Amplico Life S.A. filialas

Bendrosios draudimo sąlygos Nr. I1-05/12, 2012 12 03 redakcija
Individualus grynasis kaupiamasis gyvybės draudimas
1 STRAIPSNIS. SĄVOKOS
Šioje Sutartyje vartojamos šios sąvokos:
1. Draudiko pagrindinė būstinė – pagrindinė Draudiko buveinė įsikūrusi Vilniuje, Laisvės pr. 3;.
2. Draudikas – „Amplico Life Pierwsze Amerykansko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji“
Spolka Akcyjna filialas;
3. Sutartis – gyvybės draudimo sutartis, kurią sudaro šios Bendrosios draudimo sąlygos, Draudimo liudijimas,
Draudimo liudijimo priedai, Pagrindinė Sutartis, Papildomos Sutartys, Draudėjo ir (arba) Apdraustojo ir Draudiko
pareiškimai, pateikti prašyme sudaryti sutartį ar pridėti prie Sutarties.
4. Draudimo liudijimas – Draudiko išduotas dokumentas, patvirtinantis Sutarties sudarymą.
5. Draudėjas – asmuo, sudaręs su Draudiku Sutartį.
6. Apdraustasis – Sutartyje nurodytas asmuo, kurio gyvybė ar sveikata yra draudžiami šia Sutartimi ir kurio
gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui Draudikas sumokės draudimo išmoką.
7. Naudos gavėjas – asmuo, Apdraustojo paskirtas raštu, turintis teisę gauti pagal Sutartį priklausančias draudimo
išmokas.
8. Draudimo suma – Draudimo liudijime ar jo priede nurodyta maksimali suma, kurią Draudikas įsipareigoja
išmokėti įvykus draudžiamajam įvykiui atskirai pagal kiekvieną draudimo riziką.
9. Sutarties įsigaliojimo diena – Sutarties sudarymo diena, nurodyta draudimo liudijime ar jo priede, su sąlyga, kad
Sutartis sudaryta pagal 5-ojo straipsnio 2-os dalies Sutarties sudarymo nuostatas.
10. Įmoka – Draudimo liudijime ar draudimo liudijimo priede nurodyta bendra pinigų suma, kurią Draudėjas,
remiantis šios Sutarties sąlygomis, įsipareigoja reguliariai mokėti Draudikui; draudimo įmoką sudaro įmoka pagal
Pagrindinę sutartį bei įmokos už Papildomas sutartis.
11. Įmokos sumokėjimo data – data, kada sumokėta įmoka įskaitoma į Draudiko banko sąskaitą.
12. Įmokos mokėjimo diena - kiekvieno Sutarties periodo diena, atsižvelgiant į mokėjimo periodiškumą,
sutampantys su Sutarties įsigaliojimo diena ir mėnesiu.
13. Sutarties metinės – kiekvienų iš eilės einančių metų diena ir mėnuo, sutampantys su Sutarties įsigaliojimo
diena.
14. Sutarties pabaigos diena – draudimo liudijime ar jo priede nurodyta šios Sutarties pasibaigimo data
15. Apdraudžiamumas – visos sąlygos, kurias siūlomas Apdraustasis turi atitikti, kad būtų apdraustas.
16. Pavyzdinis parašas - Draudėjo ar Apdraustojo parašas, esantis prašyme gyvybės draudimo sutarčiai sudaryti, su
kuriuo galės būti palyginami parašai kituose prašymuose ar pareiškimuose.
17. Investicinės pajamos – pajamos, kurios yra skaičiuojamos ir išmokamos pagal 17 straipsnyje pateiktas taisykles.
18. Specialioji sąskaita – specialioji sąskaita, kuri yra sukurta ir tvarkoma Draudiko pagal 29 straipsnyje pateiktas
taisykles.
19. Techninė palūkanų norma – metinė pelningumo norma, kurią Draudikas nustato draudimo įmokos ar išmokos
apskaičiavimui pagal Pagrindinę sutartį. Techninė palūkanų norma, naudojama apskaičiuojant draudimo įmoką už
Pagrindinę sutartį, yra nurodoma draudimo liudijime ir galioja iki Pagrindinės sutarties galiojimo pabaigos. Tuo
atveju, jei yra pasirenkamas vienas iš išmokų mokėjimo planų, nurodytų 18 straipsnyje, techninė palūkanų norma,
naudojama apskaičiuojant išmokų sumą, nustatoma išmokų mokėjimo plano pasirinkimo momentu.
20. Politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys - užsienio valstybių piliečiai, kuriems yra arba buvo patikėtos
svarbios viešosios pareigos, ir tų piliečių artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai kaip tai yra apibrėžta
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
21. Nelaimingas atsitikimas - nuo Apdraustojo valios nepriklausantis, netikėtas, staigus įvykis, įvykęs tik dėl išorinių
aplinkybių Sutarties galiojimo laikotarpiu, dėl kurio atsiradę rimti kūno sužalojimai yra mirties priežastis.
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22. Draudimo liudijimo mokestis – Draudiko nustatytas Draudimo liudijimo mokestis taikomas Draudimo liudijimui
bei mokamas Draudėjo kartu su Įmoka sutartu įmokų mokėjimo periodiškumu. Draudimo liudijimo mokesčio dydį
nustato Draudikas ir informacija apie jį galima rasti Draudiko įgaliotose atstovybėse.
23. Draudimo išmoka – išmoka, kurią Draudikas išmokęs atsitikus draudžiamajam įvykiui numatytam Sutarties
bendrosios draudimo sąlygose asmeniui, turinčiam teisę į draudimo išmoką.
24. Išperkamoji vertė – Sutarties nutraukimo atveju Draudėjo prašymu išmokama suma paskaičiuota ir mokama
Sutarties bendrųjų draudimo sąlygų 30-ame straipsnyje aprašytomis taisyklėmis.
2 STRAIPSNIS. DRAUDIMO OBJEKTAS
Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo asmens gyvybe ir kapitalo kaupimu.
3 STRAIPSNIS. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI IR DRAUDIMO APIMTIS
1. Jei Bendrosiose draudimo sąlygose nenustatyta kitaip, Draudikas sutinka išmokėti draudimo išmokas
Draudžiamųjų įvykių atveju:
a) draudimo liudijime ar jo priede nurodytas išmokas Apdraustajam, jei Sutarties pabaigos dieną jis/ji yra gyvas arba
b) Jei Apdraustasis prieš Sutarties pasibaigimo dieną per 360 dienų nuo Nelaimingo atsitikimo įvykio dienos mirė,
Draudikas išmokės Draudimo liudijime paskirtam Naudos gavėjui dvigubą draudimo sumą nurodytą Draudimo
liudijime ar jo priede. Jei prašymas išmokai gauti yra atmetamas dėl išimčių, nurodytų 27 straipsnyje
“Nedraudžiamieji įvykiai, susiję su išmokų dėl nelaimingų atsitikimų mokėjimu”, Naudos gavėjui bus išmokėta suma
nurodyta šio straipsnio 2-oje dalyje.
2. Jei Apdraustasis mirė natūralia mirtimi prieš Sutarties pasibaigimo dieną, Draudikas išmokės visą sumokėtų už
Sutartį įmokų sumą atėmus draudimo liudijimo administravimo mokesčius.
3. Šiame straipsnyje numatytos draudimo išmokos išmokant padidėja dėl investicinių pajamų dalies gautų
investavus Sutarties išperkamąją vertę, taip pat dėl Specialioje sąskaitoje sukauptos sumos, kaip numatyta pagal šią
Sutartį.
4 STRAIPSNIS. SĄLYGOS DRAUDIMUI
1. Teisę į draudimo apsaugą turi asmenys, kuriems yra suėję aštuoniolika (18) metų ir nėra daugiau nei
šešiasdešimt vieneri (61) metai.
2. Sutarties sudarymas iki Apdraustajam sukaks aštuoniolika metų arba po to, kai praeina pilni šešiasdešimt
vieneri (61) metai yra laikomas negaliojančiu ir nesukuria jokių prievolių Draudikui išskyrus prievolę grąžinti gautą
įmoką.
