Amplico Life S.A. filialas

Bendrosios draudimo sàlygos

Individualus grynasis kaupiamasis
gyvybòs draudimas
1 STRAIPSNIS. SÑVOKOS
Šioje Sutartyje yra naudojamos šios savokos:
1.	Draudikas – „Amplico Life Pierwsze Amerykansko-Polskie Towarzystwo
Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji“ Spolka Akcyjna filialas;
2.	Sutartis – draudimo Sutartis, kurià sudaro šios bendrosios draudimo
sàlygos, draudimo liudijimas, Papildomos Sutartys, Draudòjo ir (arba)
Apdrautojo pareiškimai, pateikti paraiškoje sudaryti draudimo Sutart∞,
medicinos ekspertizes aktai ir kiti dokumentai, kurie yra patvirtinti parašais;
3.	Draudòjas – asmuo, sudar´s su Draudiku Sutart∞;
4.	Apdraustasis – nurodytas Sutartyje asmuo, kuriam Draudikas, asmens
gyvenime ∞vykusio draudžiamojo ∞vykio atveju, turi sumokòti išmokas;
5.	Naudos gavòjas – rašytiniu Apdraustojo sutikimu Draudòjo raštu paskirtas asmuo, kuris turi teis´ gauti pagal šià Sutart∞ priklausanãias draudimo išmokas;
6.	Draudimo suma – draudimo liudijime nurodyta maksimali suma, kurià
∞vykus draudžiamajam ∞vykiui Draudikas ∞sipareigoja išmokòti atskirai
pagal kiekviena draudimo rizikà;
7.	Sutarties ∞sigaliojimo diena – diena, nurodyta draudimo liudijime, su
sàlyga, kad Sutartis yra sudaryta;
8.	Sutarties metinòs – kiekvien˜ iš eilòs einanãi˜ met˜ diena ir mònuo,
sutampantys su Sutarties ∞sigaliojimo diena;
9.	Sutarties pasibaigimo diena – draudimo liudijime nurodyta šio draudimo pabaigos data;
10.	Nelaimingas atsitikimas – nuo Apdraustojo valios nepriklausantis,
netikòtas, staigus ∞vykis, ∞vyk´s tik dòl išorini˜ aplinkybi˜ Sutarties galiojimo laikotarpiu, dòl kurio atsirad´ rimti kno sužalojimai yra mirties
priežastis.
2 STRAIPSNIS. DRAUDIMO OBJEKTAS
Draudimo objektas – turtiniai interesai, susij´ su Apdraustojo asmens gyvybe ir kapitalo kaupimu.
3 STRAIPSNIS. DRAUDŽIAMASIS ØVYKIS
Jei bendrosios draudimo salygos nenustato kitaip, Draudikas sutinka
sumokòti išmokas toki˜ draudÏiam˜j˜ ∞vyki˜ atveju:
a)	Sutarties pasibaigimo dienà, jei Apdraustasis yra gyvas (-a). Draudikas išmokòs išmokas nurodytas draudimo liudijime, arba
b)	jei Apdraustasis mirò natralia mirtimi prieš Sutarties pasibaigimo
dienà. Draudikas išmokòs visà sumokòt˜ už Sutart∞ ∞mok˜ sumà
atòmus Sutarties administravimo mokesãius;
c)	jei Apdraustasis prieš Sutarties pasibaigimo dienà per 360 dien˜ nuo
nelaimingo atsitikimo ∞vykio dienos mirò, Draudikas išmokòs dvigubà
draudimo sumà nurodytà draudimo liudijime. Jei prašymas išmokai
gauti yra atmetamas del išimãi˜, nurodyt˜ 19 straipsnyje, Naudos

