu nuolatinis ir visiškas ne∞galumas
atsirado dòl:
a)	kno sužalojimo (traumos), ∞vykusio draudimo Sutarãiai galiojant ar
ligos, prasidòjusios draudimo Sutarãiai galiojant, ir
b)	kai jis prasidòjo prieš draudimo Sutarties metines, kuri˜ data artimiausia Draudòjo šešiasdešimt penktàjam gimtadieniui, ir
c)	kai jis prasidòjo prieš ∞mokos, nustatytos pagal Sutart∞, ne∞mokòjimà,
∞skaitant ∞mokos pagal šià papildomà Sutart∞ ne∞mokòjimo (jeigu ne∞galumas prasidòjo ∞mok˜ atidòjimo laikotarpio, leidžiamo pagal Sutart∞, metu, tai pirma turòt˜ bti sumokòtos paskirtos ∞mokos kartu
su palkanomis, kuri˜ dydis nustatomas kasmet prat´siant Sutart∞, ši
suma gali bti išskaiãiuojama iš draudimo išmokos, mokamos pagal
Sutart∞), ir
d)	kai jis prasidòjo prieš draudimo Sutarties metines, kuri˜ data artimiausia Apdraustojo dvidešimt pirmàjam gimtadieniui.
Žodžiu „ne∞galumas“ vadinamas visiškas ir nuolatinis ne∞galumas, kaip
apibròžta anksãiau.
5 STRAIPSNIS. NEDRAUDÎIAMIEJI ØVYKIAI
Ømokos neatidedamos tokiu atveju, jeigu nuolatinis ir visiškas ne∞galumas
atsirado dòl:
a)	Draudòjo tyãinio susižalojimo ar Draudòjo prašymu jam padaryto sužalojimo, neatsižvelgiant ∞ tai, ar tuo metu Draudòjas buvo sveiko
proto, ar psichiškai nesveikas, arba
b)	sužalojim˜, patirt˜ skrendant lòktuvu ar bet kuriuo kitu orlaiviu
kaip keleiviui ar kitaip, išskyrus atvejus, kai skrendama lòktuvu,
priklausanãiu aviakompanijai, teikianãiai reguliariojo oro susisiekimo
paslaugas nustatytu keleivi˜ vežimo oro transportu maršrutu.
6 STRAIPSNIS. NFORMAVIMAS RAŠTU IR TINKAMAS
REIKALAVIMO MIRTIES ATVEJU PAGRINDIMAS
Draudikui turi buti pateiktas rašytinis reikalavimo pranešimas. Draudejas
Draudiko nustatyta forma privalo pateikti visà btinà informacijà, išsamià
ataskaità ir kitus dokumentus, susijusius su rizikos atsiradimo aplinkybemis
bei padariniais, kaip to reikalauja Draudikas.

4 STRAIPSNIS. NUOLATINIO IR VISIŠKO NEØGALUMO APIBRñŽIMAS
1.	Pagal šià papildomà Sutart∞, nuolatinis ir visiškas ne∞galumas apibròžiamas
kaip Draudòjo visiškas ir nuolatinis darbingumo praradimas dòl kno
sužalojimo (traumos), ∞vykusio draudimo Sutarãiai galiojant, ar ligos,
prasidòjusios draudimo Sutarãiai galiojant, dòl kuri˜ Draudòjas negali verstis veikla, duodanãia pajam˜, bei negalòs to atlikti ateityje ir tuo
atveju, jeigu nuolatinis visiškas ne∞galumas trunka ne trumpiau kaip 6
mònesius iš eilòs ir po šio laikotarpio jis tebelaikomas nuolatiniu ir visišku.
Tokios trukmòs ne∞galumas laikomas nuolatiniu tik nustatant bendrovòs
atsakomybòs pradžià pagal šios papildomos Sutarties nuostatas. Draudikas kaip nuolatin∞ ir visiškà ne∞galumà pripaž∞sta ir visiškà bei negr∞žtamà
regòjimo abiem akimis netekimà arba ši˜ kno dali˜ netekimà:
a) abiej˜ deln˜, arba
b) abiej˜ pòd˜, arba
c) vieno delno ir vienos pòdos.

7 STRAIPSNIS. NFORMAVIMAS RAŠTU IR REIKALAVIMO
NEØGALUMO ATVEJU PATEIKIMAS
Draudikui turi bti pateiktas rašytinis pranešimas del reikalavimo išmokòti
draudimo išmokà ir jis turi ji gauti:
a) Draudòjui esant gyvam,
b) ne∞galumo metu, ir
c)	per metus nuo pirmos laiku nesumokòtos ∞mokos, jeigu buvo
nesumokòta ∞moka, ir
d)	prasidòjus ne∞galumui, kol galioja Sutartis.
