AB Grazer Wechselseitigen Versicherung
Aktiengesellschaft Ilgalaikio invalidumo dėl nelaimingų
atsitikimų papildomo draudimo specialiosios sąlygos –
pardavimų teritorija "Lietuvos Respublika"
(LV82104/01)

nelaikoma nelaimingu atsitikimu, negalioja ir stabligei bei pasiutligei, jei jomis
susergama dėl nelaimingo atsitikimo pagal punktą 1.

Skyrius A:
Draudimo apsauga

Straipsnis 7
Bendrosios sąlygos

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.

4 Draudimo apsauga galioja ir nelaimingiems atsitikimams, patirtiems
motorinės oro transporto priemonės skrydžio metu, kurios paskirtis yra keleivių
gabenimas, jei apdraustasis buvo tik keleivis.
Keleivis yra tas asmuo, kuris neaptarnauja motorinės oro transporto priemonės
ir nepriklauso joje dirbančiam personalui.

AB Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft Privačių asmenų
draudimo bendrosios sąlygos – pardavimų teritorija „Lietuvos Respublika“ ir
AB Grazer Wechselseitigen Versicherung Aktiengesellschaft Kompleksinio
gyvybės draudimo su kaupimu specialiosios sąlygos –pardavimų teritorija
„Lietuvos Respublika“ sudaro pagrindinio draudimo sąlygas, kurios taikomos ir
Ilgalaikio invalidumo dėl nelaimingų atsitikimų papildomam draudimui, jei šiame
skyriuje nenurodyta kitaip.

Straipsnis 2
Draudiminis įvykis

Skyrius B:
Draudimo išmokos

Draudiminis įvykis yra įvykęs nelaimingas atsitikimas pagal straipsnį 6.
Straipsnis 3
Teritorinis sutarties galiojimas

Straipsnis 8
Ilgalaikis invalidumas

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.

2

Invalidumo laipsniui nustatyti taikomos šios normos:

2.1 Visiškai praradus ar visiškai nebegalint valdyti
rankos ................................................................................................. 70 %

Straipsnis 5
Draudimo apsaugos galiojimo pradžia
1

1 Jei apdraustasis patiria nelaimingą atsitikimą įmokų (premijų) mokėjimo
laikotarpiu už pagrindinį draudimą, nesulaukęs 75 – erių metų ir per metus nuo
nelaimingo atsitikimo datos apdraustasis dėl šio nelaimingo atsitikimo įgyja
ilgalaikį invalidumą, jam iš apdraustos sumos mokama invalidumo laipsnį
atitinkanti suma.

plaštakos............................................................................................. 60 %
nykščio................................................................................................ 20 %

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).

rodomojo piršto ................................................................................... 10 %

Straipsnis 6
Nelaimingo atsitikimo sąvoka

kitų kojos pirštų ..................................................................................... 2 %

laikomi

ir

šie

nuo

kojos ................................................................................................... 70 %
pėdos .................................................................................................. 50 %
didžiojo kojos piršto............................................................................... 5 %
regėjimą abiem akimis....................................................................... 100 %

1 Nelaimingas atsitikimas yra nuo apdraustojo valios nepriklausantis įvykis,
kuris kyla staiga ir savaime bei mechaniškai ar chemiškai veikia apdraustojo
kūną iš išorės ir jį sužaloja ar sukelia mirtį.
2 Nelaimingais atsitikimais
nepriklausantys įvykiai:

kito piršto .............................................................................................. 5 %

apdraustojo

valios

regėjimą viena akimi............................................................................ 35 %
- jei regėjimas kita akimi buvo prarastas prieš nelaimingą
atsitikimą............................................................................................. 65 %
girdėjimą abiem ausimis...................................................................... 60 %

-

nuskendimas;

girdėjimą viena ausimi......................................................................... 15 %

-

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

- jei girdėjimas kita ausimi buvo prarastas prieš nelaimingą
atsitikimą............................................................................................. 45 %

