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1. BENDROJI DALIS 

1.1. Papildomas draudimas nuo Nelaimingų 
atsitikimų (toliau – Papildomas draudimas) yra 
sudaromas mums (Draudikui) sutikus, kartu 
su Gyvybės draudimu (toliau – Pagrindinis 
draudimas). 
1.1.1. Papildomas draudimas gali būti 

sudaromas iškart, kai sudaromas 
Pagrindinis draudimas, arba vėliau 
mūsų nustatyta tvarka ir terminais. Jei 
Papildomas draudimas pasirenkamas 
vėliau Pagrindinio draudimo sutarties 
galiojimo metu, mes turime teisę 
pareikalauti, kad Apdraustasis 
pasitikrintų sveikatą mūsų nurodytoje 
gydymo įstaigoje ir (arba) pateiktų 
atnaujintą informaciją apie 
Apdraustojo veiklą ir (arba) profesiją, 
ir (arba) pomėgius, ir(arba) laisvalaikio 
užsiėmimus, ir (arba) sveikatos būklę.

1.1.2. Papildomas draudimas galioja tik kartu 
su Pagrindiniu draudimu. 

1.1.3. Papildomą draudimą gali pasirinkti 
kiekvienas Apdraustasis atskirai.

1.1.4. Papildomas draudimas galioja tik jį 
pasirinkusiam Draudėjui ir (arba) 
Apdraustajam.

1.1.5. Papildomo draudimo terminas negali 
būti ilgesnis už Pagrindinio draudimo 
terminą.

1.1.6. Papildomo draudimo apsauga galioja 
tik galiojant Pagrindinio draudimo 
apsaugai. 

1.2. Šiose Papildomo draudimo nuo Nelaimingų 
atsitikimų taisyklėse (toliau – Taisyklės) 
vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę:
1.2.1. Nelaimingas atsitikimas – konkrečiu 

laiku ir konkrečioje vietoje draudimo 
apsaugos galiojimo laikotarpiu prieš 
Apdraustojo valią įvykęs staigus, 
netikėtas įvykis, sukėlęs Apdraustojo 
kūno sužalojimą (Traumą), sveikatos 
sutrikimą dėl kūno sužalojimo (Traumos) 
ar mirtį dėl kūno sužalojimo (Traumos). 

1.2.2. Trauma – gydytojo diagnozuotas 
ir atitinkamais gydymo įstaigos 
dokumentais patvirtintas Apdraustojo 
fizinis sužalojimas, kurio priežastis 
yra Nelaimingas atsitikimas ir kuris 
numatytas Jūsų pasirinktoje Traumų 
lentelėje.

1.2.3. Laikinas darbingumo netekimas  –  
3 dienų ar ilgesnis laikotarpis, 
kuriuo Apdraustasis dėl Nelaimingo 
atsitikimo, pripažinto draudžiamuoju 
įvykiu, laikinai buvo nedarbingas ir 
tai pagrindžia stacionarinį gydymą 
patvirtinančiais dokumentais (dėl 
Ligonpinigių išmokos) ir nedarbingumą 
patvirtinančiais dokumentais (dėl 
Dienpinigių išmokos). 
1.2.3.1. Dienpinigiai dėl 

Nelaimingo atsitikimo – 
fiksuota išmoka, mokama už 
laikotarpį, kuriuo Apdraustasis 
dėl Nelaimingo atsitikimo, 
pripažinto draudžiamuoju 
įvykiu, buvo laikinai 
nedarbingas.

1.2.3.2. Ligonpinigiai dėl 
Nelaimingo atsitikimo – 
fiksuota išmoka, mokama 
už laikotarpį, kuriuo 
Apdraustasis dėl Nelaimingo 
atsitikimo, pripažinto 
draudžiamuoju įvykiu, buvo 
hospitalizuotas ir gydomas 
stacionarinėje sveikatos 
priežiūros įstaigoje.

1.2.4. Nedarbingumo pažymėjimas –  
nedarbingumą patvirtinantis 
elektroninis pažymėjimas, turintis 
elektroniniam dokumentui būtinus 
rekvizitus, suformuotas EPTS sistemoje 
(Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų 
sistema) ir pasirašytas gydytojo 
elektroniniu parašu.

1.2.5. Draudimo teritorija – visas pasaulis, 
jeigu Draudimo sutarties sąlygose 
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nenurodyta kitaip. Draudimo apsauga dėl 
Laikino darbingumo netekimo galioja tik 
Lietuvos Respublikoje.