gavòjui bus išmokòta suma nurodyta šio straipsnio b) dalyje.
Šiame straipsnyje nurodytos išmokos gali bti padidinamos papildomomis
išmokomis iš investicini˜ pajam˜, gaut˜ investavus techninius atidòjinius ir
iš specialios investicinòs sàskaitos vertòs atitinkamame ši˜ bendr˜j˜ sàlyg˜
straipsnyje numatyta tvarka, prieš tai atòmus anksãiau išmokòtas Sutarties
išperkamàsias sumas.
4 STRAIPSNIS. DRAUDIMO SANTYKIˆ PRADŽIA.
DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS
1.	Draudimo Sutartis gali bti sudaryta, jei Draudikas gauna ir patvirtina
rašytin´ Draudòjo pasirašytà Draudiko nustatytos formos paraiškà sudaryti gyvybòs draudimo Sutart∞ kartu su bet kokiais kitais Draudiko
reikalaujamais pateikti dokumentais, pagal kuriuos yra nustatoma, ar
Apdraustasis atitinka draudimo kriterijus, ypaã vertinant jo (jos) sveikatos bkl´.
2.	Draudimo Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Sutartis ∞teikiama Draudòjui ir pasirašoma Draudòjo.
3.	Draudimo atsakomybò pradeda galioti nuo momento, kai Draudòjas pasirašo ∞teiktà draudimo Sutart∞, bet ne anksãiau nei sekanãià dienà po
pirmosios draudimo ∞mokos sumokòjimo.
4.	Pagal papildomà raštiškà Draudiko sutikimà draudimo atsakomybò gali
∞sigalioti anksãiau nei nurodyta aukšãiau paminòtuose punktuose.
5 STRAIPSNIS. DRAUDIMO SANTYKIˆ PASIBAIGIMAS.
DRAUDIMO APSAUGA
1.	Sutarties galiojimas baigiasi Apdraustajam mirus arba vòliausiai draudimo liudijime numatytà Sutarties pasibaigimo dienà.
2.	Draudòjas taip pat turi teis´ nutraukti Sutart∞ raštišku ∞spòjimu. Sutartis
šiuo atveju nutraukiama pasibaigus laikotarpiui, už kur∞ buvo sumokòta
paskutinò draudimo ∞moka.
3.	Jei Sutartis nutraukiama Draudòjo iniciatyva ar Draudiko dòl Draudòjo
kaltòs, vadovaujantis 15 Sutarties straipsniu Draudikas privalo išmokòti
išperkamàjà vert´.
4.	Draudimas mirties dòl nelaiming˜ atsitikim˜ atveju nurodytas 3 straipsnyje c) punkte pasibaigia per Sutarties metines einanãias iš karto po
75-ojo Apdraustojo gimtadienio.
5. Be to, Sutartis gali bti nutraukta kitais ∞statymuose numatytais pagrindais.
6 STRAIPSNIS. SUTARTIES ATSISAKYMAS
Jei Draudòjas yra privatus asmuo, jis turi teis´ atsisakyti Sutarties per 30
dien˜ nuo jos sudarymo. Sutarties atsisakymo atveju Draudikas gràžina
Draudòjui draudimo ∞mokà. Draudimo ∞moka gràžinama per 30 dien˜ nuo
dienos, kurià Draudòjas ∞teikò Draudikui rašytin∞ pareiškimà apie Sutarties
atsisakymà ir gràžino Draudikui Sutart∞.
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7 STRAIPSNIS. DRAUDIMO ØMOKA
1.	Draudimo ∞mokos dyd∞ nustato Draudikas, atsižvelgdamas ∞ draudimo
rš∞, draudimo apsaugos dyd∞, draudimo laikotarp∞, draudimo rizikos
laipsn∞, ∞skaitant amži˜ ir lyt∞, taip pat Sutarties sudarymo ir administravimo išlaidas.
2.	Draudimo ∞mokos yra metinòs, mokamos iš anksto ir privalo bti mokamos per kiekvienas Sutarties metines. Taãiau Draudòjui ir Draudikui
iš anksto tarpusavyje susitarus draudimo ∞mokos gali bti mokamos lygiomis Sutartyje aptartos metinòs draudimo ∞mokos dalimis, dòl kuri˜
dydžio šalys iš anksto susitaria.
3.	Draudimo ∞mok˜ suma yra nurodyta draudimo liudijime ir Draudòjas
∞sipareigoja draudimo ∞mokas mokòti.
4.	Sumokòjus pirmàjà sutarto dydžio draudimo ∞mokos dal∞, kiekvienai
sekanãiai draudimo ∞mokos daliai suteikiamas trisdešimties (30) dien˜
mokòjimo prat´simo laikotarpis. Tuo atveju, jei per minòtà trisdešimties
(30) dien˜ laikotarp∞ Apdraustasis miršta, mokòtina draudimo ∞moka
išskaiãiuojama iš draudimo išmok˜, kurias Draudikas yra ∞sipareigoj´s
išmokòti pagal Sutart∞, sumos.
5.	Tuo atveju, jei draudimo ∞moka nesumokama per trisdešimt (30) dien˜
nuo pranešimo apie nesumokòjimà gavimo, draudimo apsauga sustabdoma ir atnaujinama tik Draudòjui sumokòjus draudimo ∞mokà ar jos
dal∞ su palkanomis. Pranešimo apie nesumokòjimà gavimo data yra
laikoma data praòjus 5 darbo dienoms nuo dienos, kai Draudikas tok∞
pranešimà išsiuncia. Jei draudÏiamasis ∞vykis ∞vyko draudimo apsaugos
sustabdymo metu, Draudikas neprivalo mokòti draudimo išmokos. Jei
draudimo Sutarties sustabdymas t´siasi ilgiau nei šešis (6) mònesius,
Draudikas turi teis´ vienašališkai nutraukti Sutart∞ pasibaigus šiam laikotarpiui.
6. Kad draudimo ∞mokos sumokòtos, ∞rodoma taip:
a)	jei draudimo ∞moka buvo sumokòta pašte, šio mokòjimo ∞rodymas yra
pašto registras, kuriame nurodytas Draudiko pavadinimas ir adresas,
taip pat mokòjimo data ir sumokòta suma;
b) jei draudimo ∞moka buvo sumokòta banko pervedimu, šio mokòjimo
∞rodymas yra banko išrašas, kuriame užfiksuota atitinkama operacija.
7.	Draudimo ∞mokos sumokòjimo data laikoma diena, kurià draudimo
∞moka buvo ∞skaityta ∞ Draudiko banko sàskaità, su sàlyga, kad draudimo ∞moka buvo pervesta ∞ reikiamà Draudiko nurodytà sàskaità.
8 STRAIPSNIS. NAUDOS GAVñJO PASKYRIMAS IR PAKEITIMAS
1.	Draudòjas turi teis´ paskirti vienà ar keletà Naudos gavòj˜, kurie
draudÏiamojo ∞vykio atveju turòt˜ teis´ ∞ draudimo išmokà ar jos dal∞.
Draudòjas Draudikui naudos gavòjus turi paskirti raštiškai. Draudòjas
gali paskirti:
a) Naudos gavòjà;
b) Naudos gavòjà Apdraustojo mirties atveju;
c) Neatšaukiamà Naudos gavòjà Apdraustojo mirties atveju.
2.	Draudòjas turi teis´ keisti Naudos gavòjà. Naudos gavòjo pakeitimas
∞sigalioja Draudikui gavus atitinkamà prašymà iki draudÏiamojo ∞vykio.
Pakeisti Naudos gavòjà ar Naudos gavòjà Apdraustojo mirties atveju turi
teis´ tik Draudòjas jam pateikus raštiškà prašymà su raštišku Apdraustojo sutikimu. Pakeisti Neatšaukiamà Naudos Gavòjà Apdraustojo mirties
atveju galima tik Neatšaukiamo Naudos Gavòjo raštišku sutikimu. Draudikas neatsako už bet kok∞ mokòjimà ar kitok∞ veiksmà, kuris ∞vyko prieš
jam gaunant š∞ rašytin∞ prašymà.
3. Paskiriant Naudos gavòjà kità nei Apdraustasis, raštiškas Apdraustojo sutikimas yra privalomas. Naudos gavòjo paskyrimas yra negaliojantis tuo
atveju, jei jis mirò pirmiau už Apdraustàj∞ arba jei Naudos gavòjas prisidòjo
prie Apdraustojo mirties ar kitais ∞statymuose numatytais atvejais.
4.	Jei Apdraustojo mirties dienà nepaskiriamas kitas Naudos gavòjas, pagal šià Sutart∞ mokòtina suma sumokama Apdraustojo paveldòtojams
proporcingai j˜ paveldòjimo daliai.
5.	Jei Naudos gavòjas nepaskirtas kitoks nei paminòtas punktuose 3 ir 1b)
bei 1c), Draudòjas turi teis´ gauti draudimo išmokas.
9 STRAIPSNIS. DRAUDñJO SUTARTINñS TEISñS
1.	Jei šioje Sutartyje nòra numatyta kitaip, Draudòjas turi visas šioje Sutartyje ir atitinkamuose teisòs aktuose numatytas Draudòjo teises ir
privilegijas ir privalo vykdyti prieš tai minòtuose šaltiniuose numatytus
∞sipareigojimus.
2.	Sutarties galiojimo laikotarpiu Draudòjas ir/arba Apdraustasis prisiima

