
27 / 29UADB „INVL Life“   Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius   Įmonės kodas 305859887    8 700 55 959   draudimas@invl.com   www.invl.com

UADB „INVL LIFE“ 
INVESTICINIO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. UL22

REDAKCIJA GALIOJA NUO 2022 M. LIEPOS 1 D.

20
22

-0
7-

0
1

PAPILDOMO DRAUDIMO SĄLYGA 
NR. 461: KRITINĖS LIGOS

Draudžiamieji įvykiai

461.1. Draudžiamasis įvykis yra Išplėstiniame kritinių ligų sąraše 
nurodyta kritinė liga , diagnozuota apdraustajam draudimo apsaugos 
galiojimo metu, arba sąraše nurodytas gydymas ar chirurginė operacija, 
apdraustajam atlikta draudimo apsaugos galiojimo metu.
Išplėstinis kritinių ligų sąrašas ir diagnozavimo kriterijai pateikiami šios 
Papildomo draudimo sąlygos Priede Nr. 1. Kritinės ligos diagnozė turi 
visiškai atitikti Priede Nr.1 nurodytus reikalavimus.
461.2. Įvykis laikomas draudžiamuoju, jei jis įvyko draudimo apsaugos 
galiojimo metu ir yra patvirtintas oficialiais dokumentais ir tinkamais 
įrodymais. 
461.3. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, šios Papildomo draudimo sąlygos 
galiojimas pasibaigia.

Nedraudžiamieji įvykiai

461.4. Nedraudžiamuoju įvykiu laikoma kritinė liga:
461.4.1. diagnozuota per pirmuosius 3 šios Papildomo draudimo 
sąlygos galiojimo mėnesius, arba, jei draudimo apsauga buvo 
sustabdyta ir atnaujinta, – per pirmuosius 3 mėnesius po draudimo 
apsaugos atnaujinimo; 
461.4.2. susijusi su apdraustojo tyčiniu susižalojimu, apsinuodijimu ar 
bandymu nusižudyti;
461.4.3. dėl kurios apdraustasis mirė nepraėjus 30 dienų nuo kritinės 
ligos diagnozavimo;
461.4.4. susijusi su karu (tiek paskelbtu, tiek nepaskelbtu), karo 
veiksmais, dalyvavimu riaušėse ar revoliucijose, radioaktyvaus 
spinduliavimo poveikiu.

Draudimo išmoka dėl draudžiamojo įvykio

461.5. Draudžiamojo įvykio atveju išmokama vienkartinė draudimo 
išmoka, kurios dydis yra lygus draudimo sutartyje nurodytai draudimo 
sumai kritinės ligos atvejui.
461.6. Jeigu draudimo suma kritinės ligos atvejui buvo padidinta, tai 
draudžiamojo įvykio per pirmuosius 3 mėnesius po draudimo sumos 
padidinimo atveju mokama draudimo suma yra lygi mažiausiai iš 
draudimo sumų kritinės ligos atvejui, galiojusių per paskutinius 3 
mėnesius. 
461.7. Draudimo išmoka dėl kritinės ligos mokama tik vieną kartą, 
nepaisant, kiek ir kokių kritinių ligų apdraustajam diagnozuojama.
461.8. Draudimo sutarties galiojimo metu draudikas turi teisę ne 
dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus keisti šios Papildomo 
draudimo sąlygos Priede Nr. 1 pateiktą Išplėstinį kritinių ligų sąrašą, 
įtraukdamas naujas ligas ar išbraukdamas esamas, taip pat keisti kritinių 
ligų diagnozavimo kriterijus, raštu įspėjęs draudėją 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. Jei 
iki pranešime nurodytos datos draudėjas raštu nesikreipia į draudiką dėl 
draudimo sutarties nutraukimo arba sąlygų keitimo, tai laikoma, kad jis su 
pakeitimu sutiko.

Draudimo išmoka nedraudžiamojo įvykio atveju

461.9. Nedraudžiamojo įvykio arba įvykio, atsitikusio, kai draudimo 
apsauga buvo sustabdyta, atvejais draudikas jokių draudimo išmokų 
nemoka.

