
- apdraustojo išgyvenimas iki nustatyto termino (kaupiamasis AB Grazer Wechselseitige Versicherung 
gyvybės draudimas). Aktiengesellschaft 
(2) Iš esmės, draudimo apsauga galioja nepriklausomai nuo draudiminio Kompleksinio gyvybės draudimo su kaupimu 
įvykio priežasčių. specialiosios sąlygos – 
(3) Mirties atveju draudimo išmokos dydis yra lygus draudimo polise pardavimų teritorija "Lietuvos Respublika" LV82101/01 nustatyto dydžio draudimo sumai. 
(4) Kaupiamojo gyvybės draudimo atveju draudimo išmokos dydį sudaro 
sutartyje nustatyto dydžio suma ir priedas (pelno dalis), kuris yra Straipsnis 1: Pagrindinės sąvokos 
sukauptas iki išmokos mokėjimo momento. 

(1) Draudikas yra Grazer Wechselseitige Versicherung (5) Mirties atveju išmokos dydis ribojamas išperkamosios sumos dydžiu, 
Aktiengesellschaft, adresas: Herrengasse 18 – 20, A – 8010 Graz, jeigu draudiminis įvykis yra susijęs su: 
Austrija. 

- jei Lietuva dalyvauja kare ar yra paveikiama branduolinės (atominės) 
(2) Draudėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris sudaro su draudiku katastrofos, arba 
draudimo sutartį kaip sutarties šalis. 

- apdraustasis dalyvauja kariniuose veiksmuose ar aktyviai dalyvauja 
(3) Apdraustasis yra fizinis asmuo, kurio turtiniai interesai, susiję su jo maište, sukilime, neramumuose ar riaušėse, arba 
gyvybe yra draudimo objektas. 

- apdraustajam skiriama laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė dėl jo 
(4) Naudos gavėjas yra sutartyje nurodytas asmuo, kuris turi teisę į neteisėtos veiklos ir ši bausmė yra vykdoma, arba 
draudimo išmoką, įvykus draudiminiam įvykiui. 

- apdraustasis buvo nužudytas, bandant ar siekiant atlikti tyčinius 
(5) Draudimo sutartis yra sutartis tarp draudiko ir draudėjo, pagal kurią nusikalstamus veiksmus, arba 
draudėjas įsipareigoja mokėti draudimo sutartyje nurodyto dydžio 

- apdraustasis buvo nužudytas naudos gavėjo ar kito asmens, galinčio draudimo įmoką (premiją) draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir 
turėti naudos iš draudimo sutarties, arba sąlygomis bei privalo vykdyti kitus draudimo sutartyje numatytus 

įsipareigojimus, o draudikas, įvykus draudiminiam įvykiui, įsipareigoja - apdraustasis miršta dėl praeityje patirto ar esančio branduolinio, 
išmokėti draudimo išmoką naudos gavėjui pagal draudimo sutartyje cheminio ar bakteriologinio pavojaus, arba 
nustatytas sąlygas. Polise ir jo pakeitimuose (pilname sutartinių draudimo 

- apdraustasis miršta dėl piktnaudžiavim o  alkoholiu ar narkotinėmis sąlygų tekste) įtvirtintos visos sutarties sąlygos, dėl kurių buvo susitarta. 
medžiagomis ar medikamentais, arba 

(6) Polisas yra dokumentas, kuriame yra įtvirtintos draudimo sutarties, 
- apdraustasis mirties metu buvo užsikrėtęs ŽIV virusu (AIDS), arba sudarytos tarp draudiko ir draudėjo, sąlygos. Polisas apima draudimo 

sutarties sąlygas ir visus pakeitimus bei papildymus, sudarytus tarp - apdraustasis žūva avarijos metu, vairuodamas transporto priemonę 
draudiko ir draudėjo per draudimo sutarties galiojimo terminą. sutrikus sąmonei ar reikšmingai pablogėjus jo gebėjimams dėl alkoholio, 

narkotinių medžiagų ar medikamentų įtakos. (7) Draudimo įmoka (premija) yra polise nustatyto dydžio pinigų suma, 
kurią draudėjas privalo mokėti draudikui. (6) Mirties atveju išmokos dydis taip pat yra ribojamas faktiniu 

išperkamosios sumos dydžiu, jeigu mirtis įvyksta dėl tiesioginių ar (8) Draudimo sutarties terminas yra nustatytas polise, numatant termino 
netiesioginių šių veiksnių įtakos: pradžios ir pabaigos datas, pagal poliso ir draudimo sąlygų nuostatas. 

