AB Grazer Wechselseitige Versicherung
Aktiengesellschaft Nelaimingų atsitikimų su mirties
atveju papildomo draudimo specialiosios sąlygos –
pardavimų teritorija „Lietuvos Respublika“
(LV82103/01)
Skyrius A:
Draudimo apsauga
Straipsnis 1
Draudimo objektas
Draudikas suteikia draudimo apsaugą, apdraustajam patyrus nelaimingą
atsitikimą.
Apdraustos sumos išmokų tvarka aprašoma skyriuje B. Sutartinių išmokų ir
draudimo sumų dydis nustatomas polise.
Straipsnis 2
Draudiminis įvykis

Straipsnis 3
Teritorinis sutarties galiojimas
Draudimas galioja visame pasaulyje.
Straipsnis 4
Sutarties galiojimo laikotarpis
Apdraustais laikomi tie nelaimingi atsitikimai, kurie įvyksta draudimo apsaugos
galiojimo laikotarpiu.
Nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis sudaroma konkrečiam laikotarpiui,
kuris nurodomas draudimo prašyme ir polise.
Straipsnis 5
Draudimo apsaugos galiojimo pradžia
1 Draudimo apsauga prasideda ne nuo polise nurodytos datos.
2 Draudimo apsauga Nelaimingų atsitikimų su mirties atveju papildomam
draudimui galioja tol, kol galioja pagrindinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų
su mirties atveju papildomo draudimo sutarčiai netaikomas atleidimas nuo
įmokų (premijų) mokėjimo ir ji neturi išperkamosios sumos. Nelaimingų
atsitikimų su mirties atveju papildomam draudimui neskiriamos pelno dalys
(priedai).
Straipsnis 6
Nelaimingo atsitikimo sąvoka
1 Nelaimingas atsitikimas yra nuo apdraustojo valios nepriklausantis įvykis,
kuris kyla staiga ir savaime bei mechaniškai ar chemiškai veikia apdraustojo
kūną iš išorės ir sukelia mirtį.
laikomi

ir

šie

nuo

apdraustojo

-

nuskendimas;

-

nu(su)degimai, nusiplikinimai, žaibo ar elektros srovės poveikis;

Straipsnis 7
Bendrosios sąlygos
AB Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft Privačių asmenų
draudimo bendrosios sąlygos – pardavimų teritorija „Lietuvos Respublika“ ir
AB Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft Kompleksinio
gyvybės draudimo su kaupimu specialiosios sąlygos –pardavimų teritorija
„Lietuvos Respublika“ sudaro pagrindinio draudimo sąlygas, kurios taikomos ir
Nelaimingų atsitikimų su mirties atveju papildomam draudimui, jei šiame
skyriuje nenurodyta kitaip.

Skyrius B:
Draudimo išmokos
Straipsnis 8
Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Jei apdraustasis miršta įmokų (premijų) mokėjimo laikotarpiu dėl įvykusio
nelaimingo atsitikimo, aprašyto Nelaimingų atsitikimų su mirties atveju
papildomame draudime, nesulaukęs 75 – erių metų ir per metus nuo
nelaimingo atsitikimo datos, tai draudikas išmoka pagrindinio draudimo sumą ir
Nelaimingų atsitikimų su mirties atveju papildomo draudimo sumą. Nelaimingų
atsitikimų su mirties atveju papildomo draudimo suma mokama tik pateikus
reikalautinus įrodymus ir pagrindinio draudimo sumos išmokėjimui nustačius
vėlesnį terminą.

Draudiminis įvykis yra įvykęs nelaimingas atsitikimas pagal straipsnį 6.

2 Nelaimingais atsitikimais
nepriklausantys įvykiai:

Keleivis yra tas asmuo, kuris neaptarnauja motorinės oro transporto priemonės
ir nepriklauso joje dirbančiam personalui.

Straipsnis 9
Papildomi mokėjimai
Draudikas sumoka būtinąsias išlaidas, atsiradusias vykdant straipsnio 14,
punkte 3 nustatytas pareigas.
Straipsnis 10
Draudiko išmokos mokėjimo terminas ir senatis
1 Draudikas yra įpareigotas per vieną mėnesį pateikti pareiškimą, ar ir kokio
dydžio sumos išmoką jis gali išmokėti. Išmokų mokėjimo terminas prasideda tą
dieną, kai draudikas gauna išmokos prašančio asmens dokumentus, būtinus
nustatyti nelaimingo atsitikimo eigai ir pasekmėms.
2 Išmoka yra mokama galutinai nustačius draudiko išmokos dydį ir patvirtinus
jo pareigą ją mokėti.
3 Prašymo išmokėti draudimo sutarties išmoką senaties terminas, po kurio šis
prašymas netenka galios, yra treji metai.
4 Draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti išmokas, jei prašymas išmokėti
išmoką teismo nepatvirtinamas per metus. Terminas prasideda, kai draudikas
atideda teisėto išmokos gavėjo prašymą išmokėti išmoką ir raštu pateikia tokio
atidėjimo priežastis, teisines ar sutarties sąlygas bei su termino pasibaigimu
susijusias teisines nuostatas.

valios

Skyrius C:
Draudimo apsaugos ribojimas

- kvėpavimas dujomis ar nuodingais garais, santykis su nuodingomis ar
ėsdinančiomis medžiagomis, jei jų veikimas nuolatinis.