atsakomyb´ teikti teisingà informacijà susijusià su Sutartimi bei raštu
informuoti Draudikà apie asmenini˜ duomen˜ ir adreso pasikeitimà per
7 dienas nuo pasikeitim˜.
10 STRAIPSNIS. SUTARTIES INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO PRIEVOLñ
1.	Iki Sutarties sudarymo Draudòjas ir Apdraustasis turi pateikti Draudikui
visà informacijà apie aplinkybes, kurios galòt˜ turòti ∞takos draudÏiamojo
∞vykio atsiradimui ir draudimo rizikai.
2.	Jei po Sutarties sudarymo paaiškòja, kad Draudòjas arba Apdraustasis sàmoningai pateikò Draudikui klaidingà informacijà apie aplinkybes,
kurios galòt˜ turòti ∞takos draudÏiamojo ∞vykio atsiradimui ir draudimo
rizikai, Draudikas bus priverstas nutraukti Sutart∞, išskyrus atvejus, kai
aplinkybòs, kurios buvo nuslòptos Draudòjo ir/ar Apdraustojo, išnyko iki
draudÏiamojo ∞vykio ar neturòjo ∞takos draudÏiamajam ∞vykiui.
3.	Jei po Sutarties sudarymo paaiškòja, kad dòl neapdairumo Draudòjas
nepateikò teisingos informacijos, Draudikas gali, ne vòliau kaip per du
mònesius nuo toki˜ aplinkybi˜ išsiaiškinimo, pasilyti Draudòjui pakeisti
Sutart∞. Jei Draudòjas atsisako arba neatsako ∞ Draudiko pasilymà per
2 mònesius nuo jo išsiuntimo, Draudikas turi teis´ reikalauti Sutarties
nutraukimo.
4. 	Taãiau, jei Sutartis galioja 10 iš eilòs sekanãi˜ met˜ nuo Sutarties ∞sigaliojimo dienos pe pertraukos, ir jei Draudòjas dòl neapdairumo yra
pateik´s Draudikui klaidingà informacijà, Draudikas negali užginãyti Sutarties galiojimo.
11 STRAIPSNIS. KLAIDINGAI NURODYTAS AMŽIUS
Klaidingas Apdraustojo amžiaus nurodymas laikomas esminiu Sutarties
pažeidimu. Jei Apdraustojo amžius buvo nurodytas klaidingai, Draudikas
turi teis´ pakoreguoti draudimo sumà proporcingai sumokòtos draudimo
∞mokos ir draudimo ∞mokos, apskaiãiuotos pagal tikràj∞ Apdraustojo amži˜,
kai Sutartis ∞sigaliojo, santykiui. Jei Apdraustasis buvo vyresnis nei Draudiko nustatytas apdraudžiamas amžiaus limitas, vadovaudamasis ∞statymu
Draudikas turi teis´ nutraukti Sutart∞, tuo pat metu gràžindama sukauptà
sumà, jei tokia yra.
12 STRAIPSNIS. SUTARTIES GALIOJIMO ATNAUJINIMAS
1.	Sutarties galiojimas gali bti atnaujintas per šešis mònesius nuo Sutarties nutraukimo Draudiko iniciatyva dòl ∞mok˜ mokòjimo nutraukimo
paskutinòs draudimo ∞mokos sumokòjimo dienos, jei Sutarties galiojimo
atnaujinimo dienà Draudikas dar taiko šià draudimo schemà, ir vadovaujantis Sutarties galiojimo atnaujinimo dienà taikytinomis Draudiko
draudimo taisyklòmis, jei:
a) Draudòjas pateikia rašytin∞ prašymà atnaujinti Sutarties galiojimà;
b)	Draudikas gauna iš Apdraustojo jo vertinimu pakankamus ∞rodymus,
kad Apdraustasis atitinka draudimo kriterijus, bei apie gerà Apdraustojo sveikatos bkl´;
c)	Draudòjas sumoka visas draudimo ∞mokas už praòjusius draudimo ∞mokomis neapmokòtus laikotarpius pagal Draudiko nustatytà
palkan˜ normà;
d)	Draudòjas gràžina Draudikui šio išmokòtà išperkamàjà vert´.
2.	Sutarties galiojimo atnaujinimas ∞sigalioja nuo tos dienos, kai Draudòjas
gauna Draudiko patvirtinimà apie Sutarties galiojimo atnaujinimà.
3.	Draudikas priima sprendimà Sutarties galiojimo atnaujinimui. Taãiau
Draudikas pasilieka teis´ neatnaujinti Sutarties galiojimo, net jeigu visos
aukšãiau nurodytos sàlygos yra patenkintos.
13 STRAIPSNIS. DRAUDñJO MIRTIS
1.	Jei Draudòjas ir Apdraustasis yra ne tas pats asmuo ir Sutarties galiojimo
laikotarpiu miršta, jo teisòs ir ∞sipareigojimai, jei nòra numatyta kitaip,
yra perduodami Apdraustajam.
2.	Jei Draudòjas yra kio subjektas, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu
nustoja veik´s, iš šios Sutarties kylanãios teisòs ir ∞sipareigojimai yra perduodami jos teisòtiems teisi˜ peròmòjams.
14 STRAIPSNIS. SUTARTINIˆ TEISIˆ PERLEIDIMAS
Sutartis gali bti perleista gavus rašytin∞ Draudiko sutikimà. Draudikas nòra
atsakingas už bet kokio perleidimo galiojimà.
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15 STRAIPSNIS. SUTARTIES IŠPIRKIMAS. IŠPERKAMOJI VERTñ
Ši Sutartis kaip raštiškos paraiškos pasekmò, sudaryta Draudiko nustatyta
forma ir pateikta Draudikui kartu su Sutarties dokumentais nuo Draudòjo