Pilnas draudimo sutarties terminas yra suskirstytas į kelis draudimo - bet kokių karinių veiksmų, nepriklausomai nuo to ar karas buvo 
laikotarpius, kurių kiekvienas tęsiasi vienerius metus. Pirmasis draudimo paskelbtas, ar ne, įskaitant bet kokius valstybių, politinių ar teroristinių 
laikotarpis prasideda pirmąją draudimo sutarties galiojimo dieną. organizacijų smurtinius veiksmus, 
(9) Draudiminis įvykis yra su apdraustomis rizikomis susijęs atsitikimas, - vidinių neramumų, pilietinio karo, revoliucijos, sukilimo, riaušių, maišto, 
kuriam įv ykus yra išmokama draudimo sutartyje nustatyto dydžio - bet kokių su išvardintais atvejais susijusių karinių ar priežiūros veiksmų draudimo išmoka. poveikio. 
(10) Draudimo išmoka yra tokia draudimo suma ar jos dalis, kuri (7) Jeigu aiškiai nesusitarta kitaip, išmokos mirties atveju dydis taip pat išmokama pagal draudimo sutartį, įvykus draudiminiam įvykiui. ribojamas faktiniu išperkamosios sumos dydžiu, jeigu mirtis įvyksta dėl Kompleksinio gyvybės draudimo atveju, priedas (pelno dalis) taip pat yra vienos iš šių veiklų: draudiko išmokos dalimi. 

- specialus pilotavimas (pvz., sklandymas, skraidymas oro balionais, (11) Draudimo apsauga yra draudiko įsipareigojimas sumokėti draudimo parasparniais, šokimas su parašiutu), arba išmoką, įvykus draudiminiam įvykiui, pagal draudimo sutarties sąlygas. 
- sraigtasparnio pilotas ar karo pilotas, arba (12) Draudimo suma yra draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, iki 
- ekstremalus sportas (pvz., ekstremalus alpinizmas, nardymas jūroje, kurios yra apdrausta fizinio asmens gyvybė. 
vandenyne) (13) Išperkamoji suma yra tokia pinigų suma, kuri išmokama draudėjui, 
- dalyvavimas sportinėse varžybose ar treniruotės varžyboms žemės, oro, jei sutartis nutraukiama iki jos termino pabaigos. 
vandens transporto priemonėmis. 

Straipsnis 2: Draudžiami asmenys (8) Apdraustojo savižudybės atveju pilna draudimo apsauga suteikiama 
praėjus trejiems metams nuo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo. Apdrausti gali būti tik sveiki nuo 15 iki 60 metų amžiaus visiškai darbingi Nepraėjus trejiems metams, draudikas moka tik išperkamąją sumą. asmenys, kurie nėra mediciniškai gydomi ar jiems nėra atliekama 
(9) Išmoka mirties atveju ribojama faktinės išperkamosios sumos dydžiu, medicininė priežiūra. Kiti asmenys gali būti apdrausti pagal specialias 
jeigu draudėjas nepraneša draudikui apie dvigubą draudimą. sąlygas. 
(10) Įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sutartis automatiškai 

Straipsnis 3: Draudiminiai įvykiai ir išmokos apimtis pasibaigia be jokių draudiko pareiškimų. 

