PAPILDOMO
DRAUDIMO SĄLYGA
Nr. 451: NEĮGALUMAS
DĖL NELAIMINGO
ATSITIKIMO
Draudžiamieji įvykiai
451.1. Draudžiamasis įvykis yra nelaimingas
atsitikimas, įvykęs apdraustajam, galiojant
draudimo apsaugai, jei dėl kūno sužalojimų,
patirtų to įvykio metu, per vienerius metus
apdraustasis įgyja neįgalumą, kuris
atitinka Priede Nr. 1 išvardintas sąlygas.
Neįgalumui priskiriami organų netekimai ar
nepagydomi jų funkcijų netekimai, išvardyti
šios Papildomo draudimo sąlygos Priede
Nr. 1.
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.
451.2. Įvykis laikomas draudžiamuoju, jei jis
yra patvirtintas oficialiais dokumentais ir
tinkamais įrodymais.
451.3. Jei dėl vieno ar kelių draudžiamųjų
įvykių išmokama visa draudimo sutartyje
nurodyta draudimo suma neįgalumo dėl
nelaimingo atsitikimo atvejui, draudimo
sąlygos galiojimas pasibaigia.

Nedraudžiamieji įvykiai
451.4. Nedraudžiamuoju 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 draudžiamojo įvykio
metu atsiradusius sveikatos sutrikimus.

Draudimo išmoka dėl
draudžiamojo įvykio
451.5. Atsitikus draudžiamajam įvykiui,
išmokama vienkartinė draudimo išmoka,
kurios dydis apskaičiuojamas procentais
nuo draudimo sutartyje nurodytos
draudimo sumos neįgalumo dėl nelaimingo
atsitikimo atvejui. Procentų dydžiai pagal
draudžiamojo įvykio padarinius nurodyti
šios Papildomo draudimo sąlygos Priede
Nr. 1.
451.6. Draudimo sutarties galiojimo metu
draudikas turi teisę ne dažniau kaip vieną
kartą per kalendorinius metus keisti šios
Papildomo draudimo sąlygos Priedą
Nr. 1. Apie numatomą keitimą draudikas
informuoja draudėją raštu ne vėliau kaip
prieš vieną mėnesį iki numatomo Priedo
Nr. 1 keitimo. Jei draudėjas nesutinka su
keitimu, apie tai jis privalo raštu informuoti
draudiką. Draudėjas tokiu atveju turi teisę
nemokamai keisti draudimo sutarties
sąlygas, susijusias su šia Papildomo
draudimo sąlyga, arba nutraukti draudimo
sutartį šių taisyklių Bendrosios dalies 80
punkte nustatyta tvarka. Jei iki pranešime
nurodytos pakeitimo įsigaliojimo datos
draudėjas raštu nesikreipia į draudiką dėl
draudimo sutarties nutraukimo arba sąlygų
keitimo, tai laikoma, kad jis su pakeitimu
sutiko.
451.7. Jei apdraustasis dėl draudžiamojo
įvykio pasekmių miršta nepraėjus po
įvykio 30 dienų, tai draudimo išmoka dėl
neįgalumo nėra mokama. Jei tokia išmoka
jau yra išmokėta, ji išskaičiuojama iš
draudimo išmokos, mokamos apdraustojo
mirties atveju.

Išmoka nedraudžiamojo įvykio
atveju
451.8. Nedraudžiamojo įvykio arba įvykio,
atsitikusio, kai draudimo apsauga buvo
sustabdyta, atvejais draudikas jokių išmokų
nemoka.

Pranešimo apie draudžiamąjį
įvykį terminai
451.9. Apie atsitikusį draudžiamąjį įvykį
reikia raštu pranešti draudikui nedelsiant
ir būtinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį
nuo draudžiamojo įvykio (arba jo padarinių
atsiradimo/nustatymo, jei padariniai
atsirado/buvo nustatyti vėliau).