gali bti išpirkta. Išperkamoji vertò yra nurodyta Sutartyje. Bet kokia Draudikui mokòtina suma atitinkanti Sutart∞ gali bti atimta iš išperkamosios
vertòs. Sutartis nuo raštiškos paraiškos dòl Sutarties išpirkimo pateikimo
yra nutraukiama.
16 STRAIPSNIS. DRAUDIMO SUTARTIS BE ØMOKˆ MOKñJIMO
1.	Praòjus trejiems pilniems metams nuo Sutarties ∞sigaliojimo dienos,
Draudòjo rašytiniu prašymu Sutartis gali bti pakeista ∞ draudimo Sutart∞
be ∞mok˜ mokòjimo.
2. Draudimo Sutartis be ∞mok˜ mokòjimo galioja toliau nemokant draudimo
∞mok˜, taãiau draudimo suma yra sumažinama. Naujosios draudimo sumos
dydis priklauso nuo piln˜ draudÏiam˜j˜ met˜, skaiãiuojam˜ nuo Sutarties
∞sigaliojimo dienos iki Sutarties pakeitimo ∞ Sutart∞ be ∞mok˜ mokòjimo,
skaiãiaus bei draudimo Sutarties išperkamosios vertòs, esanãios draudimo
∞mokos mokòjimo dienà. Draudimo suma be ∞mok˜ mokòjimo išgyvenimo atveju nurodoma Sutartyje. Sutarties be ∞mok˜ mokòjimo draudimo
suma mirties dòl nelaiming˜ atsitikim˜ atveju yra lygi dvigubai draudimo
išgyvenimo atveju sumai. Jei Sutarties pakeitimo metu Draudòjas yra nepilnai atsiskait´s su Draudiku, draudimo suma yra mažinama proporcingai
mokòtin˜ sum˜ ir išperkamosios vertòs santykiui.
3.	Sutarties pakeitimas ∞ Sutart∞ be ∞mok˜ mokòjimo yra galutinis ir nutraukia vis˜ papildom˜ draudimo pried˜ galiojimà, jei papildom˜ draudimo
pried˜ sàlyg˜ tekste nòra numatyta kitaip.
4.	Draudikas sutinka pakeisti Sutart∞ ∞ draudimo Sutart∞ be ∞mok˜ mokòjimo
tik tuo atveju, jei draudimo suma yra didesnò nei Draudiko nustatoma
minimali draudimo suma.
5.	Sutart∞ pakeitus draudimo Sutartimi be ∞mok˜ mokòjimo Draudòjas netenka teisòs ∞ dal∞ investicini˜ pajam˜, numatyt˜ Sutarties 17 straipsnyje
„Teisò ∞ dal∞ investicini˜ pajam˜, gaut˜ investavus Sutarties techninius
atidòjinius“.
17 STRAIPSNIS. TEISñ Ø DALØ INVESTICINIˆ PAJAMˆ, GAUTˆ
INVESTAVUS SUTARTIES TECHNINIUS ATIDñJINIUS
1.	Suòjus pirmosioms Sutarties metinòms, Sutartis suteikia Draudòjui teis´
∞ dal∞ investicini˜ pajam˜, gaut˜ investavus pagrindinòs gyvybòs draudimo Sutarties techninius atidòjinius (toliau šiame straipsnyje vadinamus „techniniais atidòjiniais“), kurios išmokamos paskutini˜ mokestini˜
met˜ pabaigoje, prieš tai išskaiãiavus mokòtinas draudimo ∞mokas.
2.	Investicini˜ pajam˜ dalis yra apskaiãiuojama pagal Draudiko investicij˜
gràžà. Draudiko investicij˜ gràžos norma yra ne mažesnò nei 85 proc.
Draudiko bendr˜j˜ deklaruot˜ pajam˜, atòmus technin´ palkan˜
normà ir ne daugiau kaip 0,5 proc. metini˜ administravimo išlaid˜.
Jei prieš tai apibròžta investicij˜ gràžos norma yra mažesnò už nul∞,
apskaiãiuojant š∞ dyd∞ jos vertò yra prilyginama nuliui. Techninò palkan˜
norma yra nurodyta Sutartyje.
3.	Pirmieji techniniai atidòjiniai, kurie gali bti investuojami, suformuojami
pirm˜j˜ mokestini˜ met˜, einanãi˜ po pirm˜j˜ Sutarties metini˜, pabaigoje.
4.	Investicini˜ pajam˜ dalis iš technini˜ atidòjini˜, kurie prieš tai aprašyta
tvarka gali bti investuoti, investavimo, yra užskaitoma Sutarãiai mokestini˜ met˜, einanãi˜ po antr˜j˜ Sutarties metini˜, pabaigoje, su sàlyga,
kad minòtais metais Sutartis galiojo.
5.	Sutarties nutraukimo atveju investicini˜ pajam˜ dalis gali bti išmokama Draudòjui, jei Sutartis galiojo tris metus.
6.	Øskaityta investicini˜ pajam˜ dalis perinvestuojama kiekvienais mokestiniais metais ir ∞skaitoma ∞ sàskaità kartu su suma, gauta minòtà investicini˜ pajam˜ dal∞ investavus, ir apskaiãiuojama pagal prieš tai apibròžtà
investicinòs gràžos normà, kuri yra didinama technine palkan˜ norma.
Taãiau jei bet kuriais metais investicinòs gràžos norma yra mažesnò už
nul∞ arba lygi nuliui, skaiãiuodamas investicini˜ pajam˜ dal∞, Draudikas
vertins, kad investicinòs pajamos yra ne mažesnòs kaip 85 proc. bendrojo deklaruoto pelno.
7.	Draudòjui nutraukus Sutart∞ prieš terminà arba Sutart∞ pakeitus ∞ draudimo Sutart∞ be ∞mok˜ mokòjimo, Draudikas išmoka investicini˜ pajam˜
dal∞, priskaiãiuotà mokestini˜ met˜ pabaigoje prieš Sutarties nutraukimà.
Be to, pakeitus Sutart∞ draudimo Sutartimi be ∞mok˜ mokòjimo investicini˜ pajam˜ dalis jai nebeskaiãiuojama.
8.	Apdraustojo mirties atveju arba suòjus Sutarties pasibaigimo dienai, be