1.3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos, kurios 
čia neapibrėžtos, suprantamos taip, kaip jos 
apibrėžtos Pagrindinio draudimo taisyklėse ir 
teisės aktuose.

2. DRAUDIMO OBJEKTAS

2.1. Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję 
su Apdraustojo gyvybės praradimu dėl Nelaimingo 
atsitikimo, kūno sužalojimu dėl Nelaimingo 
atsitikimo ir su tuo susijusiu Laikinu darbingumo 
netekimu Draudimo apsaugos galiojimo metu.

3. DRAUDIMO SUMA, ĮMOKA

3.1. Papildomo draudimo suma nustatoma mūsų ir 
Jūsų sutarimu pagal mūsų nustatytas ribas ir 
nurodoma prašyme sudaryti Draudimo sutartį ir 
Draudimo liudijime (polise).

3.2. Kai viena Draudimo sutartimi apdrausti du 
Apdraustieji, Papildomas draudimas sudaromas 
kiekvienam Apdraustajam atskirai, laikantis 3.1 
punkto nuostatų.

3.3. Mes galime nustatyti minimalias ir maksimalias 
draudimo sumas. Galiojančios sutarties sąlygų 
keitimo metu taikomas keitimo momentu 
patvirtintas ir galiojantis minimalios ir maksimalios 
draudimo sumos bei minimalios Draudimo įmokos 
reikalavimas.

3.4. Draudimo suma ir Sutarta įmoka gali būti 
didinamos indeksuojant – indeksavimo sąlygos 
numatomos Draudimo sutartyje.

3.5. Iš sukauptos Pagrindinio kapitalo sumos kiekvieną 
mėnesį išskaičiuojamas Draudimo rizikos 
(biometrinėms rizikoms padengti) mokestis, 
kuris priklauso nuo pasirinkto draudimo varianto, 
nurodyto 4.2 ir 4.3 punktuose, draudimo sumos, 
Apdraustojo amžiaus, darbo ir (arba) veiklos 
pobūdžio, profesijos, pomėgių, sporto ir (arba) 
sportinės ar laisvalaikio užsiėmimų formos, 
sveikatos būklės ir kitų aplinkybių rizikingumo tuo 
laikotarpiu. 

3.6. Draudimo išmokos Draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiu negali viršyti Draudimo sutartyje 
numatytos konkrečiam Apdraustajam nurodytos 
draudimo sumos. Draudimo sumos kasmet, per 
Draudimo liudijimo (poliso) metines, atsistato į 
Draudimo liudijime (polise) nurodytą Draudimo 
sumą.

4. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

4.1. Jūs, Draudėjas, galite pasirinkti draudžiamųjų 
įvykių objektus (variantus) konkretiems 
Apdraustiesiems. Jūsų pasirinkti draudžiamieji 
įvykiai nurodomi Prašyme sudaryti draudimo 
sutartį ir Draudimo liudijime (polise). 

4.2. Pasirinkus Mirties dėl Nelaimingo 
atsitikimo draudimą, draudžiamuoju 
įvykiu laikoma galiojant Draudimo apsaugai 
įvykusi Apdraustojo mirtis, kurios priežastis 
yra Nelaimingas atsitikimas, išskyrus atvejus, 
aprašytus Nedraudžiamųjų įvykių dalyje;

4.3. Pasirinkus Papildomą draudimą nuo 
Nelaimingų atsitikimų (Traumų), 
draudžiamuoju įvykiu laikomas Draudimo 
apsaugos galiojimo metu įvykęs gydytojo 
diagnozuotas ir atitinkamais gydymo įstaigos 
dokumentais patvirtintas Apdraustojo 
sužalojimas (Trauma), kurio priežastis yra 
Nelaimingas atsitikimas ir kuris įtrauktas į Jūsų 
pasirinktą draudimo išmokų lentelę (lentelė A 
arba lentelė B). Pasirinkęs papildomą draudimą 
nuo Nelaimingų atsitikimų (Traumų), Jūs galite 
rinktis:
4.3.1. Dienpinigių dėl Nelaimingo 

atsitikimo išmoką mokamą, 
kai Apdraustasis laikinai netenka 
darbingumo dėl įvykio, kuris 
pripažintas draudžiamuoju, ir pateikia 
Nedarbingumo pažymėjimą (ar jo kopiją) 
ar jam prilyginamą kitos kompetentingos 
institucijos išduotą dokumentą. Pasirinkę 
Dienpinigius dėl Nelaimingo atsitikimo, 
Jūs galite rinktis:
4.3.1.1. Ligonpinigių dėl 

Nelaimingo atsitikimo 
išmoką mokamą, kai 
Apdraustasis laikinai netenka 
darbingumo dėl įvykio, kuris 
pripažintas draudžiamuoju, 
ir pateikia dokumentus 
patvirtinančius stacionarinio 
gydymo sveikatos priežiūros 
įstaigoje laiką.

