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Jei į draudiko banko sąskaitą buvo pervesta pinigų suma, kuri neatitinka visų
nustatyto dydžio mokėtinų ir iš anksčiau nesumokėtų įmokų (premijų) sumos,
jei buvo pateiktas įmokų pavedimo sąrašas, tai gauta pinigų suma gali būti
paskirstyta atitinkamomis dalimis individualioms sutartims pagal įmokų
pavedimo sąraše nurodytų įmokų (premijų) santykį.
Jei nepateikiamas įmokų pavedimo sąrašas

Preambulė
Jei šiose papildomose draudimo sąlygose nenumatomos jokios išlygos, tai
galioja Bendrosios ir Specialiosios draudimo sąlygos.

Galiojimo sritis
Straipsnis 1
Šios papildomos draudimo sąlygos galioja daugumai individualių sutarčių,
kurias draudėjas atitinkamai sudaro kiekvienam rizikos asmeniui (pvz., įmonė
savo darbuotojams, susivienijimas, korporacija savo nariams). Individualių
sutarčių visuma vadinama „Grupiniu draudimu“.
"Individuali sutartis" yra tokia draudimo sutartis, kurios draudimo objektas yra
atitinkamo apdrausto asmens gyvybė; ši sutartis taip pat galioja kaip
savarankiška teisinė sutartis. Kiekvienas prašymas sudaryti draudimo sutartį
privalo būti pasirašytas draudėjo ir apdrausto asmens (rizikos asmens). Be to
privaloma pateikti abiejų šalių pasirašytą prašymo sudaryti grupinį draudimą
papildomą lapą. Prašymas sudaryti draudimo sutartį ir jo papildomas lapas yra
sudėtinė atitinkamos individualios draudimo sutarties dalis.
Draudėjo sudarytos individualios draudimo sutartys laikomos vienetu
(„Grupiniu draudimu“) tik tada, kai draudikas gauna visoms individualioms
sutartims nustatyto dydžio įmokų (premijų) mokėjimų ir draudimo išmokų
paskaičiavimus ir išveda saldą, ir jei atskiros individualios sutartys buvo
sudarytos arba įsigalioja skirtingu laiku (straipsniai 3 ir 4).

Draudimo metai ir sutarties pakeitimo sąlygos
Straipsnis 2
Nauji draudimo metai atitinkamai prasideda polise nurodytą draudimo
įsigaliojimo dieną.
Prašyti pakeisti draudimo sutartį, kad ji būtų patvirtinta ir taptų galiojančia,
galima tik nuo draudimo metų pradžios.
Šio atveju būtina pateikti naują, išsamiai ir teisingai užpildytą, draudėjo ir
apdrausto asmens parašais patvirtintą prašymą.
Jei buvo prašoma sumažinti mokamų įmokų (premijų) dydį, tai draudimo
sutarčiai automatiškai taikomas dalinis atleidimas nuo įmokų (premijų)
mokėjimo arba dalinis išpirkimas. Atitinkamai apskaičiuojamos ir mažesnės
draudiko išmokos.

Įmokos (premijos)
Straipsnis 3
Draudikas sudaro ir išduoda už kiekvieną mokėjimo mėnesį ir kiekvienam
draudėjui atskirai bendrą mokėjimų sąskaitą su paskaičiuotomis visomis
individualių sutarčių mokėjimo dieną mokėtinomis metinėmis įmokomis
(premijomis). Bendroje mokėjimų sąskaitoje atsižvelgiama ir į visus sąskaitos
sudarymo metu (apytiksliai 3 mėnesiai prieš mokėjimo terminą) įregistruotus
draudimo polisų pakeitimus ar į nutrauktas sutartis. Be to draudikas turi teisę
paskaičiuoti ir tarpusavyje palyginti mokėtinas draudimo išmokas ir įmokas
(premijas) bei išvesti saldą.