- kvėpavimas dujomis ar nuodingais garais, santykis su nuodingomis ar
ėsdinančiomis medžiagomis, jei jų veikimas nuolatinis;
- sąnarių išnarinimas, galūnių ir stuburo raumenų, sausgyslių, raiščių,
patempimas ir nutraukimas, kaukolės sužalojimas, įvykę dėl tam tikros
priežasties staigiai pakeitus planuotą judesį.
3 Ligos nelaikomos nelaimingais atsitikimais, taip pat ir užkrečiamos ligos
nelaikomos nelaimingo atsitikimo pasekmėmis. Ši sąlyga negalioja vaikų
paralyžiui ir erkių platinamam pavasariniam meningoencefalitui, 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 (draudiminio įvykio pradžia) laikoma ta diena, kada pirmą
kartą buvo kreiptasi į gydytoją dėl vaikų paralyžiaus ar pavasarinio
meningoencefalito ir gydytojas šią ligą diagnozavo bei patvirtino. Išmoka
mokama tik mirties ir ilgalaikio invalidumo atveju. Išmokos dydis sutartinės
draudimo sumos ribose siekia iki 20.000 eurų (EUR). Sąlyga, jog liga

uoslę ................................................................................................... 10 %
skonio pojūtį .......................................................................................... 5 %
2.2 Aukščiau išvardintų kūno dalių ar organų daliniam praradimui ar daliniam
nevaldymui punkte 2.1 nurodytos normos taikomos atitinkamai dalinant
procentus.
Dalinio rankų ar kojų nevaldymo atveju normos taikomos pilnai.
3 Jei neįmanoma nustatyti invalidumo laipsnio pagal punktą 2, remiamasi
medicinine išvada apie apdraustojo fizinės ar dvasinės žalos dydį.
4 Jei nustatant invalidumo laipsnį, fizinė ar dvasinė žala atitinka keletą
punktuose 2 ir 3 nurodytų procentų, jie susumuojami. Tačiau invalidumo
laipsnis negali viršyti 100 %.
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5 Pirmaisiais nelaimingo atsitikimo metais invalidumo išmoka mokama tik
tada, kai medicininė ekspertizė nustato tikrąjį nelaimingo atsitikimo pasekmių
pobūdį ir dydį. Šios išmokos dydis priklauso nuo draudimo sutartyje nustatyto
dydžio draudimo sumos mirties atvejui.
6 Jei invalidumo laipsnis nėra aiškus, tai apdraustasis ir draudikas privalo
ketverius metus iš eilės nuo nelaimingo atsitikimo dienos atlikti medicininius
tyrimus invalidumo laipsniui patikrinti, praėjus dvejiems metams nuo
nelaimingo atsitikimo dienos, privalo atlikti gydytojų komisijos patikrinimą.
Jei šiuo atveju buvo nustatytas didesnis invalidumo laipsnis ir apdraustajam
pridera didesnė invalidumo išmoka nei paskaičiavo draudikas, tai ji išmokama
per mėnesį nuo išmokos dydžio patvirtinimo datos.
7

Jei apdraustasis miršta

7.1 dėl nelaimingo atsitikimo per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo
datos, tai teisė gauti invalidumo išmoką negalioja;
7.2 dėl kitų su nelaimingu atsitikimu nesusijusių priežasčių per vienerius
metus nuo nelaimingo atsitikimo datos, tai mokama tokia ilgalaikio invalidumo
laipsnį atitinkanti išmoka, kuri būtų buvusi paskaičiuota pagal paskutinius
medicininio patikrinimo duomenis;
7.3 dėl nelaimingo atsitikimo ar dėl kitų su nelaimingu atsitikimu nesusijusių
priežasčių po vienerių metų nuo nelaimingo atsitikimo datos, tai taip pat
mokama tokia ilgalaikio invalidumo laipsnį atitinkanti išmoka, kuri būtų buvusi
paskaičiuota pagal paskutinius medicininio patikrinimo duomenis.
Straipsnis 9
Mirties atvejis
1 Jei apdraustasis miršta dėl nelaimingo atsitikimo per vienerius metus nuo
nelaimingo atsitikimo datos, mokama mirties atvejui nustatyto dydžio draudimo
suma.
2 Išmokai dėl mirties priskaičiuojamos tik tos nustatyto dydžio ilgalaikio
invalidumo sumos, kurios mokamos už nelaimingą atsitikimą, tapusį mirties
priežastimi. Draudikas neturi teisės reikalauti grąžinti patvirtintas didesnes
ilgalaikio invalidumo išmokas.
3 Asmenų iki 15 metų mirties atveju padengiamos tik paskaičiuotos
laidotuvių išlaidos, neviršijančios draudimo sumos.