(1) Draudiminiai įvykiai yra: 
- apdraustojo mirtis (draudimas mirties atvejui). 
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- Draudikui pareikalavus, jam turi būti suteikta teisė atlikti apdraustojo Straipsnis 4: Nutraukimas, pakeitimas į draudimą be įmokų 
kūno autopsiją. (premijų) mokėjimo ir išperkamoji suma 
(3) Jei šio straipsnio (1) ir (2) dalyse įtvirtintos pareigos yra pažeidžiamos (1) Draudėjas gali nutraukti draudimo sutartį bet kuriuo metu iki einamųjų ir reikšmingos aplinkybės negali būti išaiškintos, draudiko mokėtina draudimo apsaugos metų pabaigos apie tai raštu pranešęs draudikui išmoka mažinama proporcingai pažeidim ų lygiui. prieš 30 dienų. 

(2) Draudėjas gali nutraukti draudimo sutartį visiškai arba iš dalies. Straipsnis 6: Specialiosios draudimo išmokos mokėjimo 
Dalinis sutarties nutraukimas galimas tik tuo atveju, jei draudėjas sąlygos 
įsipareigoja mokėti už likusį sutarties galiojimo terminą bent nustatyto 
dydžio minimalias įmokas (premijas). (1) Jei draudėjas tyčiniais nusikalstamais veiksmais sąlygojo apdraustojo 

mirtį, draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti išmoką. (3) Jei yra išperkamoji suma ir draudėjas nereikalauja išperkamosios 
sumos sumokėjimo, draudėjui nutraukus sutartį, polisas yra pakeičiamas (2) Jei naudos gavėjas tyčiniais nusikalstamais veiksmais sąlygojo 
į polisą be draudimo įmokų (premijų) mokėjimo . Jei poliso be draudimo apdraustojo mirtį, jis netenka teisės gauti išmoką; šiuo atveju teis ė į 
įmokų (premijų) mokėjimo suma yra mažesnė nei 500 eurų (EUR), tai draudimo išmoką pareina kitiems naudos gavėjams, jei tokių nėra - 
išperkamo ji suma mokama automatiškai ir be pakeitimo į polisą be apdraustojo paveldėtojams ar pačiam draudėjui. 
draudimo įmokų (premijų) mokėjimo. Išperkamoji suma nėra lygi 
sumokėtų įmokų (premijų) sumai. Ji apskaičiuojama aktuariniais Straips nis 7: Pensijos pasirinkimo teisė 
metodais atsižvelgiant į suteiktą draudimo apsaugą ir patirtas išlaidas. 

(1) Vietoj vienkartinės išmokos išgyvenimo atveju galima pasirinkti Draudikas nemoka mažesnės nei 10 eurų (EUR) išperkamosios sumos. 
pensijinę išmoką. Šią teisę rinktis draudėjas, o po jo ir naudos gavėjas, Kiekviename polise esančioje lentelėje nurodomi atitinkamos 
turi iki išmokos mokėjimo termino. Pensijos pasirinkimo teisė galioja tol, išperkamosios sumos metiniai dydžiai. Sąlygos dėl išperkamosios sumos 
kol nebuvo išmokėta vienkartinė išmoka. netaikomos draudimui mirties atveju. 
(2) Pensijos dydis apskaičiuojamas pagal tarifus, galiojančius (4) Jei periodinė įmoka (premija) ar mokėtina įmokos dalis nėra 
vienkartinės išmokos mokėjimo dieną. Pensijos dydžio apskaičiavimui sumokama laiku ir draudikas nenutraukia sutarties dėl uždelsto 
lemiamos įtakos turi ir pensijos gavėjo amžius išmokos mokėjimo dieną. mokėjimo, sutartis yra pakeičiama į sutartį be draudimo įmokų (premijų) 

mokėjimo, jeigu yra išperkamoji vertė. Šios dalies nuostatos negalioja (3) Pradėjus mokėt i pensijinę išmoką, jos nebegalima atsisakyti, tačiau 
draudimui mirties atvejui. esant išskirtiniam susitarimui su draudiku, išlieka teisė vietoj pensijinės 

išmokos pasirinkti vienkartinę išmoką. (5), Nutraukęs draudimo sutartį prieš terminą, draudėjas privalo atlyginti 
draudiko išlaidas. Šių išlaidų dydis yra iki 2 % sukaupto kapitalo vertės , 
draudimams mirties atvejui - 50% metinės įmokos (premijos) dydžio, Straipsnis 8: Pelno dalis (priedas) 
tačiau ne didesnis nei 50 eurų (EUR). 