Pranešimo apie draudžiamąjį įvykį terminai

461.10. Apie atsitikusį draudžiamąjį įvykį reikia raštu pranešti draudikui 
kaip galima greičiau ir būtinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 
diagnozės nustatymo dienos arba stacionarinio gydymo, kurio metu 
diagnozuojama liga, paskutinės dienos.

Dokumentai, pateikiami kreipiantis dėl draudimo 
išmokos

461.11. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos mokėjimo, būtina 
pateikti šiuos dokumentus:

461.11.1. asmens, pretenduojančio į draudimo išmoką, tapatybę 
patvirtinantį dokumentą;
461.11.2. dokumentą, patvirtinantį naudos gavėjo paskyrimą, jei jis 
atskirai parašytas;
461.11.3. prašymą, kuriame nurodomi draudžiamojo įvykio data, vieta, 
stacionarinio ar ambulatorinio gydymo pobūdis ir trukmė, taip pat 
išmokos gavėjo sąskaita banke, į kurią pageidaujama gauti išmoką;
461.11.4. detalias medicinines pažymas iš sveikatos priežiūros 
įstaigos (-ų) su tikslia patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir 
skirto gydymo aprašymu, pagal kurias būtų galima nustatyti, ar 
diagnozė tiksliai atitinka šios Papildomo draudimo sąlygos Priede Nr. 
1 nurodytus kriterijus;
461.11.5. neįgalumą ar darbingumo praradimą patvirtinantį 
dokumentą, jei toks dokumentas apdraustajam yra išduotas.
461.12. Draudikas - gali pareikalauti kitų, šių draudimo taisyklių 
461.11 punkte neišvardintų dokumentų, reikalingų draudimo išmokos 
pagrįstumui ir išmokos dydžiui nustatyti.
461.13. Draudikas gali pareikalauti, kad draudiko sąskaita diagnozė 
būtų patvirtinta draudiko nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje. 
461.14. 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.

Draudimo išmokos gavėjas

461.15. Draudimo išmoka mokama apdraustajam, išskyrus atvejus, kai 
draudimo sutartyje yra nurodytas atskiras naudos gavėjas turintis teisę į 
šios Papildomos draudimo sąlygos išmokas.
461.16. 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:

461.16.1. kitiems paskirtiems naudos gavėjams proporcingai 
padidinus jiems tenkančias išmokos dalis;
461.16.2. apdraustajam, jeigu kitų naudos gavėjų nebuvo paskirta.

461.17. Jei po draudžiamojo įvykio nespėjęs gauti jam mokėtinos 
draudimo išmokos mirė išmokos gavėjas, draudimo išmoka mokama 
mirusio gavėjo teisėtiems įpėdiniams.
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PAPILDOMO DRAUDIMO SĄLYGOS 
NR. 461
PRIEDAS NR. 1: IŠPLĖSTINIS 
KRITINIŲ LIGŲ SĄRAŠAS

IŠPLĖSTINIS SĄRAŠAS:

1. Miokardo infarktas
2. Vainikinių širdies kraujagyslių šuntavimo operacija
3. Insultas 
4. Vėžys
5. Inkstų funkcijos nepakankamumas
6. Vidaus organų transplantacija
7. Galūnių netekimas / galūnių funkcijų netekimas
8. Aklumas
9. Trečiojo laipsnio nudegimai
10. Aortos operacija
11. Širdies vožtuvo pakeitimas ar funkcijos atstatymas
12. Kurtumas
13. Kalbos praradimas
14. Išsėtinė sklerozė
15. Parkinsono liga
16. Gerybinis galvos smegenų navikas
17. Alzheimerio liga
18. 1 tipo cukrinis diabetas
19. Encefalitas
20. Bakterinis meningitas
21. Visiškas ir nuolatinis neįgalumas

1. MIOKARDO INFARKTAS

Miokardo infarktu vadinamas negrįžtamas dalies širdies raumens 
pažeidimas (nekrozė), kuris išsivysto staiga nutrūkus pakankamam 
aprūpinimui krauju atitinkamoje širdies raumens srityje. 
Diagnozė turi būti pagrįsta ne mažiau kaip dviem iš trijų žemiau paminėtų 
kriterijų:
1) Pasireiškęs tipinis krūtinės skausmas;
2) Nauji elektrokardiografiniai pakitimai, būdingi miokardo infarktui;
3) Miokardo infarktui specifinių biocheminių žymenų reikšmių 
padidėjimas kraujyje.