4.4. Pagrindas mokėti Dienpinigius dėl Nelaimingo 
atsitikimo ir Ligonpinigius dėl Nelaimingo 
atsitikimo yra mediciniškai pagrįsta objektyvi 
nedarbingumo trukmė ir teisės aktuose 
nustatyta tvarka išduotas atitinkamas 
dokumentas. Dokumentai, įrodantys 
draudžiamojo įvykio faktą:
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4.5. Pasirinkta ir Draudimo sutartyje nurodyta 
Dienpinigių dėl Nelaimingo atsitikimo ir 
Ligonpinigių dėl Nelaimingo atsitikimo draudimo 
suma mokama už kiekvieną nedarbingumo dieną, 
jei nedarbingumo ir gydymo stacionare laikas yra 
3 dienos ar daugiau.

5. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

5.1. Jei įvykis pripažįstamas nedraudžiamuoju pagal 
Pagrindinio draudimo sąlygas, jis pripažįstamas 
nedraudžiamuoju ir pagal šias Papildomo 
draudimo sąlygas.

5.2. Nedraudžiamuoju įvykiu laikomas Apdraustojo 
kūno sužalojimas:
5.2.1. įvykęs iki Papildomo draudimo apsaugos 

įsigaliojimo momento arba nustojus 
jai galioti ir (arba) pasibaigus galioti 
Papildomo draudimo apsaugai; 

5.2.2. jeigu Apdraustasis, atsitikus Nelaimingam 
atsitikimui, kreipėsi į medicinos įstaigą 
vėliau nei per 72 (septyniasdešimt dvi) 
valandas ir šis pavėlavimas priežastiniu 
ryšiu susijęs su Apdraustojo sveikatos 
netekimu ir (arba) netekimo laipsniu;

5.2.3. dėl įvykio, kuris atsirado dėl aplinkybių, 
turėjusių įtakos draudžiamojo įvykio 
atsiradimui ir šio įvykio pasekmėms, ir 
apie kurias Jūs ir (arba) Apdraustasis 
turėjote pranešti mums prieš 
sudarydamas Draudimo sutartį, 
Draudimo sutarties galiojimo metu 

iki įvykio atsiradimo arba keisdamas 
Draudimo sutarties sąlygas, bet 
nepranešė.

5.3. Nedraudžiamuoju įvykiu laikomas Apdraustojo 
kūno sužalojimas ir (arba) Laikinas darbingumo 
netekimas dėl Nelaimingo atsitikimo, jei jis 
atsirado dėl šių ligų ir (ar) priežasčių:
5.3.1. dėl sveikatos sutrikimų, kilusių dėl 

gydymo, operacijų ar kitų medicininių 
procedūrų (išskyrus atvejus, kai 
operacija ar gydymas buvo būtini dėl 
Nelaimingo atsitikimo metu patirtos 
Traumos Draudimo apsaugos galiojimo 
laikotarpiu – tuomet tai vertinama kaip 
draudžiamasis įvykis); 

5.3.2. dėl sveikatos sutrikimų, kilusių dėl 
psichinių reakcijų (afekto būsenos), 
nepriklausomai nuo jų atsiradimo 
priežasties ar Apdraustojo ligų (Traumų), 
dėl kurių valstybinės institucijos 
Apdraustajam buvo nustačiusios 
darbingumo (neįgalumo) lygį arba 
psichikos ligą;

5.3.3. dėl epilepsijos ar kitų konvulsinių 
traukulių, ištinkančių visą Apdraustojo 
kūną, jeigu šie traukuliai atsirado ne dėl 
išorinio poveikio Apdraustojo kūnui;

5.3.4. dėl AIDS arba ŽIV, lėtinės, įgimtos 
ar degeneracinės ligos, netrauminės 
kilmės psichikos ar sąmonės sutrikimo, 
netrauminės kilmės kraujo išsiliejimo 
kaukolės ertmėje; 

Apdraustasis Dienpinigiai mokami Ligonpinigiai mokami Komentaras

Ikimokyklinio 
amžiaus (iki 6 metų)

pagal jį slaugančiam 
asmeniui išduotus 
nedarbingumą patvirtinančius 
dokumentus

pagal jį slaugančiam 
asmeniui gydymo įstaigos 
išduotus dokumentus, 
patvirtinančius gydymosi 
stacionare laiką

Slaugantis pilnametis 
asmuo turi būti viena iš 
Draudimo sutarties Šalių, t. y. 
Draudėjas arba Apdraustasis.

