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Taisyklės
Paskolos gavėjo investicinis gyvybės draudimas
Galioja nuo 2008 balandžio 2 d.

1. Sąvokų apibrėžimai

1.9.

Taisyklės – šios Paskolos gavėjo investicinio gyvybės
draudimo sąlygos ir terminai.

1.10.

Draudimo liudijimas – Draudiko išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinamas Draudimo sutarties
sudarymas.

1.11.

Draudimo laikotarpis – Draudimo liudijime nurodytas
laikotarpis, kurio atžvilgiu Draudėjas moka apskaičiuotą Draudimo įmoką, o Draudikas įsipareigoja
mokėti Draudimo išmoką įvykus Draudžiamajam
įvykiui. Šis laikotarpis neturi būti trumpesnis negu
Būsto paskolos terminas.

1.12.

Draudimo įmoka – Draudėjo mokėtina Draudikui
pinigų suma už suteiktą Draudimo apsaugą, kuri
apima Investavimui skirtą dalį, Rizikos ir Administravimo atskaitymus.

1.13.

Draudimo suma – suma, kuria apdraudžiama
Apdraustojo gyvybė ir, jeigu pasirinkta Papildoma
draudimo rizika, – sveikata. Draudimo laikotarpiu
Draudimo sumos dydis kinta atsižvelgiant į negrąžintos Būsto paskolos sumos ir Sukaupto kapitalo
pokyčius.

Antrasis apdraustasis – fizinis asmuo, kurio gyvybė 
ir sveikata Draudimo sutartyje, papildomai prie
Apdraustojo gyvybės ir sveikatos, yra nurodytos kaip Draudžiamojo įvykio objektas. Draudimo
sutarties įsigaliojimo dieną Antrasis apdraustasis
privalo būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis
kaip 55 metų amžiaus, o paskutinę Draudimo sutarties galiojimo dieną – ne vyresnis kaip 75 metų
amžiaus. Visos Draudimo sutarties nuostatos, kuriose
minimas Apdraustasis yra suprantamos ir taikytinos ir
Antrajam apdraustajam.

1.14.

Rizikos suma – faktinė suma, kuria Draudikas rizikuoja įsipareigodamas mokėti Draudimo išmoką įvykus
Draudžiamajam įvykiui ir nuo kurios atskaito Rizikos
mokestį.

1.15.

Sukauptas kapitalas – yra lygus Investicijų portfelio
vertei konkrečią Darbo dieną.

1.16.

Išperkamoji suma – suma gaunama iš Sukaupto kapitalo atskaičius nesumokėtą Draudimo įmoką, Administravimo ir Draudimo sutarties nutraukimo atskaitymus
pagal Kainoraštyje nustatytus įkainius.

1.5.

Jungtinis gyvybės draudimas – gyvybės draudimas,
kai yra du Apdraustieji (Draudėjas (Apdraustasis) ir
Antrasis apdraustasis), kurių gyvybė ir sveikata Draudimo sutartyje yra nurodytos kaip Draudimo objektas.

1.17.

Rizikos mokestis – mokėtina suma už Draudimo liudijime nurodytą draudimo apsaugą, kuri priklauso nuo
Rizikos sumos ir apskaičiuojama pagal Rizikos įkainių
lentelę.

1.6.

Naudos gavėjas – Draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudėjo, o Draudimo sutartyje nustatytais
atvejais ir Apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę
gauti Draudimo išmoką.

1.18.

Administravimo atskaitymai – Kainoraštyje nustatytos
sumos, skirtos padengti administravimo ir valdymo
kaštus, įskaitant Draudimo priežiūros komisijai mokėtinus atskaitymus.

1.7.

Prašymas sudaryti draudimo sutartį – Draudiko nustatytos formos dokumentas, kurį Draudėjas pateikia
Draudikui, informuodamas pastarąjį apie Draudimo
objektą, faktus ir aplinkybes, būtinus Draudimo rizikai
(Draudimo apsaugai) įvertinti.

1.19.

Draudimo apsauga arba Draudimo rizika – Draudimo
liudijime numatytas įvykis – Apdraustojo (Antrojo
apdraustojo) mirtis, nepriklausanti nuo Apdraustojo
valios, kuri galima ateityje ir pagal Draudimo sutartį
yra Draudžiamasis įvykis.

1.8.