2. VAINIKINIŲ ŠIRDIES KRAUJAGYSLIŲ 
ŠUNTAVIMO OPERACIJA

Atvira širdies operacija, skirta vienos ar kelių vainikinių širdies kraujagyslių 
susiaurėjimui ar užakimui koreguoti, panaudojant šuntą (-us).
Vainikinių širdies kraujagyslių susiaurėjimas ar užakimas turi būti 
pagrįstas angiografijos tyrimu.
Draudimo išmoka nemokama dėl angioplastikos, kitų intraarterinių ar 
lazerinių procedūrų.

3. INSULTAS 

Ūmus netrauminis smegenų kraujotakos sutrikimas, pasibaigęs 
negrįžtama smegenų audinio mirtimi dėl intrakranijinio kraujavimo, 
trombozės intrakranijinėje kraujagyslėje arba dėl embolijos.
Draudimo išmoka mokama tik tuo atveju, jei nuolatinis neurologinis 
deficitas* išlieka ne mažiau kaip 3 mėnesius po insulto.

4. VĖŽYS

Vėžiu vadinamas nekontroliuojamas piktybinių ląstelių augimas, plitimas 
ir įsiskverbimas į audinius. Vėžio sąvoka taip pat apima leukemijas 
ir limfomas. Draudimo išmoka mokama tik esant nenuginčijamiems 
invazijos į audinius įrodymams ir kai ląstelių piktybiškumas patvirtintas 
histologiškai. 

Draudimo išmoka nemokama dėl lokalizuotų neinvazinių auglių, turinčių 
tik ankstyvų supiktybėjimo pokyčių (carcinoma in situ), ikivėžinių 
susirgimų, auglių, kai apdraustajam yra diagnozuotas ŽIV / AIDS, bei bet 
kokių odos vėžių, išskyrus piktybinę melanomą.

5. INKSTŲ FUNKCIJOS NEPAKANKAMUMAS

Lėtinis ir galutinės stadijos abiejų inkstų funkcijos nepakankamumas, dėl 
kurio visam laikui reikalinga reguliari dializė. Draudimo išmoka nemokama 
esant ūmiam inkstų funkcijos nepakankamumui, kai reikalinga tik laikina 
dializė.

6. VIDAUS ORGANŲ TRANSPLANTACIJA

Kaulų čiulpų, širdies, inkstų, kepenų, plaučių ar kasos persodinimo 
operacija, kai apdraustasis yra recipientas, arba apdraustojo įtraukimas į 
oficialų laukiančiųjų sąrašą tokiai procedūrai. Draudimo išmoka donorams 
nemokama.

7. GALŪNIŲ NETEKIMAS / GALŪNIŲ FUNKCIJOS 
NETEKIMAS

Visiškas ir nepraeinamas dviejų ar daugiau galūnių netekimas dėl 
traumos ar ligos. Galūnės netekimu laikomas galūnės ar jos funkcijos 
netekimas aukščiau riešo ar čiurnos sąnario. Kai kuriais atvejais galūnės 
funkcijos netekimas gali būti laikinas, tokiu atveju draudimo išmoka 
mokama, jeigu galūnės funkcijos netekimas išlieka praėjus 3 mėnesiams 
po diagnozės nustatymo ir yra patvirtintas gydytojo specialisto remiantis 
klinikine simptomatika bei diagnostiniais tyrimais.

8. AKLUMAS

Pastovus ir negrįžtamas regėjimo netekimas abiem akimis dėl nelaimingo 
atsitikimo ar ligos. Regėjimo netekimu laikomas toks atvejis, kai tikrinimo 
metu net ir naudojant regos korekcijos priemones geriau matančios akies 
regėjimo aštrumas yra mažesnis nei 6/60 matuojant metrine sistema 
arba 0,1 pagal dešimtainę regos aštrumo skalę, arba yra abiejų akių 
akipločio sumažėjimas iki 20° ar mažiau. Draudimo išmoka nemokama 
tais atvejais, kai būklę galima koreguoti terapiniu ar chirurginiu gydymu.