Mokyklinio amžiaus 
(iki 18 metų)

pagal formą 094/A dėl 
neatvykimo į ugdymo įstaigą, 
darbą, darbo biržą arba pagal 
jį slaugančiam asmeniui 
išduotus nedarbingumą 
patvirtinančius dokumentus

pagal Apdraustajam arba 
jį slaugančiam asmeniui 
išduotus dokumentus, 
patvirtinančius gydymosi 
stacionare laiką.
Atitinkamai mokama viena 
draudimo išmoka pagal 
Apdraustojo, patyrusio 
Nelaimingą atsitikimą, 
Draudimo sutarties sąlygas.

Išmokos dydis nustatomas 
pagal Apdraustojo, patyrusio 
Nelaimingą atsitikimą, 
Draudimo sutarties sąlygas.

Pilnametis (18 metų 
ir daugiau)

pagal Apdraustajam išduotą 
nedarbingumą patvirtinantį 
dokumentą

pagal Apdraustajam išduotą 
dokumentą, patvirtinantį 
gydymosi stacionare laiką
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5.3.5. dėl Apdraustojo tyčia susikeltų ligų, 
tyčinių susižalojimų arba bandymo 
nusižudyti; 

5.3.6. jei Apdraustasis vairavo transporto 
priemonę apsvaigęs nuo alkoholio 
(viršyta 0,40 promilės alkoholio 
koncentracija kraujyje ir tai patvirtinta 
alkotesterio rodmenimis arba 
medicininiais dokumentais), narkotikų 
ar siekiant apsvaigti vartotų toksinių, 
psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų arba stipriai veikiančių 
vaistų; 

5.3.7. jei Apdraustasis vartojo alkoholį ar kitas 
svaigiąsias medžiagas po Nelaimingo 
atsitikimo iki gydytojo apžiūros arba 
vengė neblaivumo ar apsvaigimo 
patikrinimo;

5.3.8. jeigu Apdraustasis vairavo motorinę 
transporto priemonę, neturėdamas teisės 
vairuoti šios rūšies transporto priemonės; 

5.3.9. jeigu Apdraustojo kūno sužalojimas 
įvyko jam važiuojant motorine transporto 
priemone, kurioje įrengti saugos diržai, 
bet jis, kaip vairuotojas ar keleivis, jų 
nebuvo užsisegęs;

5.3.10. dėl pasekmių, susijusių su Apdraustojo 
sportine veikla, kuri laikoma Profesionaliu 
sportu ir (arba) Ekstremaliu sportu, ar 
su Apdraustojo laisvalaikiu, jei Draudimo 
sutartyje nenumatoma kitaip;

5.3.11. dėl infekcijų, išskyrus tas, kurių 
sukėlėjai patenka į organizmą susižeidus 
draudžiamojo įvykio, numatyto šiose 
draudimo sąlygose, metu. Tačiau 
nedideli odos ir gleivinės sužeidimai 
(nubrozdinimai, įbrėžimai) nelaikomi 
draudžiamaisiais įvykiais, nors per 
sužeidimo vietą tuoj pat ar po kurio laiko 
į organizmą galėjo patekti ligos sukėlėjų. 
Pasiutligės, stabligės, Laimo ligos ar 
erkinio encefalito atveju šis apribojimas 
negalioja;

5.3.12. dėl atvejų, susijusių su patologiniais 
kaulų lūžiais, tarpslankstelinių diskų 
pažeidimu, tarpslankstelinių diskų 
išvarža, patologiniais išnirimais, 
pasikartojančiais sąnarių išnirimais 
(panirimais), degeneraciniais plyšimais. 

5.4. Nedraudžiamuoju įvykiu laikomas ir išmoka 
nemokama už:
5.4.1. reabilitacinį ar atstatomąjį ir sanatorinį 

gydymą;

5.4.2. prevencinį gydymą ir slaugą, kai 
slaugomas nepilnametis asmuo nėra 
Apdraustasis pagal tą pačią sutartį.