5 STRAIPSNIS. DRAUDIMO SANTYKIŲ PRADŽIA – DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS
1. Sutartis gali būti sudaryta, jei apdraustasis atitinka sąlygas draudimo ir, jei Draudikas gauna ir patvirtina:
a) rašytinę Draudėjo pasirašytą Draudiko nustatytos formos prašymą sudaryti gyvybės draudimo Sutartį;
b) visus būtinus ir Draudiko prašomus dokumentus patvirtinančius Apdraustojo Apdraudžiamumą, ypač jo ar jos
sveikatos būklę. Apdraustojo Apdraudžiamumo patvirtinimui Draudikas turi teisę, bet ne privalo reikalauti pateikti
papildomus dokumentus ar patikrinti Apdraustojo sveikatos būklę Draudiko autorizuotose medicinos įstaigose.
2. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Sutartis įteikiama Draudėjui ir jis ją pasirašo.
3. Draudimo apsauga pradeda galioti Sutarties įsigaliojimo dieną su sąlyga, kad Sutartis buvo sudaryta, ir
Draudėjas yra sumokėjęs pirmąją draudimo įmoką.
4. Pagal papildomą rašytinį Draudiko sutikimą draudimo apsauga gali įsigalioti anksčiau, negu Sutarties sudarymo
dieną.
5. Sutarties sudarymas su Draudėju, kuris deklaruoja esantis Politikoje dalyvaujantis fizinis asmuo pagal Pinigų
plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatymą, turi būti raštu individualiai patvirtintas Draudiko Direktoriaus
arba Draudiko Direktoriaus įgalioto asmens.
6 STRAIPSNIS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS
Draudėjas, fizinis asmuo, turi teisę nutraukti Sutartį per 30 dienų po to, kai Draudikas praneša apie jos sudarymą,
pranešęs apie nutraukimą Draudikui raštu. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju Draudikas grąžina Draudėjui visą jo
sumokėtą Įmoką.
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Įmoka grąžinama per 30 dienų nuo tos dienos, kurią Draudikas gavo iš Draudėjo rašytinį pareiškimą apie Sutarties
nutraukimą ir grąžino Draudikui Sutartį.
7 STRAIPSNIS. SUTARTIES GALIOJIMO PABAIGA
Sutartis nutrūksta žemiau nurodytais atvejais:
Apdraustajam mirus, arba
Sutarties pabaigos dieną, arba
Sutartį visiškai išpirkus pagal šių bendrųjų draudimo sąlygų 30-ą straipsnį „Sutarties išpirkimas“.
Draudėjas taip pat turi teisę nutraukti Sutartį bet kuriuo momentu pateikęs rašytinį pareiškimą. Tokiu atveju
Sutartis nutrūksta pasibaigus laikotarpiui, už kurį sumokėta paskutinė Įmoka.
3. Tuo atveju, jei Sutartis nutraukiama Draudėjo iniciatyva ar Draudiko iniciatyva dėl Draudėjo kaltės (kai
Draudėjas pažeidžia reikšmingas Sutarties sąlygas), Draudikas išmokės išperkamąją vertę 30-ajame straipsnyje
„Sutarties išpirkimas“ numatytu būdu.
4. Draudimo apsauga mirties dėl Nelaimingo atsitikimo numatyta 3-iojo straipsnio 1.b) dalyje pasibaigia per
sutarties metines einančias iš karto po Apdraustojo septyniasdešimt penktojo (75) gimtadienio.
5. Be to, Sutartis gali būti nutraukta ir kitais įstatymuose nustatytais pagrindais.
1.
a)
b)
c)
2.

8 STRAIPSNIS. ĮMOKA
1. Draudimo įmokos dydį nustato Draudikas, atsižvelgdamas į draudimo rūšį, draudimo apsaugos dydį, draudimo
laikotarpį, draudimo rizikos laipsnį, įskaitant amžių, taip pat Sutarties sudarymo ir administravimo išlaidas.
2. Draudėjas įsipareigoja mokėti draudimo įmokų sumą pagal įmokų mokėjimo periodiškumą, nurodytą
Draudimo liudijime ar jo priede.
3. Draudimo įmokos yra mokamos iš anksto. Jos mokamos kartą per mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar metus Draudėjui
ir Draudikui iš anksto tarpusavyje susitarus.. Draudėjui prašant ir gavus Draudiko sutikimą, Sutarties galiojimo
metu draudimo įmokų mokėjimo periodiškumas gali būti keičiamas. Šis pakeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu
pagal 20 ir 21 straipsnius.
4. Sumokėjus pirmąją sutarto dydžio draudimo įmoką, kiekvienam kitam draudimo įmokos mokėjimui taikomas
trisdešimties (30) dienų atidėjimo laikotarpis. Tuo atveju, jei per minėtą trisdešimties (30) dienų laikotarpį
Apdraustasis miršta, Draudikas išmokės draudimo išmoką, kurią įsipareigojo išmokėti pagal Sutartį. Tačiau
mokėtina draudimo įmoka išskaičiuojama iš draudimo išmokų sumos.
5. Tuo atveju, jei draudimo įmoka nesumokama Įmokos mokėjimo dieną (išskyrus šio straipsnio 6-oje dalyje
numatytu atveju), Draudikas raštu informuoja Draudėją, kad praėjus trisdešimt (30) dienų nuo pranešimo apie
draudimo įmokos nesumokėjimą gavimo dienos, draudimo apsauga sustabdoma, jei įmoka nebus sumokėta.
Draudimo apsauga atnaujinama tik Draudėjui sumokėjus mokėtinas sumas. Jei draudžiamasis įvykis įvyko tuo
metu, kai draudimo apsauga buvo sustabdyta, Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos. Jei Sutarties
galiojimo sustabdymas trunka ilgiau nei šešis (6) mėnesius, praėjus šiam terminui Draudikas turi teisę vienašališkai
nutraukti Sutartį. Draudikas sumažins mokėtinas išmokas dėl nesumokėtų draudimo įmokų ir negautų pajamų,
kurios galėjo būti uždirbtos investuojant šias draudimo įmokas per visą draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpį.
6. Tokiu atveju, jei Sutartis yra sukaupusi Išperkamąją vertę, o draudimo įmoka nesumokama iki atidėjimo
laikotarpio pabaigos, Draudikas raštu informuoja Draudėją, kad Draudikas įsipareigoja padengti visas mokėtinas ir
nesumokėtas draudimo įmokas ne didesne nei Sutarties sukaupta išperkamoji vertė apimtimi.
7. Palūkanų norma už Draudiko įsipareigojimą padengti įmokas nustatoma periodiniu pagrindu. Mokėtinos
palūkanos skaičiuojamos kiekvieną dieną ir turi būti sumokėtos per kiekvienas Sutarties metines.
8. Tuo atveju, jei visa palūkanų suma nėra sumokama iki pirmiau nurodytos datos, abi Sutarties šalys sutinka, kad
mokėtinos, bet nesumokėtos palūkanos kaupiasi ir tuo didina Draudėjo įsipareigojimus. Draudiko padengta suma ir
susikaupusios palūkanos bus išskaičiuojamos iš bet kokių išmokų, kurias Draudikas įsipareigojo išmokėti pagal
Sutartį, sumos. Jei bendra Draudiko padengtų draudimo įmokų ir susikaupusių palūkanų suma (jei tokia yra) bet
kuriuo metu viršija Sutarties sukauptą išperkamąją vertę ir įskaitytų investicinių pajamų dalį, Sutartis tampa
automatiškai išpirkta ir Draudikas Draudėjui išsiunčia tai patvirtinantį Draudimo liudijimo priedą. Draudikas
sustabdo Sutarties galiojimą šešiems (6) mėnesiams. Jei Sutarties galiojimo sustabdymas trunka ilgiau nei šešis (6)
mėnesius, praėjus šiam terminui Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Sutarties galiojimas
atnaujinamas tik tokiu atveju, jei Draudėjas sumoka visas privalomas mokėtinas sumas padengiančias Išperkamąją
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vertę. Visos mokėtinos, bet nesumokėtos draudimo įmokų sumos, kurios buvo padengtos Draudiko, gali būti
visiškai ar dalinai grąžintos bet kuriuo metu iki Apdraustojo mirties, Sutarties pabaigos arba Sutarties išpirkimo
dienos.
9. Įrodymas, kad draudimo įmokos sumokėtos, yra banko išrašas, kuriame užfiksuota atitinkama operacija.
