
Grazer Wechselseitige Versicherung AG 

Atmintinė apie draudimo produktus 

Produktas: Papildomas draudimas invalidumo atveju dėl 

nelaimingo atsitikimo UI50P 

 

 

DĖMESIO: Čia rasite tik svarbiausią informaciją. Visą informaciją iki sutarties sudarymo ir sutartyje pateiktą informaciją 
rasite: 
• prašyme draustis,  
• draudimo polise, 
• draudimo sąlygose. 
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Koks tai draudimas:  
Papildomas draudimas pagrindinio draudimo įmokų padengimui, kai ilgalaikis neįgalumas siekia  50 proc. ir daugiau 

 

Kas apdrausta? 

 
 Ilgalaikis neįgalumas 50 % ir daugiau, kurį sukėlė  

nelaimingas atsitikimas. Panaikinus 
įsipareigojimą mokėti pagrindinio draudimo 
įmokas, draudimo išmoka galioja nuo einančių 
draudimo metų pradžios, kuriais įvyko 
draudiminis įvykis. 

 
 Draudimo suma nustatoma draudimo laikotarpiui 

pagal pagrindinį draudimą. 
 
Draudimo išmoka priklauso nuo sutartyje esančio 
susitarimo ir ilgalaikio invalidumo procento. 
 
Pastaba: Šis papildomas draudimas gali būti 
sudarytas tik kaip tinkamo pagrindinio draudimo 
(gyvybės draudimo) priedas. Jis galioja tik kartu su 
pagrindiniu draudimu, be kurio papildomo draudimo 
tęsti negalima. 
 

Kas neapdrausta? 

 

x Mirtis 
x Ligos 

 
Nelaimingi atsitikimai 

 
x Jei esate pilotas arba įgulos narys 
x Jei dalyvaujate autosporto varžybose 
x Jei dalyvaujate Šiaurės ar Alpių slidinėjimo 

varžybose 
x Jei dalyvaujate sporto mokymuose 
x tyčinių, nusikalstamų veikų atveju 
x dėl karų ar pilietinių neramumų 
x dėl cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų 
x dėl radioaktyvios spinduliuotės 
x dėl rimto sveikatos sutrikdymo, sukelto alkoholio, 

narkotinių medžiagų ar vaistų  
x dėl gydymo priemonių 
x užsiimant tam tikra pavojinga veikla arba sporto 

šaka 
x Jei neįgalumo laipsnis yra mažesnis nei 50 %, 

išmokos nemokamos 
 
 

 

Ar yra draudimo apsaugos dydžio apribojimų? 

 

 Viršutinės ribos: išmokos ribojamos sutarta 
draudimo suma už kiekvieną nelaimingą atsitikimą 

 Išmokas mažina bet kokie sutrikimai, ligos ar 

negalavimai, buvę dar prieš nelaimingą atsitikimą, 

priklausomai nuo jų įtakos. 
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Kur aš esu apdrausta (-s)? 

 Visame pasaulyje. 

 

 Kokius įsipareigojimus turiu aš arba naudos gavėjai? 

- Grazer Wechselseiten Versicherung AG prieš sudarant sutartį ir sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti išsamiai ir 
sąžiningai informuota apie draudžiamą riziką. 

- Apie nelaimingą atsitikimą reikia nedelsiant, laikantis nustatytų terminų, pranešti „Grazer Wechselseiten 
Versicherung AG“. 

- Dalyvavimas nustatant žalą ir jos padarinius. Į visus klausimus reikia atsakyti sąžiningai, o draudikui turi būti 
pateikti medicininiai dokumentai ir kvitų originalai. 

- Atsitikus nelaimei reikia nedelsiant kreiptis į gydytojus ir pradėti gydymą. 

- Vairuojant motorinę transporto priemonę, būtina turėti atitinkamą vairuotojo pažymėjimą. 

Kada ir kaip aš mokėsiu įmokas? 

Kada: Jūs mokėsite draudimo įmokas laiku iš anksto, kaip numatyta sutartyje: kasmet, kas šešis arba kas tris mėnesius. 

Kaip: su mokėjimo blanku - kaip sutarta 

 

Kada prasideda ir baigiasi draudiminė apsauga? 

Pradžia: Kaip sutarta draudimo sutartyje, bet tik tuo atveju, jei laiku sumokėsite savo pirmąją įmoką.  

Pabaiga: Draudimo apsauga baigiasi, jei apdraustasis asmuo dėl nelaimingo atsitikimo miršta arba įgyja ilgalaikį neįgalumą, 

kurio laipsnis yra ne mažesnis nei 50 proc. neįgalus, pasibaigia sutarties galiojimo laikas arba sutartis nutraukiama. Jeigu 

pagrindinis draudimas baigiasi arba atsisakoma mokėti draudimo įmokas, jeigu apdraustasis asmuo draudimo sutarties 

galiojimo metu tapo nedraustinu, papildomas draudimas ir draudimo apsauga baigiasi. 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Papildomas draudimas gali būti bet kuriuo metu raštiškai nutrauktas einamųjų draudimo metų pabaigoje arba per 

draudimo metus su 3 mėnesių įspėjimo laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip pirmųjų draudimo metų pabaigoje. Nutraukus 

(tik) papildomą draudimą, tebegalioja pagrindinis draudimas. 

Nutraukus pagrindinį draudimą, atšaukimas taikomas ir papildomam draudimui. 

 

 