Straipsnis 12
Nuomonių nesutapimas (Gydytojų komisija)
1 Nesutampant draudėjo ir draudiko nuomonėms dėl nelaimingo atsitikimo
pasekmių pobūdžio ir dydžio, dėl draudiminio įvykio įtakos patirtai žalai, dėl
ligos ar fizinių trūkumų įtakos nelaimingo atsitikimo pasekmėms, kaip ir
straipsnio 8 punkte 6 nurodytu atveju, sprendžia gydytojų komisija.
2 Pagal punktą 1 pateikus gydytojų komisijos sprendimui esančias skirtingas
nuomones, draudėjas, gavęs draudiko pareiškimą pagal straipsnio 11 punktą
1, turi teisę per metus pareikšti pretenziją dėl draudiko pareiškimo ir
pareikalauti gydytojų komisijos sprendimo.
3

Jei abu gydytojai nesutaria dėl vyresniojo gydytojo paskyrimo, tai Vilniaus
Universiteto Klinikos skiria kompetentingą medicinos ekspertą, nusimanantį
apie įvykusį nelaimingą atsitikimą.
5 Apdraustasis privalo leistis apžiūrimas ir tiriamas gydytojų komisijos bei
atlikti kitas būtinąsias procedūras, kurių reikalauja komisija.
6 Gydytojų komisija privalo pildyti savo veiklos ir atliekamų tyrimų protokolą ir
jame raštu pagrįsti galutinį sprendimą. Nesutampant nuomonėms, abu
gydytojai savo nuomones pateikia protokole atskirai. Jei būtinas galutinis
vyresniojo gydytojo sprendimas, jis taip pat pateikiamas protokole, nurodant
aiškias tokio sprendimo priežastis. Tyrimo dokumentus saugoja draudikas.
7 Gydytojų komisijos išlaidas paskaičiuoja pati gydytojų komisija, jas apmoka
draudikas ir draudėjas, atitinkamai, kuri pusė laimėjo. Jei atsitiko taip, kaip
nurodyta straipsnio 8 punkte 6, išlaidas apmoka naujo tyrimo pareikalavusi
pusė.
Draudėjo mokama išlaidų dalis sudaro 1 % bendros mirties atvejui ir
invalidumo atvejui apdraustos sumos, daugiausiai 25 % ginčytinos sumos.

Straipsnis 10
Papildomi mokėjimai

Skyrius C:
Draudimo apsaugos ribojimas

Draudikas sumoka būtinąsias išlaidas, atsiradusias vykdant straipsnio 17,
punktuose 2.3 ir 2.8 nustatytas pareigas.
Straipsnis 11
Draudiko išmokos mokėjimo terminas
(1) Atlikus visus būtinus tyrimus, būtinus nustatyti draudiminį įvykį ir draudimo
išmokos dydį, draudikas privalo per 30 dienų sumokėti draudimo išmoką arba
raštu pranešti apie atsisakymą sumokėti draudimo išmoką, kartu pateikiant
tokio atsisakymo priežastis.
(2) Jei draudimo išmoka mokama grynaisiais pinigais, tai mokėjimo vieta yra
draudiko buveinė. Už išmokų pervedimo išlaidas ir riziką atsako išmokos
gavėjas. Visus ir bet kokius Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės
aktuose nustatytus mokesčius, rinkliavas ir kitus mokėjimus apmoka išmokos
gavėjas.
(3) Draudikas turi teisę prailginti šio straipsnio punkte 1 nustatytą išmokos
mokėjimo ar jos atidėjimo terminą iki šešių mėnesių nuo tos dienos, kai
draudikas gavo prašymą dėl draudimo išmokos mokėjimo, ir privalo raštu
pranešti draudėjui apie termino pratęsimą, kartu pateikiant tokio sprendimo
priežastis; ši teisė galioja tol, kol egzistuoja dėl draudėjo, apdraustojo ar
naudos gavėjo tyčios atsiradę kliūtys, trukdančios nustatyti draudiminį įvykį ir jo
pasekmes bei draudiko išmokos dydį.
(4) Draudikas turi teisę atidėti išmokos mokėjimą, jei yra abejojama
draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo teise gauti išmoką, kol bus pateikti
būtini įrodymai. Jei kurio nors iš minėtų asmenų atžvilgiu yra pradėtas oficialus
baudžiamojo pobūdžio tyrimas ar nagrinėjama baudžiamoji byla dėl
draudiminio įvykio, draudikas, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, gali
atidėti išmokos mokėjimą (ar pranešimo apie atsisakymą mokėti išmoką
siuntimą) iki tokio tyrimo ar bylos išnagrinėjimo pabaigos.