10.Draudimo įmokos sumokėjimo data laikoma diena, kurią draudimo įmoka buvo įskaityta į Draudiko banko
sąskaitą, su sąlyga, kad draudimo įmoka sumokėta tinkamu būdu į reikiamą Draudiko nurodytą sąskaitą.
9 STRAIPSNIS. NAUDOS GAVĖJO PASKYRIMAS IR PAKEITIMAS
1. Taikomų įstatymų nustatytais atvejais, Draudėjas turi teisę paskirti vieną ar kelis Naudos gavėjus, kurie įvykus
draudžiamajam įvykiui įgyja teisę į draudimo išmoką ar jos dalį. Apie paskirtus Naudos gavėjus Draudėjas
privalo pranešti Draudikui raštu. Draudėjas gali paskirti:
a)
Naudos gavėją Apdraustojo mirties atveju;
b)
neatšaukiamąjį Naudos gavėją Apdraustojo mirties atveju.
2. Draudėjas turi teisę keisti Naudos gavėją. Naudos gavėjo pakeitimas galioja tada, kai Draudikas gauna
atitinkamą prašymą anksčiau, negu įvyksta draudžiamasis įvykis. Pakeisti Naudos gavėją Apdraustojo mirties
atveju turi teisę tik Draudėjas pateikęs rašytinį Apdraustojo sutikimą. Tam, kad pakeisti neatšaukiamąjį Naudos
gavėją Apdraustojo mirties atveju būtina pateikti raštišką neatšaukiamojo Naudos gavėjo sutikimą. Draudikas
neatsako už bet kokį mokėjimą ar kitokį veiksmą, kuris įvyko prieš jam gaunant šį rašytinį prašymą.
3. Jeigu Naudos gavėju skiriamas kitas asmuo nei Apdraustasis, privaloma pateikti rašytinį Apdraustojo sutikimą.
Naudos gavėjo paskyrimas yra negaliojantis, jei Naudos gavėjas mirė pirmiau negu Apdraustasis arba jei
Naudos gavėjas prisidėjo prie Apdraustojo mirties, taip pat kitais įstatymuose numatytais atvejais.
4. Jei Naudos gavėjas nepaskiriamas gauti kitokias išmokas, negu nurodytas 3 dalies ir 1 dalies a) ir b) punktuose,
teisę į draudimo išmokas turi Draudėjas.
5. Jei Naudos gavėjas nepaskiriamas iki Apdraustojo mirties dienos, suma, mokėtina pagal šią Sutartį, išmokama
Apdraustojo paveldėtojams proporcingai jų paveldimai Apdraustojo turto daliai.
10 STRAIPSNIS. DRAUDĖJO SUTARTINĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Draudėjas turi visas Sutartyje ir atitinkamuose teisės aktuose nustatytas
Draudėjo teises, privilegijas ir įsipareigojimus.
2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Draudėjas ir/ar Apdraustasis prisiima atsakomybę teikti teisingą informaciją,
susijusią su Sutartimi, ir raštu pranešti Draudikui apie pasikeitusius asmens tapatybės duomenis ir/ar adresą per 7
dienas nuo pasikeitimo kaip nurodyta 22 straipsnyje. Draudėjui nepranešus raštu apie duomenų pasikeitimus,
Draudikas nebus atsakingas už su tuo susijusius atitinkamus padarinius.
11 STRAIPSNIS. PRIEVOLĖ ATSKLEISTI SUTARTIES INFORMACIJĄ
1. Iki Sutarties sudarymo Draudėjas ir Apdraustasis turi pateikti Draudikui visą raštu prašomą informaciją apie
aplinkybes, kurios galėtų turėti esminės įtakos Draudžiamojo įvykio atsiradimui ir draudimo rizikai.
2. Jei po Sutarties sudarymo paaiškėja, kad Draudėjas arba Apdraustasis sąmoningai pateikė Draudikui klaidingą
informaciją apie aplinkybes, kurios galėtų turėti esminės įtakos Draudžiamojo įvykio atsiradimui ir draudimo rizikai,
Draudikas turi teisę paskelbti Sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurios buvo nuslėptos Draudėjo
ir/ar Apdraustojo, išnyko iki Draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos Draudžiamajam įvykiui.
3. Jei po Sutarties sudarymo paaiškėja, kad dėl neapdairumo Draudėjas nepateikė teisingos informacijos
paminėtos šio straipsnio 1-oje dalyje, Draudikas gali ne vėliau kaip per du (2) mėnesius nuo tokių aplinkybių
nustatymo pasiūlyti Draudėjui pakeisti Sutartį. Jei Draudėjas atsisako arba neatsako į Draudiko pasiūlymą per du
(2) mėnesius nuo jo įteikimo dienos, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti Sutartį.
4. Tačiau, jei Sutartis galioja dešimt (10) iš eilės einančių metų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos be pertraukos ir
esant situacijai kai Draudėjas dėl neapdairumo yra pateikęs Draudikui klaidingą informaciją, Draudikas negali
užginčyti Sutarties galiojimo.
12 STRAIPSNIS. KLAIDINGAI NURODYTAS AMŽIUS
Klaidingas amžiaus nurodymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Jei Apdraustojo amžius buvo nurodytas
klaidingai, Draudikas turi teisę pakoreguoti draudimo sumą proporcingai sumokėtos draudimo įmokos ir draudimo
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įmokos, apskaičiuotos pagal tikrąjį Apdraustojo amžių, kai sutartis įsigaliojo, santykiui. Jei Apdraustasis buvo
vyresnis nei Draudiko nustatytas draudžiamas amžiaus limitas, vadovaudamasis įstatymu Draudikas turi teisę
nutraukti Sutartį ir grąžinti išperkamąją vertę sumą, jei tokia yra.
13 STRAIPSNIS. SUTARTIES GALIOJIMO ATNAUJINIMAS
1. Draudikas Sutarties galiojimą gali atnaujinti per tris (3) metus nuo Sutarties nutraukimo tokiu atveju, kai
Sutartis buvo nutraukta Draudėjo iniciatyva dėl įmokų nesumokėjimo nuo paskutinės draudimo įmokos
mokėjimo dienos, jei Sutarties galiojimo atnaujinimo dieną Draudikas dar taiko šią draudimo programą,
vadovaujantis Sutarties galiojimo atnaujinimo dieną taikytinomis Draudiko draudimo taisyklėmis, jei:
a) Draudėjas pateikia Draudikui rašytinį prašymą atnaujinti Sutarties galiojimą;
b) Draudikas gauna Apdraustojo, Draudiko nuomone, pakankamų įrodymų, kad Apdraustasis atitinka
draudimo kriterijus ir jo sveikatos būklė yra gera;
c) Draudikas parengia ir pateikia Draudėjui rašytinį Sutarties galiojimo atnaujinimo pasiūlymą. Jei Draudėjui
Sutarties galiojimo atnaujinimo sąlygos yra priimtinos, Sutartis gali būti atnaujinta.
d) Draudėjui sutikus su atnaujinimo pasiūlymu, Draudikas pateikia sutarties atnaujinimo patvirtinimą.
e) Sutarties galiojimo atnaujinimas įsigalioja tą dieną, kai Draudėjas gauna rašytinį Draudiko patvirtinimą dėl
Sutarties galiojimo atnaujinimo.
2. Draudikas priima sprendimą dėl Sutarties atnaujinimo, tačiau jis nėra įsipareigotas atnaujinti Sutarties,
net jei anksčiau išvardytos sąlygos yra įgyvendintos.
14 STRAIPSNIS. DRAUDĖJO MIRTIS
1. Jei Draudėjas ir Apdraustasis yra ne tas pats asmuo ir Draudėjas miršta Sutarties galiojimo laikotarpiu, jo
teisės ir įsipareigojimai gali būti perduoti Apdraustajam.
2.
Jei Draudėjas yra juridinis subjektas, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu nustoja veikęs, iš šios
Sutarties kylančios teisės ir įsipareigojimai pereina teisėtiems jo teisių perėmėjams.