Tuo atveju, jei nesilaikoma nurodyt˜j˜ termin˜, Draudikas gali atsisakyti vykdyti ∞sipareigojimus pagal papildomà Sutart∞. Draudòjas ∞sipareigoja
pateikti užpildytas Draudiko formas su visa reikiama informacija ir išsamia
ataskaita bei, Draudiko pageidavimu, visus dokumentus, susijusius su ∞vykio
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aplinkybòmis ir padariniais, kitu atveju gali bti prarandama teisò ∞ išmokas,
priklausanãias pagal papildomà Sutart∞.
8 STRAIPSNIS. ØRODYMˆ APIE TEBESIT¢SIANTØ NEØGALUMÑ PATEIKIMAS
Nepaisant to, kad Draudikas ∞vertino gautus ∞rodymus apie ne∞galumà kaip
patenkinamus, Draudòjas, Draudiko paprašytas, pagr∞stais intervalais turi iš
naujo pateikti ∞rodymus apie tebesit´siant∞ Draudòjo ne∞galumà (kitu atveju gali bti prarandama teisò ∞ išmokas, priklausanãias pagal papildomà
Sutart∞). Vis dòlto jeigu ne∞galumas t´siasi ilgiau kaip dvejus metus, Draudikas nereikalaus pateikti ši˜ ∞rodym˜ dažniau kaip kartà per metus. Jeigu
Draudòjas nepateiks ∞rodym˜ apie tebesit´siant∞ ne∞galumà arba Draudòjas
galòs pradòti verstis veikla, duodanãia pajam˜, nuo bet kurio iš ši˜ ∞vyki˜
datos ∞mokos turi bti mokamos Sutartyje ir šioje papildomoje Sutartyje
nustatytomis sàlygomis.
9 STRAIPSNIS. MEDICININñ APŽIÌRA
Reikalavimo išmokòti draudimo išmokà pagal šià papildomà Sutart∞
nagrinòjimo metu Draudikas turi teis´ ir turi turòti galimyb´ skirti Draudòjui
medicinin´ apžirà, jei Draudikas pageidauja ir skiria tam lòš˜.
10 STRAIPSNIS. SUTARTIES ATŠAUKIMAS IR NUTRAUKIMAS
Draudòjas gali nutraukti šià papildomà Sutart∞ bet kurià paskirtà ∞mokos
mokòjimo dienà, pateik´s rašytin∞ prašymà Draudikui ir gràžin´s minòtus
Sutarties dokumentus bei šià papildomà Sutart∞ nutraukimui patvirtinti.
Ši papildoma Sutartis automatiškai nutraukiama, jeigu:
a)	bet kuri ∞moka, mokòtina pagal Sutart∞ arba šià papildomà Sutart∞
nesumokama laiku arba iki prat´sto mokòjimo termino, leistino pagal minòtàjà Sutart∞, pabaigos, t. y. nesumokama per trisdešimt (30)
dien˜ nuo rašytinio pranešimo apie nesumokòjimà ∞teikimo, sustabdo draudimo apsaugos galiojimà ir sustabdymas baigiasi tik tada,
kai Draudòjas sumoka visas trkstamas ∞mokas su palkanomis. Pranešimo apie nesumokòjimà gavimo data yra laikoma data praòjus 5
darbo dienoms nuo dienos, kai Draudikas tok∞ pranešimà išsiunãia.
Draudikas neprivalo mokòti išmok˜, jei draudÏiamasis ∞vykis ∞vyko
draudimo apsaugos sustabdymo metu. Jei Sutarties sustabdymas
t´siasi ilgiau nei šešis (6) mònesius, Draudikas nutraukia Sutart∞ iš
karto praòjus minòtam terminui;
b)	atsisakoma minòtos Sutarties arba ji pakeiãiama pagal bet kurià
iš galimybi˜, numatyt˜ tiems atvejams, kai nutraukiamas ∞mok˜
mokòjimas, nustatytas pagal Sutarties sàlygas, arba kaip nors kitaip
nutraukiamas; arba
c)	pasibaigia papildomos draudimo Sutarties galiojimo laikotarpis, nustatytas draudimo liudijime; arba
d)	papildomos Sutarties metinòs yra po tos dienos, kai Draudòjui sueina
šešiasdešimt penkeri metai, net jeigu pagrindinò Sutartis tebegalioja
net ir po ši˜ Sutarties metini˜; arba
e)	Apdraustasis miršta;
f)	Draudòjas ∞stoja ∞ bet kurios šalies, kurioje vyksta karas, nesvarbu,
ar oficialiai paskelbtas, ar nepaskelbtas, karines, jr˜ laivyno ar oro
pajògas; arba
g)	Draudòjas ∞stoja ∞ bet kurios šalies, kurioje vyksta karas, nesvarbu, ar
oficialiai paskelbtas, ar nepaskelbtas, bet kokius pagalbinius ar civili˜
nekovini˜ jòg˜ padalinius, veikianãius kartu su karinòmis žemòs, jr˜
ar oro pajògomis nuo dienos, kai karas ar karinò tarnyba prasideda.
Atšaukus ar kitaip nutraukus šià papildomà Sutart∞, papildomos ∞mokos
nebemokamos. Vòlesni mokòjimai ar priimtos ∞mokos Draudiko niekaip
ne∞pareigoja, išskyrus privalomà toki˜ ∞mok˜ gràžinimà.