Dokumentai, pateikiami
kreipiantis dėl draudimo išmokos
451.10. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo
išmokos mokėjimo, būtina pateikti šiuos
dokumentus:
• draudiko nustatytos formos pranešimą
apie įvykį;
• draudimo liudijimą (nuorašą) ir
draudiko nustatytais būdais įformintus
draudimo sutarties sąlygų pakeitimus ir
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papildymus;
• pažymas iš sveikatos priežiūros
įstaigos (-ų) su patvirtinta diagnoze,
anamnezės, tyrimų ir skirto gydymo
aprašymu;
• neįgalumą ar darbingumo praradimą
patvirtinantį dokumentą, jei toks
dokumentas apdraustajam yra išduotas;
• nedarbingumo pažymėjimo kopiją;
• 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;
• asmens, pretenduojančio į draudimo
išmoką, tapatybę patvirtinantį
dokumentą;
• dokumentą, patvirtinantį naudos
gavėjo paskyrimą, jei jis atskirai
parašytas;
• prašymą pervesti draudimo išmoką
į nurodytą išmokos gavėjo banko
sąskaitą.
451.11. Jei kuris nors dokumentas yra
išduotas užsienio valstybės institucijų,
draudikas gali pareikalauti, kad kartu būtų
pateiktas tinkamai patvirtintas dokumento
vertimas į lietuvių kalbą. Vertimai atliekami
išmokos gavėjo sąskaita.
451.12. Draudikas savo nuožiūra gali
pareikalauti kitų, šių draudimo taisyklių
451.10 punkte neišvardintų dokumentų,
reikalingų draudimo išmokos pagrįstumui,
dydžiui ar teisei į išmoką nustatyti.

Draudimo išmokos gavėjas
451.13. Draudimo išmoka mokama
apdraustajam, jei draudimo liudijime ar
draudiko nustatytais būdais įformintuose
draudimo sutarties sąlygų pakeitimuose ir
papildymuose nenustatyta kitaip.
451.14. Draudimo išmoka negali būti
mokama asmeniui, dėl kurio tyčinės veikos
(nustatytos teismo) įvyko draudžiamasis
įvykis. Tokiu atveju kaltam asmeniui
priklausanti mokėtinos draudimo išmokos
dalis mokama:
• kitiems paskirtiems naudos gavėjams
proporcingai padidinus jiems tenkančias
išmokos dalis;
• apdraustajam, jeigu kitų naudos
gavėjų nebuvo paskirta.
451.15. Jei po draudžiamojo įvykio nespėjęs
gauti jam mokėtinos draudimo išmokos
mirė išmokos gavėjas, draudimo išmoka
mokama mirusio gavėjo teisėtiems
įpėdiniams.

PAPILDOMO DRAUDIMO
SĄLYGOS NR.451
PRIEDAS NR. 1
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Draudimo išmoka yra draudimo sumos
neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo atvejui
dalis, nurodyta dėl šioje lentelėje išvardintų
kūno sužalojimų ir jų pasekmių, patirtų
draudžiamojo įvykio metu.
1.2. Bendra draudimo išmokų suma
dėl vieno ar kelių draudžiamųjų įvykių
padarinių per visą draudimo sutarties
laikotarpį negali viršyti 100% draudimo
sumos Neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo
atvejui.
1.3. Jeigu dėl draudžiamojo įvykio
netenkama organo (organo funkcijos), kurio
dalies (funkcijos dalies) apdraustasis buvo
netekęs iki draudžiamojo įvykio datos,
mokama draudimo išmoka mažinama
atsižvelgiant į iki traumos buvusį organo
dalies (organo funkcijos dalies) netekimą.
1.4. Vienos kūno dalies visų sužalojimų,

Eil.
Nr.