15 STRAIPSNIS. SUTARTIES TEISIŲ PERLEIDIMAS
Draudėjas ir naudos gavėjas turi teisę perleisti visas teises ir įsipareigojimus, susijusius su Sutartimi, tik gavęs
rašytinį Draudiko sutikimą ir atitinka kitas taikomų įstatymų sąlygas. Draudikas nėra atsakingas už bet kokio
perleidimo galiojimą (net jei jis buvo Draudiko patvirtintas). Draudiko teisių ir įsipareigojimų perleidimas
vykdomas vadovaujantis taikomais įstatymais ir apie tokį perleidimą Draudikas privalo informuoti prieš du (2)
mėnesius. Nesutikimas su tokiu perleidimu turi būti pateiktas raštu ir jo gavimas reiškia Sutarties nutraukimą.
16 STRAIPSNIS. DRAUDIMO SUTARTIS BE ĮMOKŲ MOKĖJIMO
1.
Po antrųjų (2) Sutarties metinių, Draudėjo rašytiniu prašymu Sutartis gali būti pakeista į Sutartį be
Įmokų mokėjimo su sąlyga, kad visos mokėtinos įmokos iki antrųjų Sutarties metinių buvo pilnai sumokėtos.
2.
Sutartis be Įmokų mokėjimo galioja toliau nemokant Įmokų, tačiau Draudimo suma sumažinama.
Naujosios Draudimo sumos dydis priklauso nuo pilnai suėjusių draudžiamųjų metų, skaičiuojamų nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos iki Sutarties pakeitimo į Sutartį be Įmokų mokėjimo, skaičiaus ir nuo Sutarties sukauptos
išperkamosios vertės, esančios Įmokos mokėjimo dieną. Pakoreguota Draudimo suma nurodoma Draudimo
liudijime ar jo priede. Jei Sutarties pakeitimo metu yra Draudėjo mokėtinų Draudikui, bet nesumokėtų,
Draudimo suma Sutartyje be Įmokų mokėjimo yra sumažinama proporcingai mokėtinų sumų ir išperkamosios
vertės santykiui.
3.
Sutarties pakeitimas į Sutartį be įmokų mokėjimo yra galutinis ir nutraukia visų papildomų draudimo
sutarčių galiojimą, jei papildomų draudimo sutarčių sąlygose nėra nustatyta kitaip.
4. Draudikas sutinka pakeisti Sutartį į Sutartį be Įmokų mokėjimo tik tuo atveju, jei Draudimo suma yra didesnė
nei Draudiko nustatoma minimali Draudimo suma. Informacija apie taikomas minimalias Draudimo sumas
Sutarčiai be Įmokų mokėjimo yra prieinama Draudiko pagrindinėje būstinėje ir įgaliotose atstovybėse.
6.
Sutartį pakeitus Sutartimi be Įmokų mokėjimo Draudėjas netenka teisės į investicinių pajamų dalį,
nustatytų sutarties 17 straipsnyje „Teisė į investicinių pajamų dalį, gautų investavus sutarties Išperkamąją
vertę“.
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17 STRAIPSNIS. TEISĖ Į INVESTICINIŲ PAJAMŲ DALĮ GAUTŲ INVESTAVUS SUTARTIES IŠPERKAMĄJĄ VERTĘ
1.
Sutartis suteikia Draudėjui teisę į dalį investicinių pajamų, gautų investavus pagrindinės gyvybės
draudimo Sutarties kalendorinių metų išperkamosios vertės vidurkį, prieš tai atėmus Draudiko gautinas sumas,
jei tokios yra numatytos Sutarties bendrosiose draudimo sąlygose. Dalies investicinių pajamų apskaičiavimui yra
naudojamas Išperkamųjų verčių vidurkis, kuris apskaičiuojamas kaip aritmetinis išperkamųjų verčių esančių
periodo, už kurį skaičiuojama dalis investicinių pajamų, pradžioje ir pabaigoje, vidurkis. Išperkamosios vertės
apskaičiavimo principai yra apibrėžti 30-ajame straipsnyje.
2.
Investicinių pajamų dalis yra pradedama skaičiuoti nuo kalendorinių metų pabaigos einančios po
antrųjų sutarties metinių su sąlyga, kad Sutartis nepertraukiamai galiojo visus kalendorinius metus, už kuriuos
investicinių pajamų dalis yra skaičiuojama.
3.
Sutartims, kurios apmokėtos vienkartine įmoka, pirmasis investicinių pajamų dalies apskaičiavimas bus
atliktas pirmųjų kalendorinių metų pabaigoje, kuriais Sutartis įsigaliojo, su sąlyga, kad Sutartis tebegaliojo tų
metų pabaigoje. Investicinių pajamų dalis bus apskaičiuojama remiantis šio laikotarpio išperkamosios vertės
vidurkiu. Šio vidurkio apskaičiavimo principai yra apibrėžti šio straipsnio 1-ojoje dalyje.
4.
Investicinių pajamų dalis apskaičiuojama pagal Draudiko deklaruotą investicinių pajamų grąžos normą.
Draudiko investicijų pajamų grąžos norma yra ne mažesnė kaip 90 proc. Draudiko deklaruoto grąžos investavus
lėšas, skirtas padengti įsipareigojimus pagal Sutartį, atėmus techninę palūkanų normą ir ne daugiau kaip 1 proc.
metinių administravimo išlaidų. Jei prieš tai apibrėžta investicinių pajamų dalies grąžos norma yra mažesnė už
nulį, apskaičiuojant šį dydį jos vertė prilyginama nuliui. Techninė palūkanų norma yra nurodyta Sutartyje ar jos
priede.
5.
Praėjusiais Sutarties metais įskaityta investicinių pajamų dalis perinvestuojama kiekvienais
kalendoriniais metais pritaikant palūkanų normą lygią Investicinių pajamų grąžos normai (apibrėžtai šio
straipsnio 4-oje dalyje) ir padidinama technine palūkanų norma. Tačiau jei tam tikrais metais investicinių pajamų
grąžos norma yra mažesnė už nulį arba lygi nuliui, skaičiuodamas investicinių pajamų dalį, Draudikas taikys
deklaruotą grąžos normą iš lėšų investavimo, skirtų padengti įsipareigojimus pagal Sutartį atėmus ne daugiau
kaip 1 proc. metinių administravimo išlaidų.
6.
Investicinių pajamų dalis yra išmokama Sutarties pabaigoje arba Sutarties pakeitimo į sutartį be įmokų
mokėjimo su sąlyga, kad Sutartis buvo apmokėta mažiausiai du (2) metus.
7.
Draudėjui nutraukus Sutartį prieš termino pabaigą arba Sutartį pakeitus į Draudimo sutartį be įmokų
mokėjimo, Draudėjas gaus investicinių pajamų dalį, įskaitytą paskutinių kalendorinių metų pabaigoje prieš
Sutarties nutraukimą ar pakeitimą į Sutartį be įmokų mokėjimo. Pakeitus Sutartį Draudimo sutartimi be įmokų
mokėjimo, Draudėjo teisė į investicinių pajamų dalį pasibaigia.
8.
Apdraustojo mirties atveju arba Sutarties pabaigos atveju, Draudikas išmoka į Draudėjo sąskaitą
įskaitytą investicinių pajamų dalį ir investicinių pajamų dalį už laikotarpį tarp paskutinių investicinių pajamų
dalies įskaitymo ir Apdraustojo mirties arba Sutarties galiojimo pabaigos dienos. Šio vidurkio apskaičiavimo
principai yra apibrėžti šio straipsnio 1-ojoje dalyje.
18 STRAIPSNIS. IŠMOKŲ MOKĖJIMO PLANAI
1.
Bet kokias išmokas pagal sutartį, įskaitant Išperkamąją vertę ir investicinių pajamų dalį, toliau
vadinamas kapitalu, Draudikas gali išmokėti vienkartiniu mokėjimu arba asmens rašytiniu prašymu turinčio teisę
pagal vieną iš toliau nurodytų planų.
1 planas. Kapitalo išmokėjimas praėjus nustatytam metų skaičiui
2 planas. Kapitalo išmokėjimas nustatyto dydžio daliniais mokėjimais
3 planas. Kapitalo išmokėjimas nustatyto dydžio daliniais mokėjimais per nustatytą periodą
4 planas. Anuitetas
5 planas. Garantuotų išmokų anuitetas konkrečiam periodui
6 planas. Anuitetas, kurio 60 proc. pervedama sutuoktiniui.