Straipsnis 11
Nedraudžiami asmenys

3 Ligos nelaikomos nelaimingais atsitikimais, taip pat ir užkrečiamos ligos
nelaikomos nelaimingo atsitikimo pasekmėmis. Ši sąlyga negalioja vaikų
paralyžiui, jei ligą nustatė ir patvirtino medikai ir ja buvo susirgta ne anksčiau
nei 15 dienų, prieš įsigaliojant draudimo sutarčiai, ir ne vėliau nei 15 dienų,
nustojus sutarčiai galioti. Ligos pradžia (draudiminioįvykio pradžia) laikoma ta
diena, kada pirmą kartą buvo kreiptasi į gydytoją dėl vaikų paralyžiaus ir
gydytojas šią ligą diagnozavo bei patvirtino. Draudiko išmokos dydis sutartinės
draudimo sumos ribose siekia iki 20.000 eurų (EUR). Sąlyga, jog liga
nelaikoma nelaimingu atsitikimu, negalioja ir stabligei bei pasiutligei, jei jomis
susergama dėl nelaimingo atsitikimo pagal punktą 1.

1 Nedraudžiami ir jokiu būdu neapdrausti asmenys yra tie, kurie nuolat buvo ir
yra visiškai nedarbingi arba serga sunkia nervine liga, taip pat psichiniai
ligoniai.
Visišku nedarbingumu laikoma, jei apdraustasis dėl ligos ar fizinių trūkumų
negali užsiimti jokia darbine veikla ir ja iš tiesų neužsiima.
2 Nedraudžiamam asmeniui negali būti sudaryta jokia draudimo sutartis.
Jei apdraustasis tapo nedraudžiamu asmeniu draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiu, draudimo apsauga yra nutraukiama. Tuo pačiu nustoja galioti šio
apdraustojo draudimo sutartis.

4 Draudimo apsauga galioja ir nelaimingiems atsitikimams, patirtiems
motorinės oro transporto priemonės skrydžio metu, kurios paskirtis yra keleivių
gabenimas, jei apdraustasis buvo keleivis.
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Straipsnis 12
Atsakomybės ribojimas

Skyrius D:
Draudėjo pareigos

Į sutartį neįtraukti nelaimingi atsitikimai, įvykstantys:
1 naudojant aviacinius prietaisus ar šokant su parašiutu, kaip ir naudojant oro
transporto priemones, jei nelaimingas atsitikimas įvyko ne pagal straipsnio 6
punkto 4 sąlygas;
2 dalyvaujant motorinio sporto varžybose (taip pat bandomuosiuose –
įvertinamuosiuose važiavimuose ir ralyje) bei jų treniruotėse;
3 dalyvaujant nacionalinėse ar tarptautinėse slidinėjimo, šuolio su slidėmis,
bobslėjaus, skibobo ar skeletono varžybose bei oficialiose jų treniruotėse;

Straipsnis 13
Pareiga informuoti apie apdraustojo profesinės veiklos ar užsiėmimo
pakeitimą
Apie visus apdraustojo profesinės veiklos ar užsiėmimų, nurodytų draudimo
prašyme, pakeitimus būtina neatidėliotinai pranešti. Šaukimai į karinę tarnybą,
civilinę tarnybą ar į laikinas karines atsargos pratybas nelaikomi profesinės
veiklos ar užsiėmimo pakeitimais.

5 dėl vidinių neramumų, pilietinio karo, revoliucijos, sukilimo, riaušių, maišto;

- Jei už naują profesinę veiklą ar užsiėmimą profesijos pakeitimo metu
galiojančiuose draudiko tarifuose nustatyta mažesnė įmoka (premija), tai ji
mokama, draudikui gavus pranešimą.

6 dėl bet kokių karinių veiksmų, nepriklausomai nuo to ar karas buvo
paskelbtas, ar ne, įskaitant bet kokius valstybių, politinių ar teroristinių
organizacijų smurtinius veiksmus arba;

- Jei nustatyta didesnė įmoka (premija), tai per tris mėnesius nuo tos
dienos, kada pranešimas pasiekė draudiką, naujai profesijai ar užsiėmimui
suteikiama pilna draudimo apsauga.

7 dėl tiesioginio ar netiesioginio

Jei draudiminis įvykis įvyko užsiimant nauja profesine veikla trijų mėnesių
laikotarpyje nuo draudėjo pakeistos profesinės veiklos ar užsiėmimo datos ir
per tą laiką nebuvo susitarta dėl didesnės įmokos (premijos), tai draudiko
išmokų dydis paskaičiuojamas taip, kad draudimo sutarties suma laikoma tokia
pinigų suma, kuri naujai profesinei veiklai ar užsiėmimui paskaičiuojama pagal
mokėtinų įmokų (premijų) tarifus, atsižvelgiant į polise nustatyto dydžio įmokas
(premijas).