patirtų dėl to paties nelaimingo atsitikimo,
įvertinimas procentais negali viršyti tos
kūno dalies netekimo įvertinimo. Mokant
draudimo išmoką dėl organo (organo
funkcijų) netekimo, iš jos išskaičiuojamos
išmokos mokėtos dėl to organo sužalojimų,
patirtų dėl to paties nelaimingo atsitikimo.
1.5. Organo funkcijos nepagydomas
netekimas nustatomas ne anksčiau kaip 9
mėnesiai ir ne vėliau nei 18 mėnesių nuo
draudžiamojo įvykio dienos. Tačiau, jei
organo funkcijos negrįžtamas netekimas
yra neabejotinas, draudimo išmoka mokama
nelaukiant 9 mėnesių termino.
1.6. Dėl vienos kūno dalies sužalojimų,
patirtų dėl to paties nelaimingo atsitikimo,
draudimo išmoka mokama tik pagal vieną
atitinkamo straipsnio punktą, numatantį
sunkiausią sužalojimą nurodytą tame
straipsnyje.
1.7. Kai kūno sužalojimas, dėl kurio buvo
visiškai ar dalinai netekta funkcijų,
neįrašytas į šią lentelę, apie draudimo
išmokos mokėjimą ir sužalojimo padarinių
vertinimo procentą sprendžia draudikas
savo nuožiūra.

2. Galūnių ar jų funkcijų
netekimas
Pastabos.
1. Galūnės ar jos dalies funkcijos
nepagydomą netekimą vertina draudikas
savo nuožiūra, praėjus ne mažiau kaip 9
mėnesiams ir ne daugiau kaip 18 mėnesių
nuo draudžiamojo įvykio dienos (jei
galūnės ar jos dalies funkcijos negrįžtamas
netekimas yra neabejotinas, draudimo
išmoka mokama nelaukiant 9 mėnesių
termino). Draudimo išmoka dėl galūnės ar
jos dalies funkcijos netekimo priklauso nuo
funkcijos netekimo lygio ir gali būti lygi nuo
30 % iki 70 % draudimo išmokos, mokamos
tos galūnės ar jos dalies netekimo atveju.
2. Jei netekus galūnės ar jos dalies buvo
atlikta replantacija (netektos galūnės ar
jos dalies prisodinimas), draudimo išmoka
mokama tik už galūnės ar jos dalies
funkcijos netekimą.

Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokamas
draudimo sumos
procentas

2.1.

Rankos, kuri buvo vienintelė, netekimas aukščiau alkūnės sąnario

100 %

2.2.

Rankos netekimas kartu su kitais pečių juostos kaulais (mente, raktikauliu arba jų dalimi)

80 %

2.3.

Rankos netekimas aukščiau alkūnės sąnario

75 %

2.4.

Rankos netekimas per alkūnės sąnarį (egzartikuliacija)

70 %

2.5.

Rankos dalies netekimas aukščiau riešo sąnario

65 %

2.6.

Plaštakos netekimas

60 %

2.7.

Rankos pirmojo piršto (nykščio) netekimas

20 %

2.8.

Rankos pirmojo piršto (nykščio) galinio pirštakaulio

10 %

2.9.

Rankos pirmojo piršto (nykščio) pusės naginio pirštakaulio netekimas

5%

2.10.

Rankos pirmojo piršto (nykščio) ir delnakaulio netekimas

25 %

2.11.

Rankos antrojo piršto (smiliaus) netekimas

15 %

2.12.

Rankos antrojo piršto (smiliaus) dviejų pirštakaulių netekimas

10 %

2.13.

Rankos antrojo piršto (smiliaus) naginio pirštakaulio netekimas

5%

2.14.

Rankos trečiojo, ketvirtojo arba penktojo piršto (didžiojo, bevardžio arba mažojo) netekimas

10 %

2.15.

Rankos III, IV arba V piršto dviejų pirštakaulių netekimas

8%

2.16.

Rankos III, IV arba V piršto naginio pirštakaulio netekimas

4%

2.17.

Rankos pirmojo piršto (nykščio) ir dar vieno - trečiojo, ketvirtojo arba penktojo - piršto ir atitinkamų
delnakaulių netekimas

30 %

2.18.