Anuiteto suma nustatoma prašymo nusipirkti anuitetą metu pagal kiekvienam išmokų mokėjimo planui taikomą
normą. Informacija apie anuiteto dydį bus pateikiama asmeniui, turinčiam teisę į anuitetą prieš išmokant
Sutartines išmokas.
2. Anuitetas mokamas iki gyvos galvos lygiomis mėnesinėmis išmokomis (4 planas) arba kol kapitalo savininkas
yra gyvas ir tuo atveju, jei savininkas miršta prieš atitinkamo laikotarpio pabaigą, dalinės išmokos mokamos jo
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įpėdiniams iki vieno iš prieš tai minėto laikotarpio pabaigos (5 planas); arba kol asmuo yra gyvas, lygiomis
mėnesinėmis išmokomis, kurių 60 proc. mokama sutuoktiniui, kol pastarasis yra gyvas po kapitalo savininko
mirties (6 planas).
3. Sumokėjus pirmąją anuiteto išmoką, draudimo išmokų mokėjimo plano keisti negalima.
4. Visais šio straipsnio 1 dalyje nustatytų draudimo išmokų mokėjimo planų atvejais įgaliotas asmuo turi teisę į
likusiojo kapitalo (1–3 planai) arba išperkamosios vertės (4–6 planai) investicinių pajamų dalį. Į draudėjo sąskaitą
įskaitoma investicinių pajamų dalis apskaičiuojama pagal 17 straipsnyje nurodytas taisykles, atsižvelgiant į
techninę palūkanų normą, kurią Draudikas taiko išmokų planams, galiojančią teisės į draudimo išmoką įgijimo
dieną.
5. Asmuo, turintis teisę gauti anuiteto išmokas, negali perduoti ar įkeisti teisės į anuitetą. Draudiko kapitalui ir
teisei į anuiteto išmokas taikomi įstatymų nustatyti apribojimai..
6. 4, 5 ir 6 išmokų mokėjimo planai negali būti taikomi, jei teisė į kapitalą pagal sutartį arba bet kokį nuosavybės
dokumentą perleidžiama juridiniam asmeniui ar kitam ūkio subjektui. Perdavus prieš tai nurodytas teises
juridiniam asmeniui ar kitam ūkio subjektui, asmens, turinčio teisę į draudimo išmoką, pranešimas apie
pasirinktą 4–6 išmokų mokėjimo planą tampa negaliojantis.
7. Nė vienas iš anksčiau išvardytų išmokų mokėjimo planų nėra taikomas, jei mėnesinė įmoka neviršija Draudiko
nustatytos minimalios sumos dydžio.
19 STRAIPSNIS. PRAŠYMŲ IŠMOKOMS PATEIKIMAS IR DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMAS
1. Prašymas išmokėti draudimo išmoką laikomas galiojančiu, jei jis pateikiamas Draudikui kartu su visais žemiau
išvardintais reikalingais dokumentais:
a) Sutarties galiojimo pabaigos atveju:
- Apdraustojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta Draudiko atstovo arba notaro;
- Draudiko atstovo arba notaro patvirtintas prašymas išmokėti draudimo išmoką Sutarties galiojimo pabaigos
atveju;
b) Apdraustojo mirties atveju:
- mirties liudijimas (originalas arba kopija, patvirtinta Draudiko atstovo arba notaro);
- prašymo išmokėti draudimo išmoką forma – besikreipiančiojo dėl draudimo išmokos pareiškimas (CL I-01);
- prašymo išmokėti draudimo išmoką forma – gydytojo pranešimas CL I-02 ar medicininis mirties liudijimas ar
kitas medicininis dokumentas, patvirtinantis mirties priežastį;
- policijos ar teismo vykdytojų protokolų kopijas, jei asmuo pateikiantis prašymą gauti išmoką jas turi, arba
informaciją apie bylą tiriančios įstaigos pavadinimą ir adresą;
- nelaimingo atsitikimo darbe atveju – darbdavio ar kompetentingos institucijos sudarytą nelaimingo atsitikimo
tyrimo protokolą;
- dviejų naudos gavėjo tapatybės dokumentų kopijos, patvirtintos Draudiko atstovo arba notaro.
2. Draudikas, gavęs informaciją apie draudiminį įvykį, per 7 dienas pateiks Apdraustajam reikiamas užpildyti
pirmiau paminėtas formas. Draudikas, gavęs tinkamai užpildytas formas bei reikalingą informaciją iš aukščiau
išvardintų dokumentų, taip pat ir kitą informaciją ar Draudiko prašomus pateikti dokumentus, nustato asmens
pateikiančio prašymą draudimo išmokai teisę į išmoką pagal šią Sutartį bei Draudiko atsakomybę.
3. Pagrįstais atvejais, kai yra būtina užtikrinti pranešimo apie įvykį teisėtumą, Draudikas turi teisę prašyti pateikti
papildomus dokumentus ir imtis veiksmų, ir/ar kreiptis papildomų konsultacijų į specialistus.
4. Jei asmuo, pateikiantis prašymą išmokai gauti, nepateikė visų Draudiko prašomų dokumentų dėl mokėtinos
draudimo išmokos pagrįstumo ir jos dydžio nustatymo, Draudikas gali atsisakyti išmokėti draudimo išmoką iki
tokių dokumentų gavimo.
5. Jeigu Apdraustasis mirė užsienyje, naudos gavėjas privalo pristatyti medicininių dokumentų kopijas, atestuoto
vertėjo išverstas į lietuvių kalbą.
6. Draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką per 30 dienų nuo tos dienos, kai gauna prašymą išmokėti
draudimo išmoką ir visus su tuo prašymu susijusius dokumentus.
7. Jei Draudikas negali išmokėti draudimo išmokos per pirmiau nurodytą laiką todėl, kad dėl neaiškių įvykio
aplinkybių neįmanoma nustatyti Draudiko atsakomybės apimties, draudimo išmoka turi būti išmokėta per 14
dienų, kai imantis tinkamų veiksmų tų aplinkybių ištyrimas tapo įmanomas. Tačiau neginčijamą draudimo išmokos
dalį Draudikas privalo išmokėti per šio straipsnio 6 dalyje nurodytą laiką.
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8. Apdraustojo mirties atveju asmuo, pateikiantis prašymą išmokai mokėti, turi raštu pranešti Draudikui apie tokį
įvykį, dėl kurio turėtų būti išmokama draudimo išmoka, per septynias (7) dienas nuo tokio įvykio datos. Jeigu
asmuo, pateikiantis prašymą, to padaryti negali dėl savo sveikatos būklės, tada apie įvykį turi būti pranešama per
septynias (7) dienas po tokios būklės pagerėjimo.
20 STRAIPSNIS. SUTARTIES KEITIMAI DRAUDĖJO PRAŠYMU
1. Draudimo apsauga numatyta Sutartyje gali būti pakeista, jei:
a) Draudėjo prašymas pakeitimams yra gautas likus ne mažiau nei 60 dienų iki Sutarties metinių pasirašytas
Pavyzdiniu parašu arba kita Draudikui priimtina forma, ir
b) Draudikas patvirtina prašomą pakeitimą, ir
c) Draudėjas sumoka visas mokėtinas įmokas iki Įmokos mokėjimo dienos.
2. Jei Sutartis yra sudaryta kito asmens naudai, Draudėjas gali kreiptis su prašymu tik, jei Apdraustasis jį yra
patvirtinęs.
3. Tik raštu patvirtinti bet kokie Sutarties pakeitimai yra galiojantys. Visi dokumentai pateikti pakeitimams
atlikti sudaro priedus ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
21 STRAIPSNIS. DRAUDIMO SUMOS KEITIMAS
1. Draudimo suma yra nurodyta draudimo liudijime.
2. Draudėjas gali prašyti pakeisti draudimo sumą per Sutarties metines. Jei Draudėjas ir Apdraustasis yra ne tas
pats asmuo, Draudėjas gali reikalauti draudimo sumos pakeitimo tik Apdraustajam sutikus.
3. Gavęs rašytinį prašymą pakeisti draudimo sumą, Draudikas pateikia rašytines draudimo sumos pakeitimo
sąlygas.
