
 

 

Akcijos „Mokausi plaukti saugiai“ taisyklės 

1. Akciją „Mokausi plaukti saugiai“ (toliau – Akcija) vykdo „INVL Life“, uždaroji akcinė 

draudimo bendrovė (įmonės kodas 305859887, buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) 

(toliau – „INVL Life“). Akcija vyksta 2022 m. rugsėjo 19 d. – 2023 m. birželio 30 d. 

2. Akcijoje gali dalyvauti tėvų (globėjų) užregistruoti nepilnamečiai vaikai, dalyvaujantys 

vaikų plaukimo pamokose, baseinuose, nurodytuose lentelėje Nr. 1 (toliau –dalyvis). 

Akcijos dalyviu gali būti tik tas asmuo, kurio tėvai (globėjai) sutinka dėl dalyvavimo 

Akcijoje ir asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. 

Lentelė Nr. 1 

ĮSTAIGA BASEINAS 
PLAUKIMO PAMOKŲ 

PAVADINIMAS 

VŠĮ „Plaukimo Klubas“ Prienų KKSC baseinas 
Plaukimo akademija „Banga“, 

Prienai 

VŠĮ „Plaukimo Klubas“ Kauno Girstučio baseinas 
Plaukimo akademija „Banga“, 

Kaunas 

VŠĮ „Plaukimo klubas“ 
Druskininkų LSC sporto 

kompleksas 
Plaukimo akademija „Banga“, 

Druskininkai 

Moku plaukti, MB 
Vilniaus moksleivių 

sveikatos centro baseinas 
„Moku plaukti“, Vilnius 

Moku plaukti, MB 
Alytaus Šv. Benedikto 
gimnazijos baseinas 

„Moku plaukti“, Alytus 

VŠĮ „Active Vilnius“ 
Vilniaus Fabijoniškių 

baseinas 
Plaukimo pamokos vaikams, 

Vilnius 

Ignalinos sporto ir 
pramogų centro 
baseinas 

Ignalinos baseinas Ignalinos plaukimo klubas 

VŠĮ „Aukštaitijos 
Plaukimo Triatlono 
Akademija“ 

Visagino baseinas 
Plaukimo pamokos vaikams, 

Visaginas 

VšĮ „Zarasų ligoninės 
baseinas ir pirčių 
kompleksas“ 

Zarasų baseinas 
Plaukimo pamokos vaikams, 

Zarasai 

VŠĮ „Alytaus medicininės 
reabilitacijos ir sporto 
centras“ 

Alytaus AMRC baseinas „Moku plaukti“, Alytus 

 

3. Akcijos dalyvio tėvams (globėjams) bus išmokėta piniginė išmoka tuo atveju, jeigu 

Akcijos galiojimo metu vaikų plaukimo pamokose baseine (nurodytame Akcijos 

registracijos puslapyje) dalyvis patirs traumą dėl nelaimingo atsitikimo ir jo sveikatos 

sužalojimas/pakenkimas atitiks kūno sužalojimo arba būklės aprašymą, nurodytą „INVL 

Life“ Gyvybės draudimo taisyklių Nr. NTL22 papildomo draudimo sąlygos 252: Trauma 



 

dėl nelaimingo atsitikimo Priedo Nr. 1 lentelėje (toliau – Traumų lentelė). Traumų lentelę 

galima rasti puslapyje: https://www.invl.com/wpcontent/uploads/2022/06/Gyvybes-

draudimo-taisykles-Nr.-NTL22.pdf 

4. Šios Akcijos ribose nelaimingu atsitikimu laikomas staigus, netikėtas įvykis, kurio laiką 

ir vietą galima nustatyti, ir kurio metu prieš Akcijos dalyvio valią jo kūną iš išorės veikianti 

fizinė jėga pakenkia Akcijos dalyvio sveikatai. 

5. Piniginė išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į konkretų sužalojimą ir imant Traumų 

lentelės pozicijoje nurodytą procentinį dydį, kuris dauginamas iš 5 000 Eur. Pavyzdžiui, 

blauzdikaulio lūžio atveju   Traumų lentelės 2.38 b) pozicijoje nurodytas procentas, t.y. 10 

% *5 000 Eur, ir išmokėtina suma sudarys 500 Eur. 

6. Piniginė išmoka pagal šios Akcijos taisykles nemokama šiais atvejais: 

6.1. dalyvis patyrė traumą ne vaikų plaukimo pamokų, nurodytose Akcijos registracijos 

puslapyje, baseine metu, arba tuo atveju, kai neįmanoma nustatyti, kada patirta trauma; 

6.2. patirtas sveikatos sužalojimas nenumatytas Traumų lentelėje; 

6.3. kreipiamasi dėl įgimto fizinio trūkumo ar sveikatos sutrikimo; 

6.4. trauma patirta ne dėl nelaimingo atsitikimo (įvykis neatitinka Akcijos taisyklėse 

nurodyto nelaimingo atsitikimo apibrėžimo); 

6.5. tai yra tyčinis sužalojimas, siekiant gauti piniginę išmoką; 

6.6. nepateikti medicininiai dokumentai, patvirtinantys traumą /sveikatos būklę. 

7. Akcijos dalyviai nėra apdraudžiami jokia draudimo sutarties rūšimi, dalyvio 

užregistravimas Akcijoje nėra prilyginamas draudimo sutarties sudarymui; dalyviui 

patyrus traumą, mokama piniginė išmoka pagal Akcijos taisykles nėra laikoma ar 

prilyginama draudimo išmokai. Traumų lentelė naudojama tik piniginės išmokos 

apskaičiavimo tikslais. 

8. Akcijos dalyvio, patyrusio traumą, tėvai (globėjai) pagal Akcijos taisykles privalo ne 

vėliau kaip per 30 dienų nuo įvykio, kurio metu patirta trauma, raštu kreiptis dėl piniginės 

išmokos į „INVL Life“ (www.invl.com) ir pateikti: pranešimą apie traumą (pildomas 

standartinis pranešimas apie įvykį, vietoje draudimo sutarties numerio įrašant akcijos 

pavadinimą „Mokausi plaukti saugiai“), Akcijos dalyvio ir jo įstatyminio atstovo asmens 

tapatybės dokumentus, dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos, kuriuose pateiktas 

dėl nelaimingo atsitikimo patirtos traumos ar sveikatos būklės, patvirtintos diagnozės, 

anamnezės, atliktų tyrimų ir paskirto gydymo aprašymas. 

9. Priskaičiuotą piniginę išmoką „INVL Life“ UADB išmokės Akcijos dalyvio įstatyminiam 

atstovui (tėvams, globėjui) pavedimu į jo vardu atidarytą banko sąskaitą. Taip pat „INVL 

Life“ UADB priskaičiuos teisės aktuose numatyto dydžio gyventojų pajamų mokestį ir 

sumokės jį iš savo lėšų teisės aktuose nustatyta tvarka. 

 