draudimo sumos Draudikas išmoka ∞ Draudòjo sàskaità ∞rašytà investicini˜ pajam˜ dal∞ ir investicini˜ pajam˜ dal∞, kuri yra siejama su laikotarpiu
tarp paskutini˜ investicini˜ pajam˜ dalies ∞skaitymo ir Apdraustojo mirties arba Sutarties pasibaigimo dienos.
9. Investicini˜ pajam˜ dalis ir rezervai yra paskaiãiuojami techninòs palkan˜
normos pagrindu nurodytu draudimo liudijime.
18 STRAIPSNIS. IŠMOKˆ MOKñJIMO PLANAI
1.	Bet kokias išmokas pagal šià Sutart∞, ∞skaitant sukauptos sumos ir
investicinòs vertòs dal∞, toliau vadinamas „kapitalu“, Draudikas gali
išmokòti vienkartiniu mokòjimu arba ∞galioto asmens rašytiniu prašymu
pagal vienà iš toliau nurodyt˜ plan˜:
1 planas: Kapitalo išmokòjimas praòjus nustatytam met˜ skaiãiui,
2 planas: Kapitalo išmokòjimas nustatyto dydžio daliniais mokòjimais,
3 planas: Kapitalo išmokòjimas nustatyto dydžio daliniais mokòjimais
per nustatytà periodà,
4 planas: Anuitetas,
5 planas: Garantuot˜ išmok˜ anuitetas,
6 planas: Anuitetas, kurio 60 proc. pervedama sutuoktiniui.
	Anuiteto suma nustatoma pagal prašymo nusipirkti anuitetà metu kiekvienam išmok˜ mokòjimo planui taikomà normà.
2. 	Anuitetas mokamas iki gyvos galvos lygiomis mònesinòmis išmokomis (4
planas) arba kol kapitalo savininkas yra gyvas ir tuo atveju, jei savininkas
miršta prieš atitinkamo laikotarpio pabaigà, dalinòs išmokos mokamos
jo (jos) ∞pòdiniams iki vieno iš prieš tai paminòto laikotarpio pabaigos
(5 planas) arba kol asmuo yra gyvas, lygiomis mònesinòmis išmokomis,
kuri˜ 60 proc. mokama sutuoktiniui (-ei), kol pastarasis (pastaroji) yra
gyvi po kapitalo savininko mirties (6 planas). Sumokòjus pirmàjà anuiteto išmokà, draudimo išmok˜ mokòjimo plano keisti negalima.
3.	Visais šio straipsnio 1 dalyje numatyt˜ draudimo išmok˜ mokòjimo
plan˜ atvejais ∞galiotas asmuo turi teis´ ∞ likusiojo kapitalo (1-3 planas)
arba atidòjim˜ (4-6 planas) investicini˜ pajam˜ dal∞. Ø ∞galioto asmens
sàskaità ∞skaitoma investicini˜ pajam˜ dalis yra apskaiãiuojama pagal
17 straipsnyje nurodytas taisykles, atsižvelgiant ∞ technin´ palkan˜
normà, kurià Draudikas taiko išmok˜ planams, galiojanãià teisòs ∞ draudimo išmokà ∞gijimo dienà.
4.	Asmuo, turintis teis´ gauti anuiteto išmokas, negali perduoti ar ∞keisti
teisòs ∞ anuitetà. Draudiko kapitalui ir teisei ∞ anuiteto išmokas taikomi
∞statym˜ numatyti apribojimai.
5.	4, 5 ir 6 išmok˜ mokòjimo planai negali bti taikomi, jei teisò ∞ kapitalà
pagal Sutart∞ arba bet kok∞ nuosavybòs dokumentà yra perleidžiama
juridiniam asmeniui arba kitam kio subjektui. Perdavus prieš tai numatytas teises juridiniam asmeniui ar kitam kio subjektui, asmens,
turinãio teis´ ∞ draudimo išmokà, pranešimas apie pasirinktà 4-6 išmok˜
mokòjimo planà, tampa negaliojanãiu.
6.	Nò vienas iš prieš tai išvardint˜ išmok˜ mokòjimo plan˜ nòra taikomas,
jei mònesinò išmokos dalis neviršija Draudiko nustatytos minimalios sumos dydžio.
19 STRAIPSNIS. NEDRAUDÎIAMIEJI ØVYKIAI, SUSIJ¢ SU IŠMOKˆ DñL
NELAIMINGˆ ATSITIKIMˆ MOKñJIMU
Draudimo išmokos nebus mokamos tiesiogiai ar netiesiogiai, visiškai ar iš
dalies dòl:
a) nelaiming˜ atsitikim˜, ∞vykusi˜ dòl psichinòs ar protinòs negalios;
b) nelaiming˜ atsitikim˜, ∞vykusi˜ keliaujant povandeniniu laivu, keliaujant ar skrendant lòktuvu kaip keleiviui ar kitokiam asmeniui, išskyrus
atvejus, kai skrendama planiniais skrydžiais nustatytu keleiviniu maršrutu komercini˜ oro transporto bendrovi˜ lòktuvais;
c) n
 elaiming˜ atsitikim˜, ∞vykusi˜ dòl paskelbto ar nepaskelbto karo,
taip pat riauši˜, sukilimo, streiko, civilinio sàmyšio ir bet koki˜ su
išvardytais reiškiniais susijusi˜ veiksm˜; taip pat dòl Apdraustojo
sužeidim˜, ∞gyt˜ ar pasunkòjusi˜ darbo policijoje metu arba pažeidžiant ar bandant pažeisti ∞statymus, vykdant užpuolimà, priešinantis sulaikymui, vengiant prievolòs bet kokioje karinòje žemòs, jr˜ ar
oro pajòg˜ organizacijoje arba bet kokiose papildomose ar civilinòse
nekarinòse pajògose, veikianãiose kartu su karinòmis žemòs, jr˜ ar
oro pajògomis;
d)	nelaiming˜ atsitikim˜, ∞vykusi˜ Apdraustajam bnant pakitusios
sàmonòs dòl alkoholio, narkotik˜ ar kit˜ nuoding˜ medžiag˜ poveikio, išskyrus tuos atvejus, kai pastaràsias skiria gydytojas;
e) n
 elaiming˜ atsitikim˜, ∞vykusi˜ užsiimant rizikingomis sporto šakomis, tokiomis kaip automobili˜, motocikl˜ sportu, bet kokia žirgi3