4. Draudimo sumos pakeitimas įsigalioja tą dieną, kai Draudikas Draudėjui įteikia tai patvirtinantį dokumentą.
5. Šis straipsnis netaikomas draudimo sumai didėjant dėl indeksacijos, kaip nurodyta 30 straipsnyje.
22 STRAIPSNIS. INFORMACIJOS ATNAUJINIMAS
1. Draudėjas privalo nedelsdamas informuoti Draudiką apie savo ir/ar Apdraustojo asmens tapatybės duomenų
prieš tai pateiktų Draudikui (vardus, pavardes, asmens kodą, adresą) pasikeitimus kartu su dabartinius
duomenis įrodančia galiojančio asmens tapatybės dokumento kopija ar notariškai patvirtinto Draudėjo ir/ar
Apdraustojo Pavyzdiniu parašu.
2. Draudėjas privalo nedelsdamas informuoti Draudiką, jei asmuo tapo arba nustojo būti Politikoje dalyvaujančiu
fiziniu asmeniu pagal Pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatymą, kartu pateikdamas asmens
tapatybės dokumento kopiją ir/ar notaro patvirtintą Pavyzdinį parašą.
23 STRAIPSNIS. RINKLIAVA, MOKĖJIMAI IR MOKESČIAI
1. Bet kokią rinkliavą, mokėjimus ir mokesčius, susijusius su draudimo įmokų mokėjimu ir Sutarties galiojimo
atnaujinimu, Draudėjas moka kartu su atitinkamomis draudimo įmokomis.
2. Bet kokią rinkliavą, mokėjimus ir mokesčius, susijusius su draudimo išmokų mokėjimu, moka asmenys, kurie
turi teisę į draudimo išmokas, ne vėliau kaip tą dieną, kurią Draudikas išmokėjo draudimo išmoką.
3. Mokesčiai mokami vadovaujantis atitinkamais įstatymais, t. y. privačių ir juridinių asmenų pajamų mokesčius
reglamentuojančiomis normomis.
24 STRAIPSNIS. APTARNAVIMAS
1. Bet kokie su Sutartimi susiję Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo pranešimai, pareiškimai ir prašymai turi
būti pateikti rašytine ar kita Draudikui priimtina forma Klientų aptarnavimo skyriui Draudiko pagrindinėje būstinėje
ar kita Draudikui priimtina forma.
2. Visa rašytinė Draudiko ir Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo korespondencija pristatoma
Draudėjui, Apdraustajam ar Naudos gavėjui jų vėliausiai nurodytu adresu arba kita Šalims priimtina forma.
25 STRAIPSNIS. TEISMŲ KOMPETENCIJA IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
1. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.
2. Bet kokie Draudiko ir Draudėjo, Apdraustojo, Naudos gavėjo ar jų teisėtų paveldėtojų ginčai, kylantys iš
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Sutarties arba su ja susiję, sprendžiami vietos, kurioje yra Draudiko pagrindinė būstinė, teisme arba kitame
kompetentingame Draudėjo, Apdraustojo, Naudos gavėjo ar jų teisėtų paveldėtojų gyvenamosios vietos
teisme.
3. Skundai, kylantys iš Sutarties arba su ja susiję, turi būti siunčiami Draudiko Klientų aptarnavimo skyriui
Draudiko pagrindinėje būstinėje. Tam, kad skundų nagrinėjimas būtų teisingas, asmuo pateikiantis skundą turi
jį nedelsdamas pateikti Draudikui, kai tik atsirado aplinkybės skundo pateikimo pagrindui. Draudikas turi
išsiųsti atsakymą į skundą per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Draudikas, negalėdamas pateikti atsakymo per
nurodytą laiką dėl rimtų priežasčių, informuos asmenį raštu pateikdamas priežastis.
4. Tuo atveju, jei ginčas tarp Draudiko ir Draudėjo, Apdraustojo ir Naudos gavėjo neišsprendžiamas, jis gali būti
teikiamas Lietuvos Respublikos Centriniam bankui ir sprendžiamas jų nuostatuose nustatyta tvarka.
26 STRAIPSNIS. VIENA KITAIS PRIEŠTARAUJANČIOS NUOSTATOS
Vadovaujantis galiojančiomis teisės nuostatomis, jei šių Bendrųjų sąlygų ir draudimo liudijimo ir/ar jo priedo
nuostatos prieštarauja vienos kitoms, pirmenybė teikiama Draudimo liudijimui ir/ar jo priedui.
27 STRAIPSNIS. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI, SUSIJĘ SU IŠMOKŲ DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ MOKĖJIMU
1. Draudimo išmokos nebus mokamos tiesiogiai ar netiesiogiai, visiškai ar iš dalies dėl:
a) Tyčinio savęs susižalojimo ar bandymo nusižudyti būnant sveiko proto ar iš dalies nesąmoningam;
b) Nelaimingų atsitikimų, skrydžio bet kokio tipo lėktuvu kaip keleiviui ar kitaip, išskyrus atvejus, kai skrendama
keleiviu keleiviniu maršrutu komercinių licencijuotų keleivinių oro linijų bendrovių lėktuvais. Šioje Sutartyje
Licencijuotos keleivinės oro linijos tai oro transporto kompanija, turinti leidimą pervežti keleivius reguliariais ir
užsakomaisiais maršrutais komerciniu pagrindu;
c) paskelbto ar nepaskelbto karo, riaušių, sukilimo, streiko, pilietinių neramumų ir bet kokių su išvardytais
reiškiniais susijusių veiksmų; arba dėl Apdraustojo sužeidimų, įgytų ar patirtų dirbant policijoje arba
pažeidžiant ar bandant pažeisti įstatymus, vykdant užpuolimą, priešinantis sulaikymui ar atliekant prievolę bet
kokioje karinėje, jūrų ar oro karinių pajėgų organizacijoje arba bet kokiose papildomose ar civilinėse
nekarinėse pajėgose, veikiančiose kartu su karinėmis pajėgomis ar atliekant užduotis gaisrininko, savivaldybės
policininko, pasienio apsaugos tarnybos metu;
d) branduolinio skilimo ar radioaktyvumo padarinių, kad ir koks būtų jų šaltinis, kilmė ir įtaka Apdraustajam;
e) ligos, fizinės ar protinės negalios, arba medicininio ar chirurginio jų gydymo, ypač dėl ptomainų ar bakterinės
infekcijos, išskyrus piogenines infekcijas, kuriomis užsikrečiama atsitiktinai įsipjovus arba susižeidus;
f) Nelaimingų atsitikimų, įvykusių Apdraustajam būnant apsvaigusiam ar paveiktam alkoholio, narkotikų ar kitų
nuodingų medžiagų, nebent juos vartoti paskiria gydytojas;
g) Vairavimo ar važiavimo motociklais, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3;
h) Nelaimingų atsitikimų, įvykusių užsiimant rizikingomis sporto šakomis, tokiomis kaip motorizuotų transporto
priemonių sportu, bet kokia žirginio sporto rūšimi, oro, kalnų alpinizmo, kovinėmis, šaudymo sporto rūšimis.
28 STRAIPSNIS. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
1. Jokios šioje Sutartyje arba prieduose prie draudimo liudijimo ar jų pakeitimuose aptartos draudimo išmokos
neišmokamos, jei Apdraustojo mirties priežastis yra oportunistinė infekcija arba piktybinis navikas tuo atveju, kai
mirties metu Apdraustasis turėjo įgytą žmogaus imonodeficito imunodeficito sindromą (AIDS).
2. Šiame straipsnyje sąvoka „Įgytas žmogaus imunodeficito sindromas“ vartojama Pasaulio sveikatos organizacijos
jai priskirta reikšme. Sąvokos apibrėžties kopija laikoma Draudiko filialo buveinėje.
3. Oportunistinė infekcija apima pneumocystis carinii sukeltą pneumoniją, chronišką enteritą, virusinę ir (arba)
sisteminę grybelinę infekciją, tuo neapsiribojant.
4. Piktybinis navikas apima Kapoši sarkomą, centrinės nervų sistemos limfomą ir (arba) kitus piktybinius darinius,
jais neapsiribojant, kurie šiuo metu yra žinomi kaip imunodeficito virusu apsikrėtusio žmogaus tiesioginė mirties
priežastis.