Jei draudėjas į draudiko banko sąskaitą pervedė ne visas sąskaitoje nurodytas
įmokas (premijas) ir nepateikė įmokų pavedimo sąrašo, tai gauta pinigų suma,
atsižvelgiant į draudiko sudarytoje sąskaitoje nurodytų mokėtinų įmokų
(premijų) už individualias sutartis santykį, gali būti paskirstyta individualioms
sutartims kaip teigiamas kreditas, be to, iš draudėjo gauta pinigų suma
pirmiausiai paskirstoma ilgiausiai neapmokėtoms ir tuo metu mokėtinoms
individualių draudėjo sutarčių įmokoms (premijoms) padengti.
Į šią nuostatą neatsižvelgiama tuo atveju, jei draudėjas yra įsiskolinęs
draudikui, tuomet draudėjo pervesta pinigų suma pirmiausiai paskirstoma
neapmokėtiems procentams ir išlaidoms padengti – nepriklausomai nuo to, ar
procentai ir išlaidos yra iš senesnio ar naujesnio kapitalo – ir tik po to
apmokamas senesnis, ką tik pareikalautas ar mokėtinas kapitalas.

Teisė į draudimo išmokas
Pirmenybė
Straipsnis 4
Pagal Asmenų draudimo bendrųjų sąlygų straipsnio 13 pataisymus naudos
gavėju bet kokiu atveju laikomas tik draudėjas, nebent draudėjas ir draudikas
atskirais atvejais susitarė dėl išlygų.

Išpirkimas, atleidimas nuo įmokų (premijų) mokėjimo,
apdrausto asmens pakeitimas
Straipsnis 5
Atitinkamų individualių draudimo sutarčių išpirkimui ar atleidimui nuo įmokų
(premijų) mokėjimo taikoma Bendrosiose draudimo sąlygose nustatyta tvarka ir
atskirų tarifų pagrindą sudarantys verslo planai (straipsnis 2). Grupiniam
draudimui kaip individualių sutarčių visumai (kaip vienetui) išpirkimas ar
atleidimas nuo įmokų (premijų) mokėjimo netaikomas.
Apdraustojo asmens pakeitimas:
Pakeisti apdraustą asmenį jau sudarytoje individualioje draudimo sutartyje
galima tik prasidedant draudimo metams.
Pasibaigus individualios draudimo sutarties galiojimo terminui, toje pačioje
sutartyje apdrausto asmens pakeitimas yra negalimas.
Prašant pakeisti sutartyje nurodytą apdraustą asmenį, būtina pateikti naują,
išsamiai ir teisingai užpildytą, draudėjo ir draudžiamo asmens parašais
patvirtintą prašymą bei paso ar kito draudžiamo asmens tapatybę įrodančio
dokumento kopiją.
Draudiko sutikimas akceptuoti prašymą pakeisti apdraustą asmenį priklauso
nuo rizikos laipsnio patikrinimo rezultatų ir nuo techninių tarifo sąlygų bei
reikalavimų vykdymo (ypač amžiaus limito). Draudikas privalo pranešti
draudėjui ar (ir nuo kada bei kokiomis sąlygomis) jis pritaria prašymui pakeisti
apdraustą asmenį.
Apdraustojo asmens pakeitimas be raštiško draudiko sutikimo laikomas
negaliojančiu.

Taip paskaičiuota įmoka (premija) arba draudimo išmoka turi būti sumokėta
nustatytą mokėjimo dieną. Į bendrą mokėjimų sąskaitą gali būti įtrauktos ir
nesumokėtos įmokos (premijos), procentai ir išlaidos už individualias sutartis iš
ankstesnių mokėjimo terminų.
Draudėjas, mokėdamas įmokas (premijas), tuo pačiu privalo pateikti draudikui
polisų numerių sąrašą, už kuriuos buvo sumokėtos įmokos (premijos), ir ties
kiekvieno poliso numeriu nurodyti sumokėtos įmokos (premijos) dydį (Įmokų
pavedimo sąrašas).
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