Rankos pirmojo (nykščio), antrojo (smiliaus) pirštų ir atitinkamų delnakaulių netekimas

35 %

2.19.

Rankos pirmojo piršto (nykščio) ir dviejų kitų - trečiojo, ketvirtojo arba penktojo - pirštų ir atitinkamų
delnakaulių netekimas

35 %

2.20.

Trijų pirštų, išskyrus nykštį, ir atitinkamų delnakaulių netekimas

25 %

2.21.

Kojos, kuri buvo vienintelė, netekimas aukščiau kelio sąnario

100 %

2.22.

Kojos dalies auščiau kelio sąnario netekimas

70 %

2.23.

Kojos dalies aukščiau čiurnos sąnario netekimas

60 %

2.24.

Kojos netekimas čiurnos sąnario srityje (egzartikuliacija)

50 %

2.25.

Pėdos netekimas

45 %

2.26.

Kojos pirmojo piršto (nykščio) netekimas

8%

2.27.

Kojos pirmojo piršto (nykščio) naginio pirštakaulio netekimas

5%
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2.28.

Kojos pirmojo (nykščio) ir dviejų kurių nors kitų pirštų netekimas

10 %

2.29.

Kojos keturių pirštų, išskyrus pirmąjį (nykštį), netekimas

10 %

2.30.

Pėdos netekimas padikaulių srityje

35 %

2.31.

Pėdos netekimas pirštakaulių – padikaulių sąnarių srityje

25 %

3. Organų ar jų funkcijų netekimas
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Kvėpavimo organų sistema
Kvėpavimo sistemos organų sužalojimas, dėl kurio, ilgiau nei 9 mėnesius nuo draudžiamojo įvykio datos, yra
išlikę padariniai:
a) visiškas balso netekimas
b) II laipsnio plaučių funkcijos nepakankamumas
c) III laipsnio plaučių funkcijos nepakankamumas
Pastaba.
Draudimo išmoka pagal šio straipsnio b) ir c) str. priklauso nuo dusulio, plaučių funkcinių testų ir kraujo
rodiklių (gyvybinės plaučių talpos, kraujo įsisotinimo deguonimi ir anglies dvideginiu – PaO2, PaCO2, kraujo
Ph).
Širdies ir kraujagyslių sistema
Širdies ir kraujo apytakos funkcijos nepakankamumas ilgiau nei 9 mėnesius nuo draudžiamojo įvykio datos:
a) II laipsnio III funkcinės klasės širdies ir kraujagyslių funkcijos nepakankamumas
b) III laipsnio IV funkcinės klasės širdies ir kraujagyslių funkcijos nepakankamumas
Pastaba.
Draudimo išmoka pagal šį str. priklauso nuo funkcinių testų ir rodiklių, pagrindžiančių kraujotakos
nepakankamumo laipsnį.
Virškinimo sistemos organai
a) žandikaulio dalies netekimas (ne mažiau pusės), dėl kurio sutrikęs kramtymas
b) viso žandikaulio netekimas
c) liežuvio netekimas viduriniojo trečdalio srityje
d) liežuvio netekimas proksimalinio trečdalio (šaknies) srityje arba viso liežuvio netekimas
e) Stemplės nepraeinamumas, dėl kurio suformuota nuolatinė gastrostoma (skrandžio atvėrimas į išorę
per pilvo sieną)
f) Pašalintas visas skrandis (dalis skrandžio) su dalimi žarnyno ir kasa (dalis kasos)
g) Suformuota nuolatinė (visam laikui) stoma (žarnos spindžio atvėrimas į išorę per pilvo sieną)
h) Išmatų nelaikymas
i) Kasos sužalojimas, dėl kurio išsivystė nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas
j) Kepenų sužalojimas, dėl kurio liko II – III laipsnio kepenų funkcijos nepakankamumas ilgiau nei 9
mėnesius nuo draudžiamojo įvykio datos (jei yra padidėję kraujo ir šlapimo fermentai ir pigmentai:
bilirubinas, urobilinas, GGT, GPT, GOT, LDH ir kt.).
Dėl bet kokio aukščiau nepaminėto virškinimo trakto sužalojimo, sukėlusio ryškų funkcijos sutrikimą,
išliekantį praėjus 9 mėnesiams nuo draudžiamojo įvykio datos, gali būti išmokama iki 25% draudimo sumos.
Šlapimo išskyrimo ir lytinė sistema
Šlapimo sistemos organų sužalojimas, dėl kurio ilgiau nei 9 mėnesius nuo draudžiamojo įvykio datos liko:
a) II laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas, patvirtintas laboratoriniais tyrimais
b) III laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas, patvirtintas laboratoriniais tyrimais, sistemingai
atliekamos hemodializės arba atlikta inksto transplantacija
c) pašalintos abi kiaušidės (arba vienintelė funkcionuojanti) arba pašalinti abu kiaušintakiai ir/ar gimda,
kai įvykio metu apdraustoji yra iki 40 metų amžiaus
d) pašalintos abi kiaušidės (arba vienintelė funkcionuojanti) kai įvykio metu apdraustoji yra iki 50 metų
amžiaus
e) pašalinta dalis (nemažiau ketvirtadalio) vyro varpos
f) pašalintos abi sėklidės ir/ar visa vyro varpa
g) visiškas šlapimo nelaikymas
Nervų sistema
Kaklinės, krūtininės ar juosmeninės srities slankstelių komplikuoto lūžio, galvos
smegenų sumušimo, suspaudimo, intrakranijinių kraujosruvų padariniai:
a) trauminė epilepsija – dažni priepuoliai (4 ir daugiau kartų per metus); potrauminis parkinsonizmas
asmenims iki 40 metų (jei minėtomis ligomis nesirgo iki traumos)
b) vienos galūnės paralyžius (monoplegija)
c) vienos kūno pusės paralyžius (hemiplegija), apatinių arba viršutinių galūnių paralyžius (paraplegija)
d) silpnaprotystė (demencija); paraplegija su visišku dubens organų funkcijos sutrikimu
e) viršutinių ir apatinių galūnių paralyžius (tetraplegija), dekortikacija („bežievės“ smegenys)
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45 %
40 %
60 %

