Papildomo draudimo
sąlyga Nr. 453: Mirtis
dėl nelaimingo
atsitikimo
Draudiminiai įvykiai
453.1. Draudiminis įvykis yra nelaimingas
atsitikimas, įvykęs apdraustajam
draudimo laikotarpiu draudimo apsaugai
galiojant, jei dėl kūno sužalojimų, patirtų
to įvykio metu, per 180 dienų apdraustasis
miršta.
Nelaimingu atsitikimu laikomas staigus,
netikėtas įvykis, kurio laiką ir vietą galima
nustatyti, ir kurio metu prieš apdraustojo
valią apdraustojo kūną iš išorės veikianti
fizinė jėga (taip pat cheminis, terminis,
nuodingųjų dujų ar kitas fizinis poveikis)
pakenkia apdraustojo sveikatai.
Nelaimingais atsitikimais taip pat laikomi
prieš apdraustojo valią įvykstantys
atsitiktiniai ūmūs vidutinio ar sunkaus
laipsnio apdraustojo apsinuodijimai
maistu, vaistais, cheminėmis
medžiagomis, dujomis, garais,
nuodingaisiais augalais ar grybais.
Infekcinė liga nėra laikoma nelaimingu
atsitikimu.
453.2. Jei teismas apdraustąjį paskelbia
mirusiu, tai laikoma draudiminiu įvykiu,
jeigu teismo sprendime nurodyta, kad
apdraustasis dingo be žinios esant
aplinkybėms, kurios grėsė mirtimi ir davė
pagrindą spėti jį žuvus dėl draudiminio
įvykio, ir jeigu apdraustojo dingimo bei
spėjamo žuvimo diena yra draudimo
apsaugos galiojimo laikotarpyje. Jei
teismas pripažįsta apdraustąjį nežinia kur
esančiu, tai nelaikoma draudiminiu įvykiu.
453.3. Įvykis laikomas draudiminiu, jei jis
yra patvirtintas oficialiais dokumentais ir
tinkamais įrodymais.

Nedraudiminiai įvykiai
453.4. Nedraudiminiu įvykiu laikomas
nelaimingas atsitikimas arba apdraustojo
sveikatos sutrikimas, susijęs su:
• apdraustojo tyčiniu susižalojimu,
apsinuodijimu ar bandymu nusižudyti;
• apdraustojo svaiginimusi alkoholiu,
toksinėmis, narkotinėmis,
psichotropinėmis ar kitomis centrinę
nervų sistemą veikiančiomis
medžiagomis arba stipriai veikiančių
vaistų vartojimu be atitinkamo
gydytojo paskyrimo;
• tyčine apdraustojo veika,
užtraukiančia apdraustajam
administracinę ar baudžiamąją
atsakomybę;
• karu, karo veiksmais ar
nepaprastosios padėties įvedimu,
radioaktyvaus spinduliavimo poveikiu;
• apdraustojo dalyvavimu muštynėse
ir/ar jų inicijavimu (išskyrus atvejus,
kai neperžengiama būtinosios ginties
riba arba fizinės jėgos panaudojimas
yra tiesiogiai susijęs su tarnybinių
pareigų vykdymu);
• operacija, gydymu ar kitomis
medicininėmis procedūromis, išskyrus
atvejus, kai tos procedūros buvo
atliekamos gydant draudiminio įvykio

metu atsiradusius sveikatos
sutrikimus.

Draudimo išmoka dėl
draudiminio įvykio ir jos
mokėjimo terminai
453.5. Atsitikus draudiminiam įvykiui,
išmokama draudimo sutartyje nurodyta
draudimo suma mirties dėl nelaimingo
atsitikimo atvejui.

Išmoka nedraudiminio įvykio
atveju
453.6. Nedraudiminio įvykio arba įvykio,
atsitikusio, kai draudimo apsauga buvo
sustabdyta, atvejais draudikas jokių
išmokų nemoka.

Pranešimo apie draudiminį
įvykį terminai
453.7. Apie atsitikusį draudiminį įvykį
reikia raštu pranešti draudikui nedelsiant
ir būtinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį
po apdraustojo mirties arba per vieną
mėnesį po teismo sprendimo paskelbti
apdraustąjį mirusiu įsigaliojimo.