nio sporto ršimi, oro, kaln˜ alpinizmo, kovinòmis, šaudymo sporto
ršimis.

4.	Bet kokie su šia Sutartimi susij´ skundai, turi bti siunãiami Draudiko
Klient˜ aptarnavimo skyriui. Draudikas turi išsi˜sti atsakymà ∞ skundà
per 30 dien˜ nuo skundo gavimo dienos.

20 STRAIPSNIS. DRAUDIMO IŠMOKˆ MOKñJIMAS
25 STRAIPSNIS. VIENA KITAI PRIEŠTARAUJANâIOS NUOSTATOS
1.	Prašymas išmokòti draudimo išmokà turi bti Draudiko nustatytos formos ir pateikiamas kartu su visais dokumentais, kurie yra susij´ su prašymu išmokòti draudimo išmokà:
a) Sutarties dokumentai (originalai);
b) Mirties sertifikatas;
c) Naudos gavòjo identifikacijos dokument˜ kopijos kartu su originalais
turi bti parodytos Draudikui;
d) Kiti dokumentai ir informacija reikalingi draudÏiamojo ∞vykio tyrimui
pateikiami Draudikui.
2.	Draudikas ∞sipareigoja sumokòti draudimo išmokà per 30 dien˜ nuo
prašymo išmokòti draudimo išmokà ir vis˜ su šiuo prašymu susijusi˜
dokument˜ gavimo dienos.
3.	Jei Draudikas negali išmokòti draudimo išmokos per prieš tai paminòtà
laikà todòl, kad dòl neaiški˜ ∞vykio aplinkybi˜ ne∞manoma nustatyti
Draudiko atsakomybòs apimties, draudimo išmoka turi bti sumokòta
per 30 dien˜ nuo ši˜ aplinkybi˜ išaiškinimo. Taãiau neginãijamà draudimo išmokos dal∞ Draudikas privalo sumokòti per šio straipsnio 2 punkte
nurodytà laikà.
4.	Nepaisant aukšãiau išvardinto, Draudikas pasilieka teis´ iš išmokos sumos mokòtinos pagal Sutart∞ atimti visas Draudikui priklausanãias sumas išskyrus pirmosios ∞mokos dalin´ ∞mokà.
21 STRAIPSNIS. SUTARTIES PAKEITIMAI
1.	Sutartyje numatytos draudimo apsaugos dydis gali bti keiãiamas
Draudòjui pateikus rašytin∞ prašymà likus 60 dien˜ iki Sutarties metini˜
ir jei Draudikas tam pritaria ir Draudòjas sumoka draudimo ∞mokas.
2.	Sutarties pakeitimai galioja tiktai tada, jei jie yra padaryti raštu. Bet kuris
Sutarties pakeitimo dokumentas turi bti prie jos pridòtas.
3.	Prieš Sutarties sàlyg˜ pakeitimus Draudikas gali pareikalauti pateikti
papildomà informacijà apie Apdraustojo sveikatos bkl´ ir paprašyti
Apdraustojo medicinini˜ tyrim˜.
22 STRAIPSNIS. SUTARTIES PERDAVIMAS
1.	Draudikas turi teis´ perduoti savo teises ir Sutarties ∞sipareigojimus kitam Draudikui apie tai raštiškai praneš´s prieš du (2) mònesius ∞statym˜
nustatyta tvarka.
2.	Draudòjas gali nesutikti su Sutarties perdavimu apie tai raštu pranešdamas Draudikui.
3.	Tuo atveju, jei Draudòjas prieštarauja Sutarties perdavimui, Sutartis
laikoma nutraukta nuo raštiško prieštaravimo gavimo. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju Draudikas turi išmokòti išperkamàjà vert´.
23 STRAIPSNIS. RINKLIAVA, MOKñJIMAI IR MOKESâIAI
1.	Bet kokià rinkliavà, mokòjimus ir mokesãius, kurie yra susij´ su draudimo ∞mok˜ mokòjimu ir Sutarties galiojimo atnaujinimu, Draudòjas moka
kartu su atitinkamomis draudimo ∞mokomis.
2.	Bet kokià rinkliavà, mokòjimus ir mokesãius, kurie yra susij´ su draudimo
išmok˜ mokòjimu, moka asmenys, kurie gauna draudimo išmokas, ne
vòliau kaip dienà, kurià Draudikas išmokòjo draudimo išmokà.
3.	Mokesãiai sumokami vadovaujantis atitinkamais ∞statymais, btent,
privaãi˜ ir juridini˜ asmen˜ pajam˜ mokesãius reglamentuojanãiomis
normomis.
4.	Bet kokios Draudiko kaip treãiosios šalies patirtos išlaidos vykdomojoje
byloje prieš asmen∞, turint∞ teis´ gauti draudimo išmokà pagal šià Sutart∞, sumoka asmuo, turintis teis´ ∞ draudimo išmokà.
24 STRAIPSNIS. TEISMˆ KOMPETENCIJA IR SKUNDˆ NAGRINñJIMAS
1. Sutartyje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos ∞statymais.
2.	Bet kokie Draudiko ir Draudòjo, Apdraustojo, Naudos gavòjo ar j˜
teisòt˜ paveldòtoj˜ ginãai, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susij´, yra
sprendžiami vietos, kur yra ∞sikrusi Draudiko filialo buveinò, teisme,
arba kitame kompetentingame Draudòjo, Apdraustojo, Naudos gavòjo
ar j˜ teisòt˜ paveldòtoj˜ gyvenamosios vietos teisme.
3.	Ginãai kylantys tarp Draudiko, Draudòjo, Apdraustojo ir Naudo gavòjo
gali bti peržirimi Draudimo priežiros komisijos ∞statym˜ nustatyta
tvarka.