5.4.3. Laikiną darbingumo netekimą iki 3 (trijų) 
dienų.

6. DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA IR 
PABAIGA

6.1. Jei Apdraustasis sudaro Papildomą draudimą 
kartu su Pagrindiniu draudimu, Papildomo 
draudimo apsauga įsigalioja kartu su Pagrindinio 
draudimo apsauga. 

6.2. Jei Apdraustasis sudaro Papildomą draudimą 
vėliau mūsų nustatyta tvarka ir terminais, 
Papildomo draudimo apsauga įsigalioja Draudimo 
liudijime (polise) nurodytą dieną, bet ne anksčiau 
kaip kitą dieną po Draudimo įmokos įskaitymo į 
mūsų sąskaitą dienos.

6.3. Papildomo draudimo apsauga pasibaigia: 
6.3.1. Draudimo liudijime (polise) nurodytą 

dieną;
6.3.2. pasibaigus Pagrindiniam draudimui; 
6.3.3. nutraukus Pagrindinį draudimą; 
6.3.4. atsisakius pasirinkto Papildomo draudimo 

arba pakeitus Papildomo draudimo 
variantą;

6.3.5. išmokėjus draudimo išmoką, numatytą 
mokėti Apdraustojo mirties atveju.

7. DRAUDIMO IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA 

7.1. Apie įvykį, kuris gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, Jūs arba Naudos gavėjas privalote 
raštu pranešti mums ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įvykio dienos, 
išskyrus atvejį, kai to padaryti neįmanoma dėl 
objektyvių priežasčių. 

7.2. Draudimo išmokos dydį mes nustatome pagal 
Jūsų pasirinktą draudimo variantą. 

7.3. Draudimo išmoka mokama Apdraustajam, jei 
nesutarta kitaip.

7.4. Apdraustojo Mirties dėl Nelaimingo atsitikimo 
atveju mes išmokame Naudos gavėjui Papildomo 
draudimo sumą dėl mirties. 

7.5. Jeigu Apdraustasis miršta negavęs draudimo 
išmokos, kuri turėjo būti jam išmokėta dėl Laikino 
darbingumo netekimo, tai ji mokama Naudos 
gavėjui, kuris yra paskirtas gauti draudimo išmoką 
Apdraustojo mirties atveju. 

7.6. Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio per 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Nelaimingo 
atsitikimo dienos, draudimo išmoka pagal 
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Pagrindinį draudimą mažinama išmokėtos pagal 
Papildomą draudimą išmokos dydžiu. Ši sąlyga 
netaikoma 4.2. punkto atveju.

7.7. Draudimo išmoka mokama tik tuo atveju, jei 
egzistuoja priežastinis ryšys tarp Nelaimingo 
atsitikimo ir Apdraustojo kūno sužalojimo, Laikino 
darbingumo netekimo ar mirties. 

7.8. Draudimo išmokos dėl Mirties dėl Nelaimingo 
atsitikimo ir Nelaimingo atsitikimo (Traumos) 
dydis negali viršyti 100 proc. Papildomo draudimo 
sumos. 

7.9. Jei dėl draudžiamojo įvykio prarandamas arba 
sužalojamas organas, kūno dalis ar sistema, 
kurių funkcijos prieš įvykį jau buvo sutrikusios 
dėl atskiros ligos, Nelaimingo atsitikimo arba 
nuolatinio neįgalumo, dėl draudimo išmokos 
dydžio ar jos mokėjimo sprendžiame mes.

7.10. Laikino darbingumo netekimo išmoka dėl vieno 
draudžiamojo įvykio mokama ne daugiau kaip 
už 50 (penkiasdešimt) nedarbingumo dienų. Dėl 
visų draudžiamųjų įvykių per vienus Draudimo 
sutarties metus mokama ne daugiau kaip už 180 
(vieną šimtą aštuoniasdešimt) nedarbingumo 
dienų.