4 apdraustajam atliekant ar siekiant atlikti tyčinius nusikalstamus veiksmus;

-

jonizuojančio spinduliavimo poveikio,

-

branduolinės energijos poveikio,

-

žemės drebėjimo ar potvynių pasekmių;

8 apdraustajam patyrus širdies infarktą; širdies infarktas jokiu atveju
nelaikomas nelaimingo atsitikimo pasekme;
9 sutrikus apdraustojo sąmonei ar reikšmingai pablogėjus jo gebėjimams dėl
alkoholio, narkotinių medžiagų, medikamentų vartojimo;
10 dėl kūno sužalojimo, apdraustajam pačiam atliekant ar leidžiantis atlikti
kitam asmeniui savo kūno gydomąsias procedūras ar medicininės
intervencijos metu, jei draudiminis įvykis nebuvo priežastis; jei draudiminis
įvykis buvo priežastis, punktas 7 netaikomas;
11 nelaimingu atsitikimu nelaikoma, jei apdraustasis buvo tyčia nužudytas
pašalinio asmens;
12 nelaimingu atsitikimu nelaikoma, jei apdraustajam skiriama laisvės atėmimo
iki gyvos galvos bausmė dėl jo neteisėtos veiklos ir ši bausmė yra vykdoma;
13 Draudikas neatsako už:
a) nelaimingus atsitikimus, kuriuos apdraustasis pat yrė ištikus epilepsijos
priepuoliui, susirgus sunkia nervine ar psichine liga arba apako, apkurto, buvo
paralyžuotas ar dėl kokių nors priežasčių ilgam laikui tapo invalidu daugiau nei
70 %, nebent apdraustojo fiziniai trūkumai ir sužalojimai buvo įgyti nelaimingo
atsitikimo metu, įvykusio nuo draudimo sutarties galiojimo pradžios;
b) nelaimingus atsitikimus, įvykusius muštynių ar užpuolimo metu, sutrikus
psichikai ir sąmonei, net jei šiuos sutrikimus sukėlė alkoholio ar narkotinių
medžiagų vartojimas;

- Jei draudikas nesuteikia apdraustojo naujai profesinei veiklai ar
užsiėmimui draudimo apsaugos, tai draudimo sutartis nustoja galioti
profesinės veiklos ar užsiėmimo pakeitimo metu, o draudikas atleidžiamas nuo
pareigos mokėti išmoką.
Straipsnis 14
Pareigos
Pareigos, kurių nevykdant ar jas pažeidus, draudikas neprivalo mokėti
draudimo išmokos:
1 Apie įvykusį nelaimingą atsitikimą privaloma nedelsiant pranešti draudikui
raštu, vėliausiai per penkias dienas.
2 Apie mirties atvejį privaloma nedelsiant pranešti draudikui raštu, vėliausiai
per penkias dienas, net ir tada, jei ką tik buvo pranešta apie įvykusį nelaimingą
atsitikimą.
3 Draudikas turi teisę pareikalauti atlikti išsamų medicininį mirusiojo kūno
tyrimą, padaryti jo skrodimą ir, esant būtinumui, ekshumuoti mirusiojo palaikus.
4 Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina kreiptis į medikus pagalbos ir atlikti
medicininį gydymą iki galo; taip pat būtina pasirūpinti ligonio priežiūra ir
panaikinti ar sumažinti nelaimingo atsitikimo sukeltas pasekmes.

c) nelaimingus atsitikimus, patirtus apdraustojo jam atliekant ar siekiant atlikti
tyčinius nusikalstamus veiksmus;
d) nelaimingus atsitikimus, patirtus apdraustojo vairuojant transporto priemonę
be atitinkamo vairuotojo pažymėjimo;
14 Draudikas neatsako, jei apdraustasis miršta nuo ligos, ligos pakitimų ar kitų
negalavimų, nesusijusių su įvykusiu nelaimingu atsitikimu;
15 Draudikas atsako už nelaimingus atsitikimus skrydžio lėktuvais metu tik
esant ypatingam susitarimui, nebent apdraustasis patyrė nelaimingą atsitikimą
kaip keleivis vyriausybinį įgaliojimą viešajam oro transportui turinčios įmonės
lėktuvu;
16 Jei draudėjas tyčiniais nusikalstamais veiksmais sukėlė apdraustojo patirtą
nelaimingą atsitikimą, draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti išmokas;
17 Jei naudos gavėjas tyčiniais nusikalstamais veiksmais sukėlė apdraustojo
patirtą nelaimingą atsitikimą, jis praranda teisę į draudimo išmoką; draudiko
išmoką gauna draudėjas;
18 Jei apdraustasis pats tyčia sukėlė nelaimingą atsitikimą, draudikas
atleidžiamas nuo pareigos mokėti išmokas.
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