Vadovaujantis galiojanãiomis teisòs normomis, jei ši˜ bendr˜j˜ sàlyg˜ ir
draudimo liudijimo nuostatos tarpusavyje prieštarauja, pirmenybò yra teikiama draudimo liudijimui.
26 STRAIPSNIS. APTARNAVIMAS
1.	Bet kokie su šia Sutartimi susij´ Draudòjo, Apdraustojo ar Naudos
gavòjo pranešimai, pareiškimai ir prašymai siunãiami ∞ Draudiko Klient˜
aptarnavimo skyri˜ arba ∞galiotà Draudiko filialà.
2.	Visa rašytinò Draudiko ir Draudòjo korespondencija pristatoma Draudòjui
jo vòliausiai nurodytu adresu.
27 STRAIPSNIS. NEDRAUDÎIAMIEJI ØVYKIAI
1.	Jei Apdraustojo mirties priežastis yra oportunistinò infekcija arba piktybinis navikas arba jei mirties metu Apdraustasis turòjo ∞gytà žmogaus
imunodeficito sindromà (AIDS), Apdraustajam neišmokamos jokios šioje Sutartyje arba papildomose draudimo sàlygose ar j˜ pakeitimuose
aptartos draudimo išmokos.
2.	Šiame straipsnyje sàvoka „∞gytas žmogaus imunodeficito sindromas“
turi Pasaulinòs sveikatos organizacijos jai priskirtà reikšm´. Sàvokos kopija yra saugoma Draudiko filialo 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 tampa žinomi kaip imunodeficito virusu apsikròtusio žmogaus
tiesioginò mirties priežastis.
5.	Ø ∞gyto žmogaus imunodeficito sindromo sàvokà ∞eina ŽIV (žmogaus
imunodeficito viruso) ecefalopatija (demencija) ir ŽIV (žmogaus imunodeficito viruso) išsekimo sindromas.
6.	Jei dòl ši˜ išimãi˜, nòra išmokamos draudimo išmokos, vadovaujantis
šios Sutarties nuostatomis, Apdraustajam mirus visos pagal šià Sutart∞
sumokòtos draudimo ∞mokos, atòmus su ‰ia Sutartimi susijusias i‰pirktas
sumas, yra išmokamos Naudos gavòjui arba ∞traukiamos ∞ paveldimo
turto sudòt∞, jei Apdraustasis nebuvo paskyr´s Naudos gavòjo. Jei nenumatoma kitaip, visos kitos Sutarties sàlygos lieka nepasikeit´.
28 STRAIPSNIS. INDEKSAVIMAS
1. Straipsnio objektas.
a) Pagrindinis šios Sutarties straipsnio tikslas yra apsaugoti pagrindinòs
draudimo Sutarties išmokas nuo infliacijos toliau numatyta tvarka. Šio
tikslo siekiama kasmet indeksuojant pagrindinio draudimo ∞mokà.
b) Taãiau Draudikas pasilieka teis´ atidòti viso arba dalies draudimo
Sutarãi˜ portfelio indeksavimà arba jo neindeksuoti.
c) J ei šioje Sutartyje nòra konkreãiai numatyta kitaip, šis indeksavimo
straipsnis yra taikomas pagrindinòs Sutarties nuostatoms.
d) Vienkartinòs draudimo ∞mokos nòra indeksuojamos.
2.	Indeksas.
	Indeksavimo procentà, toliau vadinamà „indeksu“, Draudikas nustato kiekvien˜ met˜ rugsòjo 30 dienà pagal infliacijos dyd∞, ir kuris yra
lygus sumažintam arba padidintam bet ne daugiau nei 1% metiniam
rugpjãio mòn. pabaigos infliacijos dydžiui. Indeksas yra taikomas visoms draudimo Sutartims, kuri˜ metinòs yra tarp gruodžio 1 dienos ir
ateinanãi˜ met˜ lapkriãio 30 dienos.
3.	Padidintosios draudimo ∞mokos nustatymas
a) Draudimo ∞moka indeksuojama kiekvienais metais suòjus Sutarties
metinòms.
b) Pirmojo indeksavimo metu padidintoji draudimo ∞moka yra nustatoma
pritaikius indeksà pagrindinòs Sutarties draudimo ∞mokai. Kiekvienais
metais suòjus Sutarties metinòms padidintàjà draudimo ∞mokà Draudikas nustato taikydamas indeksà prieš tai einanãi˜ met˜ padidintajai
draudimo ∞mokai prieš tai atòmus draudimo Sutarties administravimo
mokest∞.
4.	Teisò atlikti vòlesn∞ indeksavimà ir teisò atsisakyti padidintosios draudimo ∞mokos
a) Jei padidintoji draudimo ∞moka nesumokama bent už du vienas pas4

kui kità einanãius indeksavimus, indeksavimo teisò baigiasi;
b) Pateikus draudimo kriterij˜ atitikimo ∞rodymà, Draudikas gali leisti šià
teis´ atnaujinti.
5. Specialioji investicini˜ vienet˜ sàskaita
a) Specialios investicini˜ vienet˜ sàskaitos atidarymas
		Šis straipsnis yra skirtas pagrindinòs Sutarties vertei padidinti. Šis
tikslas pasiekiamas atidarius specialiàjà investicini˜ vienet˜ sàskaità
(IVS). Specialioji investicini˜ vienet˜ sàskaita, toliau tekste vadinama
„sàskaita“, sukuriama ∞skaitant ∞ jà ir (arba) nurašant nuo jos toliau
nurodytas sumas:
		 1) pervirš∞, kurio apibròžimas yra pateikiamas toliau tekste;
		 2) 	bet kokià sumà, kuri yra šios sàskaitos lòš˜ investavimo rezultatas;
		 3)	visas išlaidas ir mokesãius, susijusius su sàskaitos administravimu.
	Perviršis yra apibròžiamas kaip skirtumas tarp padidintosios draudimo
∞mokos ir atitinkam˜ sànaud˜ dòl padidintosios draudimo išmokos mirties atveju, išreikštas procentais. Šis dydis yra nustatomas vadovaujantis
mirtingumo statistika, atsižvelgiant ∞ reikiamà atsargumo dal∞.
Trukmò nuo indeksavimo straipsnio
∞sigaliojimo dienos (mònesiais)

Procentai

0–60
61 ir daugiau

90%
100%

b)	Specialiosios investicini˜ vienet˜ sàskaitos investavimas
		Draudikas gali savo nuožira administruoti specialiàsias investicini˜
vienet˜ sàskaitas ir pasirinkti bet kokià investicin´ strategijà, kuri jo
nuomone, yra tinkama.
		Kartà per metus pagrindinòje Sutartyje ir investicini˜ pajam˜ dalies
∞skaitymo sàlygose numatyta tvarka ∞ sàskaità yra ∞skaitoma dalis
Draudiko pajam˜, gaut˜ iš investavimo.
		 1)	Specialiosios investicini˜ vienet˜ sàskaitos administravimo išlaidos Išlaid˜ už specialiosios investicini˜ vienet˜ sàskaitos
administravimà dydis už vienerius metus yra nustatomas toliau
nurodyta tvarka. Taãiau Draudikas pasilieka teis´ išskaiãiuoti
išlaidas dažniau. Šiuo atveju modalioji išlaid˜ vertò negali bti
didesnò kaip toliau nurodyta atitinkama suma už vienerius metus:
Mokestis už vienà draudimo liudijimà:
6 Eur per metus