5. Į įgyto žmogaus imunodeficito sindromo sąvoką įeina ŽIV (žmogaus imunodeficito viruso) encefalopatija
(demencija) ir ŽIV išsekimo sindromas.
6. Jokios Sutartyje aptartos išmokos nebus mokamos, jei Apdraustojo mirties priežasčiai tiesiogiai ar netiesiogiai
galėjo daryti įtakos aplinkybės, kurių Draudėjas ir/ar Apdraustasis dėl neapdairumo ar sąmoningai nepateikė
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Draudikui prieš Sutarties sudarymą.
7. Draudimo išmoka nebus mokama esant kitoms sąlygoms ar taisyklėms, kaip nustatyta Sutartyje ir įstatyminiuose
aktuose.
8. Jei dėl priežasčių, susijusių su šia Sutartimi, nėra išmokamos draudimo išmokos, vadovaujantis Sutarties
nuostatomis, Apdraustajam mirus visos pagal Sutartį sumokėtos draudimo įmokos, atėmus išmokėtas
išperkamąsias vertes, kurios buvo iš dalies išmokėtos ar panaudotos 8-ame straipsnyje numatytais atvejais
(bet ne mažiau nei Išperkamoji vertė) išmokamos Draudėjui arba įtraukiamos į paveldimo Draudėjo turto
sudėtį. Jei nenumatoma kitaip, visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.
29 STRAIPSNIS. INDEKSAVIMO SĄLYGOS
1. Straipsnio objektas:
a) Draudikas gali pasiūlyti per Sutarties metines padidinti pagrindinės Sutarties draudimo įmoką
indeksavimo procentu (indeksavimu);
b) kaupiamam Draudimo suma Sutarties pabaigai nėra indeksuojama ir išlieka pastovi;
c) sukuriama Specialioji sąskaita;
d) Draudikas pasilieka teisę atidėti viso arba dalies Draudiko draudimo liudijimų portfelio indeksavimo ar
pasiūlyti specialias indeksavimo sąlygas kiekvienais finansiniais metais arba jo neindeksuoti;
e) jei Sutartyje nėra konkrečiai nustatyta kitaip, šis indeksavimo straipsnis taikomas pagrindinės Sutarties
nuostatoms;
f) indeksavimas nelaikomas Sutarties pakeitimu 20 ir 21 straipsnių sąlygomis, todėl Draudikas neprašo
Draudėjo pateikti raštišką sutikimą.
2. Indeksas
Indeksavimo procentą, toliau vadinamą indeksu, Draudikas nustato kiekvienų metų rugsėjo 30-ąją dieną
pagal infliacijos lygį, kurį viešai paskelbia Lietuvos statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės.
Indeksas taikomas visiems draudimo liudijimams, kurių metinės – tarp gruodžio 1 dienos ir ateinančių metų
lapkričio 30 dienos. Jei metinis infliacijos koeficientas yra mažesnis kaip 5 proc., indeksavimo koeficientas
prilyginamas 5 proc. Visais kitais atvejais indeksavimo koeficientas yra lygus infliacijos koeficientui,
suapvalinus jį iki artimiausio didesnio sveiko procentinio skaičiaus.
3. Padidintos draudimo įmokos nustatymas
a) draudimo įmoka indeksuojama kiekvienais metais suėjus Sutarties metinėms;
b) pirmojo indeksavimo metu padidintoji draudimo įmoka nustatoma pritaikius indeksą pagrindinės
Sutarties draudimo įmokai, prieš tai iš jos atėmus Sutarties administravimo mokestį. Kiekvienais metais
suėjus Sutarties metinėms padidintą draudimo įmoką Draudikas nustato taikydamas indeksą prieš tai
einančių metų padidintajai draudimo įmokai, prieš tai iš jos atėmus administravimo mokestį;
4. Teisė atlikti vėlesnį indeksavimą ir teisė atsisakyti padidintos draudimo
a) jei padidintoji draudimo įmoka nesumokama bent už du vienas paskui kitą einančius indeksavimus,
indeksavimo sąlygą baigiasi;
b) pateikus apdraudžiamumo įrodymą, Draudikas gali leisti šią teisę atnaujinti. Tokiu atveju 13 straipsnyje
„Sutarties informacijos atskleidimo prievolė“ nurodytas dešimties metų terminas prasideda šios teisė s
atnaujinimo įsigaliojimo dieną.
5. Specialioji sąskaita
a) Specialiosios sąskaitos sukūrimas.
Šis straipsnis skirtas pagrindinės Sutarties vertei padidinti.
Šis tikslas pasiekiamas atidarius specialiąją sąskaitą.
Specialioji sąskaita, toliau vadinama Sąskaita, sukuriama įskaitant į ją ir (arba) nurašant nuo jos toliau
nurodytas sumas:
1) perviršį, kurio apibrėžimas pateikiamas toliau tekste;
2) bet kokią sumą, kuri yra šios sąskaitos lėšų investavimo rezultatas;
3) visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su Sąskaitos administravimu.
Perviršis apibrėžiamas kaip skirtumas tarp padidintosios draudimo įmokos ir pirmųjų metų įmokos, išreikštas
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procentais. Šių sąnaudų dydis nustatomas vadovaujantis mirtingumo statistika, atsižvelgiant į reikiamą
atsargumo lygį.
Trukmė nuo indeksavimo straipsnio
įsigaliojimo dienos (mėnesiais)
0-60
61 ir daugiau

Procentai
90 %
100 %

Kiekvienu iš 16 straipsnyje „Draudimo sutartis be įmokų mokėjimo“ aprašytų atveju Draudikas negali
išnaudoti Specialiosios sąskaitos lėšų.
b) Specialiosios sąskaitos administravimas.
Kartą per metus pagrindinės Sutarties investicinių pajamų dalies įskaitymo sąlygose nustatyta tvarka į
sąskaitą įskaitoma Draudiko investicinių pajamų dalis.
1) Specialiosios sąskaitos administravimo išlaidos.
Specialiosios sąskaitos vienerių metų administravimo išlaidų dydis nustatomas toliau nurodyta tvarka.
Tačiau Draudikas pasilieka teisę išskaičiuoti išlaidas dažniau. Šiuo atveju modalinė išlaidų vertė negali būti
didesnė nei toliau nurodyta atitinkama vienerių metų suma:
Mokestis už vieną draudimo liudijimą:
ne daugiau kaip 6 eurai per metus

Sąskaitos vertės procentais:
ne daugiau kaip 3 proc. per metus

Be to, Draudikas pasilieka teisę išskaičiuoti iš sąskaitos lėšų bet kokius įstatymų nustatytus mokesčius.
2) Specialiosios sąskaitos lėšų išmokėjimas.
Specialiosios sąskaitos lėšos išmokamos Draudėjui, Apdraustajam arba naudos gavėjui tokia pačia tvarka,
kaip ir pagrindinės Sutarties draudimo išmokos.
Jei pagrindinė Sutartis prieš termino pabaigą baigiasi dėl neapmokėjimo, išperkama arba Sutartis pakeičiama
Sutartimi be įmokų mokėjimo, sąskaitos lėšos išmokamos Draudėjui žemiau pateiktoje lentelėje nurodytu
procentiniu dydžiu.
Trukmė nuo indeksavimo straipsnio
įsigaliojimo dienos (mėnesiais)
0-12
13-36
37-48
49-60
61 ir daugiau

Procentinė dalis išmokama Draudėjui
0%
95 %
96 %
97 %
100 %

6. Įsigaliojimo diena
Šio straipsnio įsigaliojimo data yra Sutarties metinių data, su sąlyga, kad padidintoji draudimo įmoka
sumokėta.
Šia prasme straipsnio galiojimo trukmė taikoma trukmei nuo šio straipsnio įsigaliojimo dienos.
7. Indeksavimo straipsnio galiojimo pabaiga
Šiame straipsnyje nustatyta indeksavimo teisė baigiasi ir daugiau indeksavimas negali būti atliekamas
(išskyrus šio straipsnio 4 dalies b) punkte numatytu atveju), jei:
a) Draudėjas du kartus iš eilės atsisakė indeksavimo;
b) Draudėjas atleidžiamas nuo įmokų mokėjimo, kaip tai nustatyta Papildomose sutartyse, jei tokios buvo
pridėtos prie pagrindinės Sutarties;
c) draudimo įmokos padengiamos kaip nurodyta 8 straipsnyje.