40 %
60 %

30 %
60 %
40 %
70 %
80 %
80 %
30 %
50 %
30 %
60 %

30 %
80 %
50 %
30 %
30 %
50 %
35 %

20 %
45 %
80 %
90 %
100 %

3.6.

3.7.

Regos organai
Visiškas nekoreguojamas aklumas, kai prieš traumą regos aštrumas buvo:
a) 1.0; b) 0.9; c) 0.8
d) 0.7
e) 0.6
f) 0.5; g) 0.4; h) 0.3; i) 0.2; j) 0.1
k) <0.1
Pastabos.
1. Vienintelės mačiusios akies sužalojimas vertinamas kaip abiejų akių sužalojimas.
2. Regos aštrumo sumažėjimas vertinamas ne anksčiau kaip 3 mėnesiai ir ne vėliau kaip metai nuo
traumos dienos.

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Visiškas voko nusileidimas, dėl sunkaus ašarų latakų funkcijos pažeidimo, žymus akipločio sumažėjimas,
trauminis žvairumas.

15 %

Klausos organai
Visiškas apkurtimas:
a) viena ausimi
b) abejomis ausimis

15 %
60 %

3.8.

Veido subjaurojimas
Veido deformacija, neįprastos veidui spalvos masyvios kontrastingos dėmės, bjaurojantys išvaizdą randai
Pastaba.
Randai ir pigmentinės dėmės vertinami praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo nelaimingo atsitikimo, veido
subjaurojimą vertina draudikas savo nuožiūra.

3.9.

Visiškas suluošinimas, dėl kurio neįmanoma nei profesinė, nei kitokia darbinė veikla
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40 %

100 %