(1) Priedas (pelno dalis) yra draudiko pelno, gauto iš kaupiamojo gyvybės 
draudimo, dalis. Straipsnis 5: Draudimo išmokos mokėjimo sąlygos 
(2) Pelno dalies dydis (priedas) priklauso nuo draudiko investavimo 

(1) Norint gauti draudimo išmoką, pasibaigus nustatytam sutarties sėkmingumo. Atskirų draudimo sutarčių pelno dalį sudaro 3 dalys: 
terminui, naudos gavėjas privalo draudikui pateikti šiuos dokumentus: procentinė pelno dalis, papildoma pelno dalis ir galutinė pelno dalis. 
- raštišką prašymą išmokėti draudimo išmoką, nurodant tik slius banko (3) Procentinė pelno dalis susidaro iš pajamų iš investuoto kapitalo, kai 
duomenis gautos pajamos viršija draudiko garantuojamas. Papildomo pelno dalis 

susidaro iš kitos draudiko pelno dalies, kuri susidaro kai apdraustųjų - galiojančio paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją 
faktinis mirtingumas yra mažesnis negu tikėtasi, ir k ai draudiko išlaidos - poliso originalą yra mažesnės negu buvo planuota. Galutinio pelno dalis yra procentinės 

(2) Kiekvienam naudos gavėjui, pretenduojančiam į draudimo išmoką dėl pelno dalies ir papildomo pelno dalies suma, apskaičiuota tais draudimo 
apdraustojo mirties, galioja šios sąlygos: apsaugos metais, kuriais ištiko mirtis, arba – išgyvenimo atveju – kada 

pasibaigė draudimo galiojimas. - nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per penkias dienas, pranešti draudikui 
apie apdraustojo mirtį. (4) Pelno dalių paskirstymas atliekamas centralizuotai, gavus visas 

sumokėtas įmokas (premijas) už vienodus tarifus, ir pelno dalys - draudimo sutarties išmokos mokamos tik draudikui pateikus polisą. 
skiriamos draudimo apsaugos metų pabaigoje kiekvienai draudimo 

- būtina pateikti oficialų apdraustojo mirties liudijimą. sutarčiai atskirai pagal draudiko paskaičiavimus. Priedai skirstomi paga l 
pelno ir paskaičiavimo sistemas. Atskiroms draudimo sutartims taikoma - būtina pateikti draudiko reikalaujamus medicininius ar oficialius 
pelno ir paskaičiavimo sistema nurodoma polise. Pelno dalių dydis, dokumentus. 
skirtas paskirstymui, nustatomas pagal draudiko atitinkamų organų 

- bet kokia draudiko reikalaujama informacija, būtina patvirtinti draudiko sprendimus. Sutartims be visiško ar dalinio įmokų (premijų) mokėjimo 
pareigai mokėti išmoką, turi būti pateikta išsami ir teisinga. skiriamos mažesnės pelno dalys pagal draudiko valdybos sprendimus. 

Ateities laikotarpiams pateikti pelno dalių rodikliai yra paskaičiuoti pagal - būtina užtikrinti, kad gydantis gydytojas ar gydymo įstaiga, kurios gydė 
modelį ir nurodomi tik kaip pavyzdys. Šie duomenys yra neįpareigojantys. ar tyrė apdraustąjį dėl bet kokių priežasč ių, pateiktų draudikui jo 
Faktinis pelno dalių dydis priklauso tik nuo pelno, faktiškai gauto per reikalaujamą informaciją ar medicinines pažymas (ataskaitas). Jei apie 
sutarties galiojimo terminą, dydžio. draudiminį įvykį buvo pranešta ir kitiems draudikams ar panašioms 

institucijoms, taip pat būtina užtikrinti, kad šie asmenys pateiktų visus 
susijusius dokumentus ir informaciją draudikui. 
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