11 STRAIPSNIS. PAPILDOMA SUTARTIS KAIP SUTARTIES DALIS
Ši papildoma Sutartis yra pagrindinòs Sutarties dalis, ir jos nuostatos šiame
dokumente siejamos su Sutartimi ir laikomos pastarosios dalimi, išskyrus:
a)	pagal šià papildomà Sutart∞ Draudòjas negauna joki˜ dividend˜ iš
Draudiko pajam˜;
b)	ši papildoma Sutartis neatnaujinama, išskyrus tuos atvejus, kai tebegalioja pagrindinò Sutartis ir nòra nesumokòt˜ ∞mok˜;
c)	jeigu šios papildomos Sutarties sudarymo dienà Draudòjui per
artimiausià gimtadien∞ sukanka daugiau kaip penkiasdešimt vieneri
metai – tokiu atveju ši papildoma Sutartis nutraukiama ir yra bevertò,
išskyrus gràžintinas papildom˜ ∞mok˜ pagal šià Sutart∞, faktiškai
sumokòt˜ ir atitekusi˜ Draudikui, sumas, jei j˜ reikalaujama atskleidus minòtà faktà dòl amžiaus (Draudòjui pateikus rašytin∞ prašymà ir
patvirtinus minòtàj∞ ∞vyk∞);
d)	kol Draudòjas yra ne∞galus, negali bti daromi jokie Sutarties pakeitimai;
e)	Draudòjui ∞vykdžius savižudyb´ pirm˜j˜ trej˜ met˜ laikotarpiu nuo
Sutarties ∞sigaliojimo dienos arba jos galiojimo atnaujinimo, neatsižvelgiant ∞ jo psichin´ bkl´, ši papildoma Sutartis nutraukiama, o
Draudikas ∞sipareigoja gràžinti Draudòjui arba Apdraustajam pagal
šià Sutart∞ sumokòtà draudimo ∞mokà, prieš tai atskait´s iš šios sumos Draudikui mokòtinas sumas;
f)	jeigu Draudòjo amžius buvo nurodytas klaidingai, Draudikas turi
teis´ pakoreguoti draudimo išmokos sumà proporcingai sumokòtos
draudimo ∞mokos ir draudimo ∞mokos, apskaiãiuotos pagal tikràj∞
Draudòjo amži˜, skirtumui.
12 STRAIPSNIS. DRAUDIMO IŠMOKOS PAGAL DRAUDIMO SUTARTØ
Draudimo išmokos, mokòtinos pagal pagrindin´ draudimo Sutart∞
nesumažòja dòl to, kad pagal šià papildomà Sutart∞ buvo atidòtas ∞mok˜
mokòjimas. Investicini˜ pajam˜ dalis išlieka tokio pat dydžio, kaip ir tuo
atveju, jeigu Draudòjas bt˜ nustatytu laiku sumokòj´s visas pagal šià
papildomà Sutart∞ atidòtas ∞mokas.
13 STRAIPSNIS. NEDRAUDÎIAMASIS ØVYKIS (AIDS)
1.	Jei Draudòjo mirties priežastis yra oportunistinò infekcija arba piktybinis navikas tuo atveju, jei mirties metu Draudòjas turòjo ∞gytà žmogaus
imunodeficito sindromà (AIDS), Draudòjui neišmokamos jokios šioje Sutartyje arba papildomose draudimo sàlygose ar j˜ pakeitimuose aptartos draudimo išmokos.
2.	Šiame straipsnyje sàvoka „∞gytas žmogaus imunodeficito sindromas“
vartojama Pasaulio sveikatos organizacijos jai priskirta reikšme. Sàvokos
apibròžties kopija laikoma Draudiko buveinòje.
3.	Oportunistinò infekcija apima pneumocystis carinii sukelta pneumonijà,
chroniškà enterità, virusin´ ir (arba) sistemin´ grybelin´ infekcijà, tuo
neapsiribojant.
4.	Piktybinis navikas apima Kaposi sarkomà, centrinòs nerv˜ sistemos
limfomà ir (arba) kitus piktybiškus darinius, jais neapsiribojant, kurie
šiuo metu yra žinomi arba tampa žinomi kaip imunodeficito virusu
apsikròtusio žmogaus tiesioginò mirties priežastis.
5.	Ø ∞gyto žmogaus imunodeficito sindromo sàvokà ∞eina ŽIV (žmogaus
imunodeficito viruso) encefalopatija (demencija) ir ŽIV (žmogaus imunodeficito viruso) išsekimo sindromas.
6.	Jei dòl priežasãi˜, susijusi˜ su šia išimtimi, nòra išmokamos draudimo
išmokos, visos pagal šià Sutart∞ sumokòtos draudimo ∞mokos, atòmus
paskolas ir i‰pirktas vertes, yra išmokamos naudos gavòjui arba ∞traukiamos ∞ Draudòjo paveldimo turto sudòt∞.
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