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GYVYBĖS DRAUDIMO SĄLYGA NR. 405: 
ŠEIMOS DRAUDIMAS

1. Draudžiamieji įvykiai

1.1. Draudžiamieji įvykiai yra:
1.1.1. bet kurio iš apdraustųjų mirtis draudimo apsaugos galiojimo 
metu. Jei po apdraustojo mirties draudėjas nenutraukia draudimo 
sutarties, tai bet kurio iš likusių apdraustųjų mirtis taip pat yra 
draudžiamasis įvykis;
1.1.2. draudimo laikotarpio pabaiga, jei nors vienas apdraustasis iki jos 
išgyvena.

1.2. Įvykis laikomas draudžiamuoju, jei jis įvyko galiojant draudimo 
apsaugai ir yra patvirtintas oficialiais dokumentais ir tinkamais įrodymais.
1.3. Jei teismas apdraustąjį paskelbia mirusiu, tai laikoma draudžiamuoju 
įvykiu, jeigu apdraustojo dingimo bei spėjamo žuvimo diena yra draudimo 
apsaugos galiojimo laikotarpiu. Jei teismas pripažįsta apdraustąjį nežinia 
kur esančiu, tai nelaikoma draudžiamuoju įvykiu.
1.4. Jei miršta vienintelis draudimo sutartyje nurodytas apdraustasis, 
draudimo sutarties galiojimas pasibaigia.

2. Nedraudžiamieji įvykiai

2.1. Nedraudžiamasis įvykis yra apdraustojo mirtis ar spėjama žūtis (1.3 
punktas) susiję su:

2.1.1. apdraustojo tyčiniu susižalojimu, savižudybe ar bandymu 
nusižudyti. Ši išimtis netaikoma tuo atveju, jei iki apdraustojo 
savižudybės ar susižalojimo dienos draudimo apsauga apdraustojo 
atžvilgiu nepertraukiamai (be sustabdymo) galiojo daugiau nei trejus 
metus;
2.1.2. karu (tiek paskelbtu, tiek nepaskelbtu), karo veiksmais, 
dalyvavimu riaušėse ar revoliucijose,  radioaktyvaus spinduliavimo 
poveikiu.

3. Draudimo išmoka dėl draudžiamojo įvykio

Draudimo išmoka apdraustojo mirties atveju

3.1. Apdraustojo mirties atveju išmokamas mirusiojo apdraustojo naudai 
iki pranešimo apie apdraustojo mirtį dienos sukauptas papildomas 
kapitalas ir didesnė iš žemiau nurodytų sumų:

3.1.1. draudimo sutartyje nurodyta mirusiojo apdraustojo gyvybės 
draudimo suma.
Jei draudėjui buvo grąžinta dalis pagrindinio kapitalo, sukaupto 
mirusiojo apdraustojo naudai, tai to apdraustojo gyvybės draudimo 
suma mažinama tokia suma, kokia, grąžinant dalį pagrindinio 
kapitalo, buvo sumažintas mirusiojo apdraustojo naudai sukauptas 
pagrindinis kapitalas;
arba
3.1.2. mirusiojo apdraustojo naudai iki pranešimo apie apdraustojo 
mirtį dienos sukauptas pagrindinis kapitalas.
Pastaba. Apdraustojo naudai sukauptas pagrindinis (papildomas) 
kapitalas apskaičiuojamas draudimo sutarties pagrindinio 
(papildomo) kapitalo dydį dauginant iš apdraustajam skirto 
pagrindinio (papildomo) kapitalo procentinės dalies. Apdraustųjų 
pagrindinio ir papildomo kapitalo procentai nustatomi draudimo 
sutartyje. Dėl apdraustojo mirties išmokėjus draudimo išmoką, kitų 
apdraustųjų kapitalo procentai proporcingai padidinami, o draudimo 
sutarties sukauptas pagrindinis (papildomas) kapitalas sumažinamas 
mirusio apdraustojo naudai sukaupto pagrindinio (papildomo) 
kapitalo suma.