9. TREČIOJO LAIPSNIO NUDEGIMAI

Trečio laipsnio nudegimai, kurie apima mažiausiai 20% kūno paviršiaus 
ploto ir suardo visus odos sluoksnius. Diagnozę ir bendrą pažeistą plotą 
turi patvirtinti gydytojas specialistas, naudodamas standartizuotas, 
kliniškai priimtinas kūno paviršiaus ploto nustatymo metodikas.

10. AORTOS OPERACIJA

Operacija, kurios tikslas pašalinti aortos aneurizmą, susiaurėjimą, 
užsikimšimą ar atsisluoksniavimą. Aortos apibrėžimas apima krūtininę 
ir pilvinę aortos dalis, bet ne jos šakas. Draudimo išmoka mokama 
atlikus tiek atviras, tiek minimaliai invazines procedūras, tokias kaip 
endovaskulinės operacijos.

11. ŠIRDIES VOŽTUVO PAKEITIMAS AR 
FUNKCIJOS ATSTATYMAS

Operacija, skirta vieno ar daugiau širdies vožtuvų pakeitimui ar funkcijos 
atstatymui. Draudimo išmoka mokama atlikus tiek atviras, tiek minimaliai 
invazines procedūras, tokias kaip endovaskulinės operacijos.

12. KURTUMAS

Nuolatinis ir negrįžtamas klausos praradimas abiejose ausyse dėl 
nelaimingo atsitikimo ar ligos. Klausos netekimas apibrėžiamas kaip 
atvejis, kai remiantis audiometriniu ištyrimu geriau girdinčioje ausyje 
nustatomas bent 90 db klausos slenkstis visuose dažnių diapazonuose. 
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Draudimo išmoka nemokama tais atvejais, kai būklę galima koreguoti 
medicininėmis priemonėmis, įskaitant klausos aparatus ar chirurgines 
procedūras.

13. KALBOS PRARADIMAS

Visiškas, pastovus ir negrįžtamas gebėjimo kalbėti praradimas dėl 
nelaimingo atsitikimo ar ligos. Išmoka mokama ir tais atvejais, kai kalba 
prarandama dėl operacijos ar medikamentinio ligos gydymo. Kalbos 
praradimo diagnozė turi būti patvirtinta gydytojo specialisto. Draudimo 
išmoka mokama, jei visiškas kalbos praradimas išlieka praėjus 6 
mėnesiams po diagnozės nustatymo. Draudimo išmoka nemokama jeigu 
gebėjimas kalbėti prarandamas dėl psichikos sutrikimų.

14.  IŠSĖTINĖ SKLEROZĖ

Neabejotina išsėtinės sklerozės diagnozė, atitinkanti visus šiuos kriterijus:
1) turi būti kliniškai patvirtintas motorinių arba sensorinių funkcijų 
sutrikimas, nepertraukiamai trunkantis ne mažiau kaip 6 mėnesius.
2) diagnozė turi būti patvirtinta diagnozės nustatymo dienai galiojančiais 
išsėtinės sklerozės diagnostikos kriterijais. 

15. PARKINSONO LIGA 

Neabejotina Parkinsono ligos diagnozė, patvirtinta naudojant diagnozės 
nustatymo metu galiojančius diagnostikos metodus. Apdraustajam turi 
pasireikšti nuolatinis motorinės funkcijos sutrikimas ir susijęs tremoras 
arba raumenų rigidiškumas.
Draudimo išmoka mokama, jei būklė trunka ne trumpiau kaip 3 mėnesius. 
Draudimo išmoka nemokama dėl parkinsoninių sindromų, įskaitant 
sukeltus toksinių veiksnių arba piktnaudžiavimo alkoholiu ar vaistais.

16. GERYBINIS GALVOS SMEGENŲ NAVIKAS

Nepiktybinis galvos smegenų, galvinių nervų ar smegenų dangalų 
navikas, dėl kurio atsiranda bet kuri iš šių pasekmių:
1) navikas sukelia nuolatinį neurologinį deficitą*, kuris išlieka ne mažiau 
kaip 3 mėnesius;
2) atliekama invazinė operacija, kurios metu pašalinamas visas navikas 
arba jo dalis; 
3) atliekama stereotaksinė radiochirurgija arba chemoterapija, siekiant 
sunaikinti naviko ląsteles.
Draudimo išmoka nemokama cistų, granulomų, hematomų, galvos 
smegenų arterijų ar venų malformacijų, hipofizės navikų atvejais, taip pat 
tais atvejais, kai apdraustajam yra diagnozuotas ŽIV/AIDS.