7.11. Kreipdamasis dėl įvykio, kuris gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, Apdraustasis arba Naudos 
gavėjas turi pateikti mums šiuos dokumentus:
7.11.1. Draudimo liudijimą (polisą) (jei yra 

galimybė);
7.11.2. besikreipiančio Apdraustojo ar Naudos 

gavėjo asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą;

7.11.3. teisę į draudimo išmoką patvirtinančius 
dokumentus;

7.11.4. užpildytą prašymą išmokėti draudimo 
išmoką, kuriame išsamiai nurodytos 
visos įvykio, kuris gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, aplinkybės;

7.11.5. draudžiamąjį įvykį pagrindžiančius 
dokumentus:
7.11.5.1. sveikatos priežiūros įstaigos 

išduotus dokumentus su 
patvirtinta diagnoze, analizės, 
tyrimų ir skirto gydymo 
aprašymu ir (arba)

7.11.5.2. Nedarbingumo pažymėjimą 
(arba patvirtintą jo kopiją) 
ar jam prilyginamą kitą 
kompetentingos institucijos 
išduotą dokumentą, ir(arba)

7.11.5.3. dokumentą, patvirtinantį 
gydymo stacionare laiką, ir 
(arba)

7.11.5.4. Apdraustojo mirties liudijimą 
arba patvirtintą jo nuorašą, o 
jei mirties faktas patvirtinamas 
teismo sprendimu, tuomet – 
teismo sprendimą,

7.11.5.5. paveldėjimo dokumentą (jei 
reikia),

7.11.5.6. jeigu Naudos gavėjas yra 
nepilnametis vaikas, vaiko 
vardu arba vieno iš tėvų vardu 
atidarytos sąskaitos numerį 
(jei tai neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos įstatymams) ir 
vaiko gimimo įrašą arba jo 
nuorašą.

7.12. Mes savo nuožiūra galime papildomai pareikalauti 
kitų dokumentų, reikalingų draudžiamojo įvykio 
tyrimui.

7.13. Mes turime teisę nemokėti draudimo išmokos 
arba ją mokėti mažesnę, jeigu įvykus įvykiui Jūs 
ir (arba) Apdraustasis neįvykdote savo teisių ir 
pareigų pagal sudarytą Draudimo sutartį ir tai turi 
priežastinį ryšį su įvykiu:
7.13.1. jeigu įvykus įvykiui Jūs ir (arba) 

Apdraustasis neįvykdote savo pareigų, 
nurodytų šių Draudimo taisyklių 8.4 
punkte;

7.13.2. jeigu Jūs ir (arba) Apdraustasis 
neįvykdote kitų teisių ir pareigų, 
nurodytų Pagrindinio draudimo 
taisyklėse, kurios yra neatskiriama 
Draudimo sutarties dalis.

8. DRAUDIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR 
PAREIGOS 

8.1. Papildomam draudimui galioja mūsų ir Jūsų teisės 
ir pareigos, nustatytos Pagrindinio draudimo 
taisyklėse.

8.2. Esminės aplinkybės, apie kurias ir apie kurių 
pasikeitimą Jūs ir (arba) Apdraustasis privalote 
informuoti mus, nurodytos Pagrindinio gyvybės 
draudimo taisyklėse. 

8.3. Jūs ir Apdraustasis privalote laikytis teisės normų, 
žinybinių arba kitų saugumo priemonių, visiems 
priimtinų saugaus elgesio taisyklių, taikytinų 
siekiant išvengti Nelaimingo atsitikimo.

8.4. Įvykus įvykiui, kuris gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, Jūs ir (arba) Apdraustasis 
privalote:
8.4.1. ne vėliau kaip per 72 (septyniasdešimt 

dvi) valandas kreiptis į asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą;
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8.4.2. nurodyti gydančiam gydytojui 
tikslią Nelaimingo atsitikimo datą ir 
aplinkybes;

8.4.3. kuo skubiau apie įvykį pranešti mums;
8.4.4. remdamiesi mūsų nurodymais, užkirsti 

kelią nuostoliams ir (arba) juos mažinti, 
taip pat suteikti mūsų reikalaujamą 
informaciją;

8.4.5. stengtis, kad kuo greičiau būtų 
parengti mums reikalingi dokumentai ir 
medicininės išvados;

8.4.6. atlikti mūsų paskirtą medicinos 
ekspertizę, jei medicininiai duomenys 
nepakankami ir pagal juos negalima 
tiksliai nustatyti Nelaimingo atsitikimo 

metu patirto sveikatos sutrikimo laipsnio. 
Tam būtinas išlaidas apmokame mes;

8.4.7. duoti raštišką sutikimą, suteikiantį mums 
teisę susipažinti su Jūsų medicinos 
dokumentais;

8.4.8. suteikti mums visą ir teisingą 
informaciją, taip pat pateikti mūsų 
pagrįstai reikalaujamus dokumentus, kad 
būtų galima ištirti įvykį, kuris gali būti 
pripažintas draudžiamuoju.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei šiose taisyklėse tam tikros sąlygos nereglamentuojamos, 
taikomos Pagrindinio draudimo sąlygos.
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