Sàskaitos vertòs procentas:
ne daugiau 3 proc. per metus

	Be to, Draudikas pasilieka teis´ išskaiãiuoti iš sàskaitos lòš˜ bet kokius
∞statym˜ numatytus mokesãius.
		 2)	Specialiosios investicini˜ vienet˜ sàskaitos lòš˜ išmokòjimas
			Specialiosios investicini˜ vienet˜ sàskaitos lòšos išmokamos
Draudòjui, Apdraustajam arba Naudos gavòjui tokia pat tvarka,
kaip ir pagrindinòs Sutarties draudimo išmokos.
	Jei pagrindinò Sutartis yra nutraukiama prieš terminà, jos terminas
baigiasi arba Sutartis yra pakeiãiama Sutartimi be ∞mok˜ mokòjimo,
sàskaitos lòšos išmokamos Draudòjui, prieš tai sumažinus j˜ sumà toliau
pateiktoje lentelòje nurodytu procentiniu dydžiu:
Sutarties nutraukimo mokestis, apskaiãiuojamas
kaip sàskaitos procentinò dalis
Trukmò nuo indeksavimo straipsnio
∞sigaliojimo dienos (mònesiais)
0–24
25–36
37– 48
49–60
61 ir daugiau

6. Øsigaliojimo data
	Šio straipsnio ∞sigaliojimo data yra nurodyta draudimo liudijime, su
sàlyga, kad yra sumokòta padidintoji draudimo ∞moka. Šia prasme
straipsnio galiojimo trukmò yra jo galiojimas nuo straipsnio ∞sigaliojimo
dienos.
7.	Indeksavimo straipsnio galiojimo pabaiga
	Šiame straipsnyje numatyta indeksavimo teisò pasibaigia ir daugiau
indeksavimas negali bti atliekamas (išskyrus 28 straipsnio 4b punkte
numatytu atveju) jei:
a) Draudòjas du kartus iš eilòs atsisakò indeksavimo;
b)	Draudòjas yra atleidžiamas nuo ∞mok˜ mokòjimo, kaip tai yra numatyta Papildomose Sutartyse, jei tokios yra pridòtos prie Pagrindinòs
Sutarties.
Minòtais atvejais padidintoji draudimo ∞moka išlieka tokio pat dydžio, kokia
ji buvo iš karto prieš atsisakant indeksuoti draudimo ∞mokà. Jei padidintoji draudimo ∞moka ∞sigalioja ∞vykus draudÏiamajam ∞vykiui, tai nesukuria Draudikui jokios papildomos atsakomybòs. Draudimo ∞mokos perviršio
suma Draudòjui yra gràžinama.
8. Galiojimo pabaiga
	Indeksavimo straipsnis automatiškai netenka galios šiais atvejais:
a)	suòjus pagrindinòs Sutarties draudimo apsaugos terminui, kuris yra
nurodytas draudimo liudijime;
b) kai pagrindinò Sutartis yra nutraukiama;
c)	nutraukus Sutart∞ dòl draudimo ∞mok˜ nemokòjimo, kai Draudòjas
nòra sukaup´s išperkamosios vertòs;
d)	pagrindin´ draudimo Sutart∞ pakeitus Sutartimi be ∞mok˜ mokòjimo;
e) Apdraustajam mirus.
29 STRAIPSNIS. BAIGIAMASIS STRAIPSNIS
Pagal Šali˜ susitarimà ∞sipareigojimai mokòti atliekami valiuta nurodyta
draudimo liudijime. Taãiau, nepaisant Sutarties prieštaravim˜, Šalys susitaria, kad, jeigu valiuta nurodyta draudimo liudijime nòra teisiškai priimtina
Lietuvos Respublikoje, arba, (i) Lietuvos bankas ir/ar Lietuvos vyriausybò
priòmò valiutos kurso keitimo ar kità politikà, arba (ii) buvo išleistas teisinis ∞pareigojimas, pavedimas, arba (iii) dòl bet kokios nuo Draudiko
nepriklausanãios priežasties; ∞skaitant bet neapsiribojant ekonominòmis
priežastimis, monetarine politika ir (ar) kitos kompetentingos institucijos,
dòl ko:
a)	Draudikas arba Draudòjas negali arba jiems neleidžiama ∞sigyti eur˜
Lietuvos rinkoje; ar,
b)	Egzistuoja kliãi˜ palaikyti rezervus ar investicijas eurais Lietuvoje;
ar,
c)	Draudikas negali ar jam neleidžiama prieiti, investuoti ir (ar) palaikyti
investicijas užsienio valiuta paremiant savo rezervus susijusius su eurais Lietuvoje, kuri˜ lòšos yra priimtinos Draudikui.
Tokiu atveju Draudikas turi išimtin´ teis´ ir veiksm˜ laisv´ perskaiãiuoti Sutarties, taip pat papildom˜ Sutarãi˜, jei toki˜ yra, išmokas, ∞mokas, sàskaità
ir pinig˜ vert´ ∞ nacionalin´ Lietuvos valiutà, pašalindamas bet kokias nuorodas ∞ eurus draudimo liudijime ir (ar) Sutartyje ir pakeisdamas Lietuvos
nacionaline valiuta.
Verãi˜ perskaiãiavimai Sutartyje, ∞skaitant papildomas draudimo Sutartis,
jei toki˜ yra, vykdomi atsižvelgiant ∞ oficial˜ valiut˜ kursà nustatytà Lietuvos banko, arba oficial˜ komercinio banko kursà, taikomà perskaiãiavimo
metu, kaip nusprendžia Draudikas.
Perskaiãiavimo atveju Draudikas išrašo naujà draudimo liudijimà, kuriame
naujos ∞mokos ir draudimo suma nurodomos Lietuvos nacionaline valiuta.

Procentai
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5%
4%
3%
0%
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Iwona Ochocka
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