Minėtais atvejais (a ir c punktai) padidintoji draudimo įmoka išlieka tokio pat dydžio, kokio buvo iš karto
prieš atsisakant indeksuoti.
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Minėtuoju atveju (b punktas) draudimo įmoka ir draudimo suma išlieka tokio pat dydžio, kokio buvo iš karto
prieš įvykstant draudžiamajam įvykiui, dėl kurio Draudėjas atleidžiamas nuo įmokų mokėjimo.
Jei padidintoji draudimo įmoka įsigalioja įvykus draudžiamajam įvykiui, tai nesukuria Draudikui jokios
papildomos atsakomybės. Draudimo įmokos perviršio suma grąžinama Draudėjui.
8. Galiojimo pabaiga
Indeksavimo straipsnis automatiškai netenka galios šiais atvejais:
a) suėjus pagrindinės Sutarties draudimo apsaugos terminui, nurodytam draudimo liudijime;
b) kai pagrindinė Sutartis išperkama prieš termino pabaigą;
c) nutraukus Sutartį dėl draudimo įmokų nemokėjimo, kai Draudėjui negali būti išmokėta sukaupta suma
(kadangi ji nėra sukaupta);
d) pagrindinę Sutartį pakeitus Sutartimi be įmokų mokėjimo;
e) Apdraustajam mirus.
9. Teisė į indeksavimo atnaujinimą
Tuo atveju, jei indeksavimo teisė baigiasi Draudėjui du kartus iš eilės atsisakius indeksavimų, Draudikas gali leisti šią
teisę atnaujinti, pateikus apdraudžiamumo įrodymus. Tokiu atveju 11 straipsnyje nurodytas dešimties metų
terminas prasideda šios teisės atnaujinimo įsigaliojimo dieną. Jei padidintoji draudimo įmoka įsigalioja po
draudžiamojo įvykio įvykimo, tai nesukuria Draudikui jokios papildomos atsakomybės. Draudimo įmokos perviršio
suma grąžinama Draudėjui.
30 STRAIPSNIS. SUTARTIES IŠPIRKIMAS
1. Ši Sutartis kaip rašytinio Draudėjo prašymo pasekmė, sudaryta Draudiko nustatyta forma ir pasirašyto
Draudėjo pavyzdiniu parašu ir pateikta Draudiko pagrindinėje būstinėje, gali būti išpirkta su sąlyga, kad ji
nepertraukiamai galiojo du (2) pilnus metus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir su sąlyga, kad visos įmokos už du
metus buvo pilnai sumokėtos.
2. Išperkamoji vertė kiekvienoms Sutarties metinėms yra nurodyta Sutartyje.
3. Išperkamoji vertė yra apskaičiuojama remiantis toliau nurodyta formule Sutarties išpirkimo dieną kaip jai
artimiausių Sutarties metinių Išperkamųjų verčių svertinis vidurkis (esančioms prieš ir po Sutarties išpirkimo
dienos), skaičiuojamas dienų skaičių iki šių Sutarties metinių.
S
(CV)x:n = t(CV)x:n * (k/P) + t+1(CV)x:n * (1- k/P) , kur
S – momentas, kai išpirkimas įvyksta,
t – reiškia Sutarties metines, per kurias išpirkimas įvyksta, jei Sutarties išpirkimas vyksta per Sutarties metines. Jei
kitaip, tuomet imamos Sutarties metinės einančios iš karto po išpirkimo dienos,
k – reiškia dienų skaičių tarp S ir Sutarties metinių (t+1),
P –reiškia dienų skaičių tarp Sutarties metinių t ir (t+1).
4. Tokiu atveju, jei yra mokamos mėnesinės, ketvirtinės, pusmetinės ar metinės draudimo įmokos, Draudėjas
gauna išperkamąją vertę, apskaičiuotą sutarties išpirkimo dieną ir sumokėtą įmoką pagrindinę sutartį už laikotarpį,
per kurį Draudikas neteikė draudimo apsaugos. Draudikas grąžina paskutinę sumokėtą draudimo įmoką už
pagrindinę sutartį, prieš tais išskaitęs Draudimo liudijimo mokestį bei draudimo įmokos perviršį, susidariusį atlikus
indeksavimą, atsižvelgiant į dienų skaičių nuo periodo, už kurį buvo sumokėta paskutinė draudimo įmoka, pabaigos
iki Sutarties išpirkimo dienos.
5. Draudimo sutarties su vienkartine įmoka atveju, Draudėjas gauna išperkamąją vertę, apskaičiuotą Sutarties
išpirkimo dieną. Kartu su išperkamąja verte grąžinama draudimo įmoka už periodą, už kurį draudimo apsauga
nebuvo teikiama.
6. Visos pagal sutartį Draudėjo mokėtinos bet nesumokėtos draudimo įmokos iš išperkamosios vertės yra
išskaičiuojamos.
7. Sutarties draudimo apsauga nutraukiama iš karto Draudikui gavus galiojantį rašytinį prašymą išpirkti Sutartį.
Sutarties išpirkimas nelaikomas Sutarties pakeitimu.
8. Išperkamoji vertė yra išmokama per 30 dienų, kai Draudikas gauna galiojantį rašytinį prašymą išpirkti Sutartį.
31 STRAIPSNIS. DRAUDIMO LIUDIJIMO DUBLIKATAS
Draudėjas, praradęs arba sugadinęs Draudimo liudijimą, raštu kreipiasi į Draudiką dėl draudimo liudijimo
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dublikato išdavimo. Draudimo liudijimo dublikatas išduodamas gavus 10,00 eurų mokestį. Nuo to momento, kai
išduodamas dublikatas, draudimo liudijimas nustoja galioti.
32 STRAIPSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Sutarties šalys susitaria vykdyti pinigines prievoles valiuta, nurodyta Draudimo liudijime ar jo priede.
Tačiau nepaisant to, kas yra kitaip nustatyta Sutartyje, Šalys susitaria, kad jeigu valiuta, nurodyta Draudimo
liudijime ar jo priede, nėra pripažįstama teisėta mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje, arba jei (i) Lietuvos
bankas ir/ar Lietuvos valstybės institucijos priėmė valiutos kurso keitimo ar kitą politiką, ar jei (ii) buvo nustatytas
teisinis įpareigojimas, pavedimas, ar jei (iii) dėl bet kokios nuo Draudiko nepriklausančios priežasties; įskaitant, bet
ne apsiribojant Lietuvos vyriausybės ar kitos kompetentingos institucijos taikomomis ekonominėmis priežastimis
ir monetarine politika ir/ar sprendimais ir/ar apribojimais, ir dėl ko:
a) Draudikas arba Draudėjas negali arba jiems bus neleidžiama įsigyti eurų Lietuvos rinkoje,
b) egzistuoja kliūtys laikyti rezervus ar investuoti eurais Lietuvoje;
c) Draudikas negali ar jam bus neleidžiama pasiekti, investuoti ir/ar išlaikyti investicijas užsienio valiuta paremiant
savo rezervus, susijusius su eurais Lietuvoje, kuriuos dengiantis turtas yra priimtinas Draudikui.
Tokiu atveju Draudikas turi išimtinę teisę ir veiksmų laisvę perskaičiuoti Sutarties išmokas, draudimo įmokas,
Sąskaitą bei Išperkamąsias vertes įskaitant ir už Papildomas sutartis į nacionalinę Lietuvos valiutą, panaikindamas
bet kokias nuorodas į eurus Draudimo liudijime ar jo priede ir/ar Sutartyje ir jas pakeisdamas nuorodomis į
Lietuvos nacionalinę valiutą. Sumų numatytų Sutartyje, perskaičiavimai vykdomi atsižvelgiant į oficialų valiutų
kursą nustatytą Lietuvos banko arba oficialų valiutų paskelbtą komercinio banko kursą, taikomą sutarties verčių
perskaičiavimo metu, kaip nusprendžia Draudikas.
Aukščiau nurodyto perskaičiavimo atveju Draudikas išrašys naują Draudimo liudijimą ar jo priedą, kuriame
draudimo įmokos ir draudimo suma nurodoma Lietuvos nacionaline valiuta.
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