Draudikas taip pat turi teisę pareikalauti gydytojų komisijos sprendimo.

4 Draudikas ir draudėjas gydytojų komisijai paskiria po vieną Lietuvoje
dirbantį gydytoją. Jei draudėjas per dvi savaites nuo raštiško pareikalavimo
datos nenurodo jokio gydytojo, tai jį jam paskiria draudikas. Prieš pradėdami
tyrimą, abu gydytojai paskiria dar vieną gydytoją kaip vyresnįjį, kuris, jei
išsiskirtų ar iš dalies nesutaptų abiejų gydytojų nuomonės, priima galutinį
sprendimą, remdamasis abiejų gydytojų pateiktų tyrimų rezultatais.

Straipsnis 13
Nedraudžiami asmenys
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.
Straipsnis 14
Į sutartį neįtraukta
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;
4

apdraustajam atliekant ar siekiant atlikti tyčinius nusikalstamus veiksmus;

5

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

(5) Išmoka yra mokama galutinai nustačius draudiko išmokos dydį ir
patvirtinus jo pareigą ją mokėti.
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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;
7

dėl tiesioginio ar netiesioginio

-

jonizuojančio spinduliavimo poveikio,

-

branduolinės energijos poveikio,

-

žemės drebėjimo ar potvynių pasekmių;

Dvasiniai negalavimai (neurozės, psichoneurozės) nelaikomos nelaimingų
atsitikimų pasekmėmis.
5 Už stuburo išvaržą išmoka mokama tik tada, jei ji atsirado dėl tiesioginio
mechaninio stuburo poveikio ir nėra prieš nelaimingą atsitikimą turėtos ligos
pablogėjimas.
6 Už bet kokio pavidalo pilvo ir vidinės pilvo ertmės trūkius išmoka mokama
tik tada, jei jie atsirado dėl tiesioginio mechaninio poveikio iš išorės ir nėra
įgimti.

8 apdraustajam patyrus širdies infarktą ar apopleksiją; širdies infarktas jokiu
atveju nelaikomas nelaimingo atsitikimo pasekme;
9 sutrikus apdraustojo sąmonei ar reikšmingai pablogėjus jo gebėjimams dėl
alkoholio, narkotinių medžiagų, medikamentų vartojimo;

Skyrius D:
Draudėjo pareigos

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;

Straipsnis 16
Pareiga informuoti apie apdraustojo profesinės veiklos ar užsiėmimo
pakeitimą

11 nelaimingu atsitikimu nelaikoma, jei apdraustajam skiriama laisvės atėmimo
iki gyvos galvos bausmė dėl jo neteisėtos veiklos ir ši bausmė yra vykdoma;
12 nelaimingu atsitikimu nelaikoma, jei apdraustasis buvo tyčia nužudytas
pašalinio asmens.
13 Draudikas neatsako už
a) Nelaimingus atsitikimus, kuriuos apdraustasis patyrė 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;
c) Nelaimingus atsitikimus, patirtus apdraustojo 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.

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.
- Jei už naują profesinę veiklą ar užsiėmimą profesijos pakeitimo metu
galiojančiuose draudiko tarifuose nustatyta mažesnė įmoka (premija), tai ji
mokama, draudikui gavus pranešimą.
- Jei nustatyta didesnė įmoka (premija), tai per tris mėnesius nuo tos
dienos, kada pranešimas pasiekė draudiką, naujai profesijai ar užsiėmimui
suteikiama pilna draudimo apsauga.
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).
- 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 17
Pareigos
1

Pareigos dar neįvykus draudiminiam įvykiui

Pareiga, kurios nevykdant ar ją pažeidus, draudikas neprivalo mokėti draudimo
išmokos, laikoma ši sąlyga: apdraustasis, vairuodamas transporto priemonę,
bet kokiu atveju privalo turėti atitinkamą, šią transporto priemonę vairuoti
leidžiantį pažymėjimą, tiek gatvėmis, kuriomis važinėja viešasis transportas,
tiek ir viešojo transporto nenaudojamais keliais.
2

Pareigos įvykus draudiminiam įvykiui

18 Jei apdraustasis pats tyčia sukėlė nelaimingą atsitikimą, draudikas
atleidžiamas nuo pareigos mokėti išmokas.

Pareigomis, kurių nevykdant ar jas pažeidus, draudikas neprivalo mokėti
draudimo išmokos, laikomos šios sąlygos:

Straipsnis 15
Teminis draudimo apsaugos ribojimas

2.1 Apie įvykusį nelaimingą atsitikimą privaloma nedelsiant pranešti draudikui
raštu, vėliausiai per savaitę.

1 Draudimo išmoka mokama tik už nelaimingo atsitikimo sukeltas pasekmes
(fiziniai sužalojimai, mirtis).

2.2 Apie mirties atvejį privaloma pranešti draudikui per tris dienas, net ir tada,
jei ką tik buvo pranešta apie įvykusį nelaimingą atsitikimą.

2 Nustatant invalidumo laipsnį,
į prieš tai turėto invalidumo laipsnį
atsižvelgiama tik tada, jei dėl nelaimingo atsitikimo buvo pakenkta jau anksčiau
pažeistoms fizinėms ar dvasinėms funkcijoms.

2.3 Draudikas turi teisę pareikalauti atlikti išsamų medicininį mirusiojo kūno
tyrimą, padaryti jo skrodimą ir, esant būtinumui, ekshumuoti mirusiojo palaikus.

Ankstesnis invalidumas nustatomas pagal straipsnio 8 punktus 2 ir 3.
3 Jei prieš nelaimingą atsitikimą turėtos ligos ar fiziniai trūkumai įtakojo
nelaimingo atsitikimo pasekmes, išmoka sumažinama, atsižvelgiant į ligos ar
fizinių trūkumų procentinę dalį iki 25 %.
4 Už fiziškai paveiktus nervų sistemos sutrikimus išmoka mokama tik tada,
jei šiuos sutrikimus sukėlė nelaimingo atsitikimo metu patirti fiziniai
sužalojimai.

2.4 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.
2.5 Gavus formuliarą dėl nelaimingo atsitikimo, privaloma jį nedelsiant išsamiai
ir tiksliai užpildyti ir išsiųsti draudikui; privaloma suteikti draudikui bet kokią jo
reikalaujamą su nelaimingu atsitikimu susijusią informaciją.
2.6 Apdraustąjį gydantis gydytojas ar gydanti gydymo įstaiga, be to visi tie
gydytojai ir gydymo įstaigos, kurios gydė ar tyrė apdraustąjį dėl kitų priežasčių,
privalo pateikti draudikui jo reikalaujamą informaciją ar medicinines pažymas
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(ataskaitas). Jei apie nelaimingą atsitikimą buvo pranešta socialinio draudimo
įstaigai, ji taip pat įpareigojama šiems reikalavimams.
2.7 Nelaimingą atsitikimą tiriančios įstaigos yra įpareigotos ir privalo pateikti
draudikui jo reikalaujamą informaciją.
2.8 Draudikas gali pareikalauti, kad apdraustasis būtų apžiūrėtas ir ištirtas
draudiko nurodytų gydytojų.
2.9 Vairuojantis transporto priemonę apdraustasis privalo pagal teisines
nuostatas leistis ištirti jo alkoholio koncentracijos laipsnį alkotesteriu ar leistis
gydytojui atlikti kraujo tyrimą.
2.10
Visos sąlygos, sudarytos draudėjo atžvilgiu, ta pačia apimtimi
taikomos ir apdraustajam bei kitiems asmenims, reiškiantiems reikalavimus,
susijusius su draudimo sutartimi. Šie asmenys kartu su draudėju yra atsakingi
už pareigos sumažinti nuostolius ir pirmosios medicininės pagalbos suteikimo
pareigos vykdymą.

Skyrius E:
Kitos sutarties sąlygos
Straipsnis 18
Sutarties nutraukimas
1 Įvertinus draudiminio įvykio sukeltą žalą arba išmokėjus draudimo išmoką,
draudimo sutartis gali būti vienašališkai nutraukta bet kurios sutarties šalies
iniciatyva. Draudimo sutartis laikoma nutraukta po 15 dienų nuo atitinkamos
sutarties šalies raštiško pranešimo išsiuntimo dienos.
2 Jeigu draudiminis įvykis įvyko dėl apdraustojo, draudėjo, naudos gavėjo ar
trečiojo asmens tyčios, įrodžius šį faktą, draudimo sutartis nutraukiama. Tokiu
atveju draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti draudimo išmoką.
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