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1. Mokesčiai, taikomi investicinio draudimo sutarčiai

Mokestis Mokesčio aprašymas ir dydis
1.1 Įmokos mokestis Mokestis išskaičiuojamas iš periodinių draudimo įmokų, sumokėtų pagal 

mokėjimo planą (procentas nuo mokamų draudimo įmokų): 

35 % per pirmuosius, antruosius ir trečiuosius draudimo laikotarpio metus; 
3 % per ketvirtuosius ir vėlesnius draudimo laikotarpio metus.

Papildomoms draudimo įmokoms mokestis lygus 3 % nuo sumokėtų 
papildomų įmokų.

Privalomasis laikotarpis, kurio metu draudėjas negali mokėti mažiau draudimo 
įmokų, nei nustatyta mokėjimo plane, yra 3 metai. Šiuo laikotarpiu draudimo 
įmokos mažinimas yra ribotas ir galimas tik draudiko nustatytomis sąlygomis.

1.2 Draudimo sutarties administravimo 
mokestis

0,6 % per metus nuo pagrindinio ir papildomo kapitalo vertės, bet ne mažiau 
nei:

• 2,00 EUR per mėnesį, jei mokesčio išskaičiavimo dieną galioja draudėjo 
prašymas dėl elektroninių sąskaitų pateikimo pagal sutartį draudimo 
įmokų mokėjimui;

• 2,50 EUR per mėnesį, jei mokesčio išskaičiavimo dieną nėra galiojančio 
draudėjo prašymo dėl elektroninių sąskaitų pateikimo pagal sutartį 
draudimo įmokų mokėjimui.

Pastaba. Jei yra galiojantis draudėjo prašymas dėl elektroninių sąskaitų 
pateikimo pagal sutartį draudimo įmokų mokėjimui, tačiau draudėjas draudimo 
įmokų nemoka arba moka kitu būdu, tai draudikas turi teisę laikyti, jog nėra 
galiojančio draudėjo prašymo dėl elektroninių sąskaitų pateikimo pagal sutartį 
draudimo įmokų mokėjimui.

Mokestis apskaičiuojamas ir išskaičiuojamas iš pagrindinio ir papildomo 
kapitalo kartą per mėnesį.

Mokesčio dalys, tenkančios pagrindiniam ir papildomam kapitalui, nustatomos 
proporcingai tų kapitalų dydžiui sukauptame kapitale.

1.3 Gyvybės ir papildomo draudimo apsaugų 
rizikos padengimo mokesčiai

Mokesčiai priklauso nuo draudimo sumos, apdraustojo amžiaus ir draudimo 
rizikos lygio. Draudėjui pageidaujant draudikas pateikia mokesčių, taikomų 
sutarčiai, tarifus.

Mokesčiai apskaičiuojami ir išskaičiuojami iš pagrindinio kapitalo kartą per 
mėnesį.

1.4 Mokestis, taikomas apskaičiuojant 
išperkamąją sumą arba draudėjui 
grąžinant dalį sukaupto kapitalo

Mokestis, išskaičiuojamas iš pagrindinio kapitalo apskaičiuojant išperkamąją 
sumą arba draudėjui grąžinant dalį pagrindinio kapitalo, priklauso nuo ilgesnio 
iš laikotarpių – metų skaičiaus, kurį draudimo sutartis galiojo iki jos nutraukimo 
arba iki dalies kapitalo grąžinimo, ir metų skaičiaus, už kurį buvo sumokėtos 
draudimo įmokos pagal mokėjimo planą. 
 
Metų skaičius

0-19

20 ir daugiau

Mokesčio dydis

2 %, bet ne daugiau nei 50 EUR

0 %

Grąžinant dalį papildomo kapitalo arba apskaičiuojant išperkamąją sumą, 
mokestis draudikui iš papildomo kapitalo nėra išskaičiuojamas.

1.5 Mokestis už sukaupto kapitalo 
perskirstymą investicinėse kryptyse

0 EUR už 4 perskirstymus per draudimo laikotarpio metus ir 15 EUR už 
kiekvieną papildomą perskirstymą per draudimo laikotarpio metus.

Mokestis išskaičiuojamas iš pagrindinio kapitalo.

1.6 Mokestis už draudimo sutarties 
pakeitimą

8 EUR už kiekvieną pakeitimą.

Mokestis išskaičiuojamas iš pagrindinio kapitalo.

1.7 Mokestis už įspėjimą apie numatomą 
draudimo apsaugos sustabdymą

3 EUR už kiekvieną įspėjimą.

Mokestis išskaičiuojamas iš pagrindinio kapitalo.

1.8 Investicinės krypties valdytojo (draudiko 
ar turto valdytojo) išskaičiuojami 
mokesčiai

Mokesčiai išskaičiuojami nustatant investicinio vieneto vertę ir yra nurodyti 
investicinės krypties pagrindinės informacijos dokumente.

Draudėjo parašas  
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2. Papildoma informacija

2.1 Minimalus periodinės įmokos dydis yra 30 EUR per mėnesį.

2.2 Minimalus dalies sukaupto kapitalo atsiėmimo dydis yra 300 EUR.

2.3 Minimalus likusio pagrindinio kapitalo dydis grąžinus dalį sukaupto kapitalo yra 500 EUR.

2.4 Jei išperkamoji suma yra mažesnė nei 5 EUR, ji nėra išmokama.

2.5 Gyvybės draudimo sumos apribojimai Minimali draudimo suma: 0 EUR.

Maksimali draudimo suma: 7 000 EUR apdraustojo iki 16 
metų amžiaus atveju.

2.6 Papildomo draudimo sąlygos „Kritinės ligos“ draudimo 
sumos apribojimai

Maksimali draudimo suma: 100 000 EUR

2.7 Papildomo draudimo sąlygos „Mirtis dėl nelaimingo 
atsitikimo“ draudimo sumos apribojimai

Maksimali draudimo suma: 100 000 EUR (7 000 EUR 
apdraustojo iki 16 metų amžiaus atveju).

2.8 Papildomo draudimo sąlygos „Neįgalumas dėl nelaimingo 
atsitikimo“ draudimo sumos apribojimai

Maksimali draudimo suma: 100 000 EUR.

2.9 Papildomo draudimo sąlygos „Trauma dėl nelaimingo 
atsitikimo“ draudimo sumos apribojimai

Maksimali draudimo suma: 30 000 EUR.

2.10 Apdraustojo amžiaus ir draudimo laikotarpio apribojimai Minimalus apdraustojo amžius sutarties sudarymo metu 
yra 0 metų. 

Maksimalus apdraustojo amžius sutarties sudarymo metu 
yra 70 metai. 

Maksimalus apdraustojo amžius draudimo laikotarpio 
pabaigoje yra 80 metų. 

Jeigu pasirinkta kritinių ligų draudimo apsauga, ji nustoja 
galioti apdraustojo 66 gimtadienio momentu.

Draudimo laikotarpis gali būti tik sveikas metų skaičius.

Minimalus draudimo laikotarpis yra 10 metų. 

Draudikas turi teisę vienašališkai keisti kainyną draudimo sutarties galiojimo metu draudimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Draudėjo pavardėDraudėjo vardas Parašas Data
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