Dokumentai, pateikiami
kreipiantis dėl draudimo
išmokos
453.8. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo
išmokos mokėjimo, būtina pateikti šiuos
dokumentus:
• draudimo liudijimą (nuorašą) ir
draudiko nustatytais būdais
įformintus draudimo sutarties sąlygų
pakeitimus ir papildymus;
• asmens, pretenduojančio į draudimo
išmoką, tapatybę patvirtinantį
dokumentą;
• dokumentą, patvirtinantį naudos
gavėjo paskyrimą, jei jis atskirai
parašytas;
• prašymą, kuriame nurodomi
draudiminio įvykio data ir vieta, įvykio
pobūdis ir aplinkybės, taip pat
išmokos gavėjo sąskaita banke, į kurią
pageidaujama gauti išmoką;
• apdraustojo mirties liudijimą (arba
notariškai patvirtintą kopiją);
• pažymas iš sveikatos priežiūros
įstaigos (-ų);
• nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei
toks aktas buvo surašytas;
• įvykio aktą, surašytą policijoje, jei
toks aktas buvo surašytas, tardymo
išvadą, teismo sprendimą, jei dėl
nelaimingo atsitikimo buvo keliama
byla, arba jei nelaimingas atsitikimas
susijęs su įvykiu, dėl kurio buvo
keliama byla.
453.9. Jei kuris nors dokumentas yra
išduotas užsienio valstybės institucijų,
draudikas gali pareikalauti, kad kartu
būtų pateiktas tinkamai patvirtintas
dokumento vertimas į lietuvių kalbą.
453.10. Draudikas savo nuožiūra gali
pareikalauti kitų, šių draudimo taisyklių
453.8 punkte neišvardintų dokumentų,
reikalingų draudimo išmokos pagrįstumui
nustatyti.
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Draudimo išmokos gavėjas
453.11. Draudimo išmoka yra mokama
pagal paskutinį draudikui žinomą naudos
gavėjo paskyrimą. Tais atvejais, kai
naudos gavėjas nepaskirtas, juo tampa
apdraustojo teisėti įpėdiniai.
453.12. Jei informacija apie naudos gavėjo
skyrimą/keitimą/atšaukimą pateikiama
po draudimo išmokos išmokėjimo, tai
pateikusių asmenų pretenzijų draudikas
netenkina ir jokių papildomų išmokų
nemoka.
453.13. Jeigu apdraustasis ir vienintelis
paskirtas naudos gavėjas mirė tą pačią
dieną, arba jei vienintelis paskirtas
naudos gavėjas mirė anksčiau už
apdraustąjį ir nebuvo paskirtas kitas
naudos gavėjas, draudimo išmoka
mokama apdraustojo teisėtiems
įpėdiniams. Jeigu apdraustasis ir vienas iš
paskirtų naudos gavėjų mirė tą pačią
dieną, arba jei vienas iš paskirtų naudos
gavėjų mirė anksčiau už apdraustąjį ir
vietoj jo nebuvo paskirtas kitas naudos
gavėjas, draudimo išmoka mokama
kitiems draudimo sutartyje paskirtiems
naudos gavėjams proporcingai padidinus
jiems tenkančias išmokos dalis.
453.14. Draudimo išmoka negali būti
mokama asmeniui, dėl kurio tyčinės
veikos (nustatytos teismo) apdraustasis
mirė. Tokiu atveju kaltam asmeniui
priklausanti mokėtinos draudimo išmokos
dalis mokama:
• kitiems paskirtiems naudos
gavėjams proporcingai padidinus
jiems tenkančias išmokos dalis;
• apdraustojo teisėtiems įpėdiniams,
jeigu kitų naudos gavėjų nebuvo
paskirta.
453.15. Jei po draudiminio įvykio nespėjęs
gauti jam mokėtinos draudimo išmokos
mirė išmokos gavėjas, draudimo išmoka
mokama mirusio gavėjo teisėtiems
įpėdiniams.