17. ALZHEIMERIO LIGA 

Neabejotina Alzheimerio ligos diagnozė, patvirtinta naudojant diagnozės 
nustatymo metu galiojančius diagnostikos metodus. Liga turi pasireikšti 
nuolatiniais simptomais ir turi būti pagrįsta įrodymais, kad laipsniškai 
prarandamas gebėjimas prisiminti, samprotauti bei suvokti, suprasti, 
išreikšti ir įgyvendinti idėjas.

18. 1 TIPO CUKRINIS DIABETAS

Neabejotina 1 tipo cukrinio diabeto diagnozė, reikalaujanti nuolatinių 
insulino injekcijų. Draudimo išmoka nemokama sergant 2 tipo cukriniu 
diabetu (įskaitant 2 tipo diabetą, kuris gydomas insulinu), gestaciniu 
diabetu ir kitais gliukozės tolerancijos sutrikimais.

19. ENCEFALITAS

Neabejotina encefalito diagnozė, sukelianti nuolatinį neurologinį deficitą*, 
kuris išlieka ne mažiau nei 3 mėnesius nuo diagnozės nustatymo.
Diagnozė turi būti pagrįsta tipiniais klinikiniais simptomais bei smegenų 
skysčio tyrimų rezultatais.
Draudimo išmoka nemokama kai apdraustajam yra diagnozuotas ŽIV / 
AIDS bei mialginio ar paraneoplastinio encefalomielito atvejais.

20. BAKTERINIS MENINGITAS

Neabejotina bakterinio meningito diagnozė, sukelianti nuolatinį 
neurologinį deficitą*, kuris išlieka ne mažiau nei 3 mėnesius nuo 
diagnozės nustatymo.
Diagnozė turi būti pagrįsta tipiniais klinikiniais simptomais bei smegenų 
skysčio tyrimų rezultatais.
Draudimo išmoka nemokama sergant visų kitų formų meningitu, įskaitant 
virusinį meningitą.

21. VISIŠKAS IR NUOLATINIS NEĮGALUMAS

Reikšmingas fizinių ar protinių gebėjimų praradimas, sukeltas nelaimingo 
atsitikimo ar ligos, kuris labai stipriai riboja Apdraustojo gebėjimą dirbti 
bet kokį darbą ar pasirūpinti savimi.
Kai apdraustasis yra 18 metų ar vyresnis, draudimo išmoka mokama tais 
atvejais, kai kompetentinga Lietuvos valstybinė institucija apdraustajam 
nustato 25% ar mažesnį darbingumo lygį. Kai apdraustasis yra jaunesnis 
nei 18 metų amžiaus, draudimo išmoka mokama, jeigu kompetentinga 
Lietuvos valstybinė institucija apdraustajam nustato sunkų neįgalumo 
lygį.
Draudimo išmoka mokama tik tais atvejais, kai 25% ar mažesnis 
darbingumo lygis ar sunkus neįgalumas tęsiasi nepertraukiamai 12 
mėnesių ar ilgiau.
Draudimo išmoka nemokama, jeigu darbingumo lygio netekimas ar 
sunkus neįgalumas nustatomas dėl psichikos ar elgesio sutrikimų.
Lietuvoje pasikeitus oficialioms darbingumo lygio netekimo ar sunkaus 
neįgalumo nustatymo metodikoms, draudžiamojo įvykio atveju draudikas 
gali vadovautis pakeistais darbingumo lygio netekimo ar sunkaus 
neįgalumo nustatymo kriterijais.

* Nuolatinis neurologinis deficitas reiškia nervų sistemos funkcijos 
sutrikimų simptomus, nustatytus neurologo klinikinės apžiūros metu. 
Simptomams priskiriami tirpimas, hiperestezija (padidėjęs jautrumas), 
paralyžius, vietinis silpnumas, dizartrija (sutrikusi kalba), afazija 
(nesugebėjimas kalbėti), disfagija (sunkumas ryti), regos sutrikimas, 
sunkumas vaikščioti, koordinacijos stoka, tremoras, traukuliai, letargija, 
demencija, delyras ir koma.