3.2. Jeigu mirusiojo apdraustojo gyvybės draudimo suma buvo padidinta, 
tai apdraustojo savižudybės per pirmus trejus metus po gyvybės 
draudimo sumos padidinimo atveju (išskyrus atvejį, kai mirtis yra 
nedraudžiamasis įvykis pagal 2.1.1 punkto sąlygas) mokėtina draudimo 
išmoka nustatoma atsižvelgiant į mažiausią gyvybės draudimo sumą per 
paskutinius trejus metus pagal galiojusias draudimo sutarties sąlygas.
3.3. Skaičiuodamas mokėtinos draudimo išmokos dėl apdraustojo mirties 
dydį, draudikas vietoje kapitalo, sukaupto iki pranešimo apie apdraustojo 
mirtį dienos, dydžio turi teisę naudoti kapitalo, sukaupto po pranešimo 

apie apdraustojo mirtį dienos, dydį. Jei dėl nuo draudiko nepriklausančių 
priežasčių neįmanoma apskaičiuoti kurios nors investicinės krypties 
investicinio vieneto kainos ar mokėtinos draudimo išmokos, naudojamas 
sukaupto kapitalo dydis, apskaičiuotas vėliau, tačiau iš karto, kai tai tik 
tapo įmanoma.
3.4. Draudimo sutarčiai taikomose Papildomo draudimo sąlygose 
nustatytais atvejais iš draudimo išmokos, mokamos apdraustojo mirties 
atveju, išskaičiuojamos jau išmokėtos papildomo draudimo išmokos.

Draudimo išmoka pasibaigus draudimo laikotarpiui

3.5. Draudimo išmoka draudimo laikotarpio pabaigos atveju yra lygi 
kapitalui, sukauptam iki draudimo laikotarpio pabaigos. Skaičiuodamas 
mokėtinos draudimo išmokos dydį, draudikas vietoje kapitalo, sukaupto 
iki draudimo laikotarpio pabaigos, dydžio turi teisę naudoti kapitalo, 
sukaupto po draudimo laikotarpio pabaigos, dydį. Jei dėl nuo draudiko 
nepriklausančių priežasčių neįmanoma apskaičiuoti kurios nors 
investicinės krypties investicinio vieneto kainos ar mokėtinos draudimo 
išmokos, naudojamas sukaupto kapitalo dydis, apskaičiuotas vėliau, 
tačiau iš karto, kai tai tik tapo įmanoma.

4. Išmoka nedraudžiamojo įvykio atveju

4.1. Nedraudžiamojo įvykio arba įvykio, atsitikusio, kai draudimo 
apsauga buvo sustabdyta, atvejais draudikas jokių išmokų nemoka, 
išskyrus atvejį, jei miršta vienintelis apdraustasis. Tada draudikas 
naudos gavėjui paskirtam mirties atvejui, o jeigu naudos gavėjas 
nepaskirtas – apdraustojo teisėtiems įpėdiniams, moka išperkamąją 
sumą, o draudimo sutarties galiojimas pasibaigia. Išperkamoji suma 
apskaičiuojama po pranešimo dienos, draudikas turi teisę naudoti 
kapitalo, sukaupto po pranešimo apie apdraustojo mirtį dienos, dydį. Jei 
dėl nuo draudiko nepriklausančių priežasčių tokiu laikotarpiu neįmanoma 
apskaičiuoti kurios nors investicinės krypties investicinio vieneto 
kainos ar išperkamosios sumos, naudojamas sukaupto kapitalo dydis, 
apskaičiuotas vėliau, tačiau iš karto, kai tai tik tapo įmanoma.
4.2. Apdraustajam mirus, kitų apdraustųjų sukaupto kapitalo procentai 
proporcingai padidinami.

5. Pranešimo apie draudžiamąjį įvykį terminai

5.1. Apie apdraustojo mirtį draudikui reikia pranešti raštu ar kitokiu 
draudikui priimtinu būdu nedelsiant ir būtinai ne vėliau kaip per vienerius 
metus po apdraustojo mirties arba per vienerius metus po teismo 
sprendimo paskelbti apdraustąjį mirusiu įsigaliojimo.

6. Dokumentai, pateikiami kreipiantis dėl draudimo 
išmokos

6.1. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos mokėjimo pasibaigus 
draudimo laikotarpiui, reikia pateikti prašymą pervesti draudimo išmoką į 
nurodytą banko sąskaitą.
6.2. Pateikiant draudikui prašymą dėl draudimo išmokos mokėjimo 
apdraustojo mirties atveju, kartu su prašymu turi būti pateikiami šie 
dokumentai:

6.2.1. asmens, pretenduojančio į draudimo išmoką, tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. Taip pat dokumentą, patvirtinantį naudos 
gavėjo paskyrimą, jei jis atskirai parašytas;
6.2.2. pranešimą apie apdraustojo mirtį, nurodant įvykio datą, vietą ir 
pobūdį, o taip pat banko sąskaitą, į kurią pervesti draudimo išmoka;
6.2.3. išsamius gydymo įstaigos dokumentus su ligos ar sužalojimo, 
dėl kurios apdraustasis mirė, tikslia diagnoze, anamnezės, tyrimų ir 
skirto gydymo aprašymu;
6.2.4. apdraustojo medicininį mirties liudijimą arba valstybinio civilinių 
aktų registro išduotą mirties įrašą liudijantį išrašą. Jeigu draudikas 
naudojasi Valstybiniu civilinių aktų registro duomenimis, jis gali 
nereikalauti pateikti mirties liudijimą ar išrašą;
6.2.5. paveldėjimo teisės liudijimą, jei į draudimo išmoką pretenduoja 
teisėti įpėdiniai;
6.2.6. nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo 
surašytas;
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6.2.7. įvykio aktą, surašytą policijoje, jei toks aktas buvo surašytas, 
tardymo išvadą, teismo sprendimą, jei dėl apdraustojo mirties buvo 
keliama baudžiamoji byla, arba jei apdraustojo mirtis susijusi su 
įvykiu, dėl kurio buvo keliama byla.

6.3. Draudiko prašymu turi būti pateikta papildoma informacija ir 
dokumentai, kurių reikia draudimo išmokos pagrįstumui ar teisei į išmoką 
nustatyti, kurių reikia mokestiniais tikslais, o taip pat kitokia susijusi 
informacija, pavyzdžiui, draudimo liudijimas (patvirtintas jo nuorašas), 
bet kokie draudimo sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai, įforminti 
draudiko nustatyta tvarka.
6.4. Jei kuris nors dokumentas yra išduotas užsienio valstybės institucijų, 
draudikas gali pareikalauti, kad kartu būtų pateiktas tinkamai patvirtintas 
dokumento vertimas į lietuvių kalbą. Draudikas vertimo išlaidų neatlygina.

7. Draudimo išmokos gavėjai

7.1. Draudimo išmoka yra mokama draudiko žiniomis paskutiniam 
paskirtam naudos gavėjui:

7.1.1. pasibaigus draudimo laikotarpiui - apdraustiesiems: kiekvieno 
apdraustojo vardu sukauptas kapitalas sumokamas atitinkamam 
apdraustajam (žr. 3.1.2 punkto pastabą);
7.1.2. apdraustojo mirties atveju - jei naudos gavėjas nepaskirtas, 
draudimo išmoka mokama apdraustojo teisėtiems įpėdiniams.

7.2. Jei informacija apie naudos gavėjo skyrimą / keitimą / atšaukimą 
draudikui pateikiama po draudimo išmokos išmokėjimo, tai pateikusių 
asmenų pretenzijų draudikas netenkina ir jokių papildomų išmokų 
nemoka.
7.3. Jei apdraustasis ir vienintelis paskirtas naudos gavėjas mirė 
tuo pačiu metu  arba vienintelis naudos gavėjas mirė anksčiau nei 
apdraustasis ir kitas naudos gavėjas nebuvo paskirtas, draudimo išmoka 
apdraustojo mirties atveju mokama apdraustojo teisėtiems įpėdiniams. 
Jeigu apdraustasis ir vienas iš paskirtų naudos gavėjų mirė tuo pačiu 
metu arba jei vienas iš paskirtų naudos gavėjų mirė iki apdraustojo 
mirties ir kitas naudos gavėjas nebuvo paskirtas, apdraustojo mirties 
atveju draudimo išmoka mokama kitiems paskirtiems naudos gavėjams 
proporcingai padidinus jiems tenkančias išmokos dalis.
7.4. Draudimo išmoka negali būti mokama asmeniui, dėl kurio tyčinės 
veikos (nustatytos teismo) apdraustasis mirė. Tokiu atveju kaltam 
asmeniui priklausanti mokėtinos draudimo išmokos dalis sumokama:

7.4.1. kitiems paskirtiems mirusio apdraustojo mirties atvejui 
paskirtiems naudos gavėjams, proporcingai padidinus jiems 
tenkančias išmokos dalis;
7.4.2. mirusio apdraustojo teisėtiems įpėdiniams, jeigu kitų naudos 
gavėjų mirusio apdraustojo mirties atvejui nebuvo paskirta.

7.5. Jei po draudžiamojo įvykio išmokos gavėjas mirė, nespėjęs gauti jam 
mokėtinos draudimo išmokos, draudimo išmoka mokama mirusio gavėjo 
teisėtiems įpėdiniams.


