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išdavimo dienos draudėjas arba sutinka su pakeitimais, sumokėdamas
padidintą įmoką (premiją), arba paprieštarauja pakeitimams, grąžindamas
draudikui poliso pakeitimus.
Draudėjas taip pat gali pasirinkti, kad vartotojų kainų indekso dydžio
padidėjimas būtų taikomas įmokai (premijai).

Straipsnis 5: Vertės rodiklio netaikymas
Straipsnis 1: Pagrindinės sąvokos
(1) Draudikas yra Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft,
adresas: Herrengasse 18 – 20, A – 8010 Graz, Austrija.
(2) Draudėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris sudaro su draudiku draudimo
sutartį kaip sutarties šalis.
(3) Apdraustasis yra fizinis asmuo, kurio turtiniai interesai, susiję su jo gyvybe,
sveikata ar fizine būkle, yra draudimo objektas.
(4) Naudos gavėjas yra sutartyje nurodytas asmuo, kuris turi teisę į draudimo
išmoką, įvykus draudiminiam įvykiui.
(5) Draudimo sutartis yra sutartis tarp draudiko ir draudėjo, pagal kurią
draudėjas įsipareigoja mokėti draudimo sutartyje nurodyto dydžio draudimo
įmoką (premiją) draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis bei privalo
vykdyti kitus draudimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, o draudikas, įvykus
draudiminiam įvykiui, įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką naudos gavėjui
pagal draudimo sutartyje nustatytas sąlygas.
(6) Polisas yra dokumentas, kuriame yra įtvirtintos draudimo sutarties,
sudarytos tarp draudiko ir draudėjo, sąlygos. Polisas apima draudimo sutarties
sąlygas ir visus pakeitimus bei papildymus, sudarytus tarp draudiko ir draudėjo
per draudimo sutarties galiojimo terminą. Polise ir jo pakeitimuose (pilname
sutartinių draudimo sąlygų tekste) įtvirtintos visos sutarties sąlygos, dėl kurių
buvo susitarta.
(7) Draudimo įmoka (premija) yra polise nustatyto dydžio pinigų suma, kurią
draudėjas privalo mokėti draudikui.
(8) Draudimo suma yra draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, iki kurios yra
apdrausta fizinio asmens gyvybė, sveikata ar fizinė būklė.
(9) Išperkamoji suma yra tokia pinigų suma, kuri išmokama draudėjui, jei
sutartis nutraukiama iki jos termino pabaigos.

Straipsnis 2: Vertės rodiklis
Visų tarpusavio piniginių prievolių, kylančių iš draudimo sutarties, sudarytos
tarp draudiko ir draudėjo, dydžiai yra koreguojami pagal šias sąlygas
padidinant draudimo sumos ir draudimo įmokų (premijų) dydžius, jeigu
pasikeičia „Vartotojų kainų indeksas 2000“, skelbiamas centrinės Austrijos
statistikos institucijos. Vertės koregavimas remiasi paskutiniu draudimo
apsaugos pradžios dieną paskelbtu indekso dydžiu.

Vertės rodiklis netaikomas:
a) jeigu draudėjas du kartus iš eilės atsisakė (paprieštaravo) koregavimų,
b) jeigu sutartis buvo visiškai ar iš dalies nutraukta ar pakeista į sutartį be
įmokų (premijų) mokėjimo,
c) per paskutinius įmokų (premijų) mokėjimo periodo penkerius metus.

Straipsnis 6: Draudimas be įmokų (premijų) mokėjimo –
išpirkimas
Jeigu koregavimai buvo atlikti vieną ar daugiau kartų, tai, ar pakeitimas į sutartį
be draudimo įmokų (premijų) mokėjimo ar išperkamosios sumos sumokėjimas
galimas net ir toms draudimo dalims, kurioms buvo pritaikytas koregavimas,
priklauso nuo pagrindinio draudimo pasibaigusio periodo. Išperkamosios
sumos ir poliso be draudimo įmokų (premijų) mokėjimo sumos dydžiai yra
apskaičiuojami pagal aktuarinius metodus.

Straipsnis 7: Pelno paskirstymas
Visos draudimo dalys, kylančios iš vertės koregavimų, priklauso tai pačiai
pelno paskirstymo sistemai kaip ir pagrindinis draudimas. Pelno paskirstymas
atliekamas pagal AB Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengelellschaft
Kompleksinio gyvybės draudimo su kaupimu –pardavimų teritorija "Lietuvos
Respublika" 8 straipsnį, o paskirstymo terminai prasideda nuo draudimo
sumos padidinimo dienos.

Straipsnis 8: Kitos sąlygos
Visais kitais atvejais, draudimo dalims, kylančioms iš vertės koregavimų, ypač
su jais susijusiems įmokų (premijų) mokėjimams, yra taikomos bendrosios
draudimo ir verslo plano sąlygos, taikytinos pagrindinei sutarčiai.
Jei centrinė Austrijos statistikos institucija „Statistik Austria“ nepaskelbia
"Vartotojo kainų indekso 2000", tai šios rūšies draudimui taikytiną indeksą turi
teisę nustatyti Austrijos finansų rinkos priežiūros institucija.

Straipsnis 3: Koregavimo data
Piniginių prievolių koregavimas visada atliekamas tą metų dieną, kada įsigaliojo
draudimo sutartis, palyginant pradinį indekso dydį su paskutiniu paskelbtu. Į
svyravimus 5% ribose (5% - tais mažiau ar daugiau) neatsižvelgiama,
pakeitimai atliekami tik peržengus 5% ribą.

Straipsnis 4: Mokėjimų sumų nustatymas
a) Draudimo suma
Draudimo suma, lyginant su paskutiniu galiojančiu draudimo sumos dydžiu,
padidinama tiek procentų, kiek procentų padidėjo indekso dydis nuo draudimo
apsaugos pradžios ar nuo paskutinio koregavimo datos.
b) Įmoka (Premija)
Papildoma įmoka (premija) padidintai draudimo sumai skaičiuojama remiantis
techniniu apdraustojo asmens amžiumi, esančiu koregavimo dieną, ir likusiu
draudimo sutarties galiojimo terminu arba įmokų (premijų) mokėjimo periodu.
Visos kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
Įvykus tokiam koregavimui, draudėjas gauna iš draudiko poliso pakeitimą,
kuriame nurodomos naujos sumos. Per keturias savaites nuo poliso pakeitimo
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