Draudimo sutartis – Draudiko ir Draudėjo rašytinis
tarpusavio susitarimas, reglamentuojantis jų teises
ir įsipareigojimus dėl draudimo paslaugos pagal šias
Taisykles. Draudėjas įsipareigoja mokėti Draudimo
įmoką Draudimo sutartyje nustatytais terminais ir
nustatyto dydžio bei vykdyti kitus Draudimo sutartyje
nustatytus įsipareigojimus, o Draudikas įsipareigoja
išmokėti Draudimo išmoką įvykus Draudžiamajam
įvykiui. Draudimo sutartį sudaro šios Taisyklės, Draudimo liudijimas, Prašymas sudaryti Draudimo sutartį
ir visi kiti Draudimo sutarties priedai.

1.20.

Papildoma draudimo apsauga arba Papildoma draudimo rizika – Draudėjo (Apdraustojo) ir Antrojo
apdraustojo sveikatos draudimas, kuris numatytas
Draudimo sutartyje kaip Papildoma draudimo apsauga. Jeigu taip yra, Draudikas turi teisę į papildomą
Draudimo rizikos mokestį. Papildoma draudimo apsauga yra neprivaloma nei Draudėjui (Apdraustajam),
nei Antrajam apdraustajam. Jei Papildoma draudimo rizika pasirenkama, ji yra nurodoma Draudimo
liudijime.

Visos šiose Taisyklėse apibrėžtos sąvokos, vartojamos kituose
Draudimo sutartį sudarančiuose dokumentuose (Prašyme
sudaryti draudimo sutartį, Draudimo liudijime bei visuose jų
atitinkamuose prieduose), turi būti suprantamos ir aiškinamos
taip, kaip yra apibrėžtos šiose Taisyklėse.
1.1.

Draudikas – Vital Forsikring ASA, atstovaujamas savo
padalinio Lietuvoje – Vital Forsikring ASA filialo „Vital
Life”, kuris sudaro Draudimo sutartį su Draudėju.

1.2.

Draudėjas – fizinis asmuo, kuris pasirašo Draudimo sutartį su Draudiku ir moka Draudimo įmokas.
Draudėjas ir Apdraustasis gali būti tas pats fizinis
asmuo.

1.3.
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1.4.

Apdraustasis – fizinis asmuo, kurio gyvybė ir sveikata
Draudimo sutartyje yra nurodyta kaip Draudžiamojo
įvykio objektas. Draudimo sutarties įsigaliojimo dieną
Apdraustasis privalo būti ne jaunesnis kaip 18 metų
ir ne vyresnis kaip 55 metų amžiaus, o paskutinę
Draudimo sutarties galiojimo dieną – ne vyresnis kaip
75 metų amžiaus, nebent Draudimo sutartyje nustatyta kitaip.

Vital Forsikring ASA filialas „Vital Life“
DnB NOR Grupės kompanija
www.vitallife.lt

Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas: 301531583
Registras: VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Tel: (8 5) 203 2333   
Faksas: (8 5) 203 2334
El. paštas: lietuva@vital.no

Centrinė buveinė: Vital Forsikring ASA, PB 7500, NO-5020 Bergenas, Norvegija, Įmonės kodas 977454158

AB DnB NORD bankas
Banko kodas 40100
A.s. LT024010049500396753
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1.21.

Nelaimingas atsitikimas – įvykis, kuris įvyksta prieš
Apdraustojo valią staiga, kaip netikėtų ir ekstremalių
aplinkybių pasekmė ir dėl kurio Apdraustasis patiria
kūno sužalojimą arba dėl kūno sužalojimo miršta.

1.22.

Investavimo strategija – Draudėjo pasirinkti fondai,
į kuriuos bus investuojama Draudiko apskaitoma
Draudimo įmoka. Tačiau Investavimo strategija turi
atitikti Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančius
įstatymus ir Draudiko nuostatus. Prašyme sudaryti
Draudimo sutartį Draudėjas gali pasirinkti investavimo
strategiją ir bet kuriuo metu ją keisti šių Taisyklių 13
punkte nustatyta tvarka.

1.23.

Investicijų portfelis – Draudėjo investicinėje sąskaitoje sukaupti Fondų vienetai. Draudėjas gali keisi
Investicijų portfelį ir bet kuriuo metu šių Taisyklių 13
punkte nustatyta tvarka.

1.24.

Fondai – Draudėjo pasirinkti ir Prašyme sudaryti
Draudimo sutartį bei Draudimo liudijime nurodyti
investiciniai fondai ir jų proporcijų sąrašas.

1.25.

Vienetas – nominalus investicinio fondo apskaitos
vienetas, žymintis investicinio fondo dalį. Operacijos
su Vienetais atliekamos taip:

1.32.

2. Draudžiamasis įvykis
Pagal šių Taisyklių 18, 19, 20.1- 20.3 punktų nuostatas Draudžiamuoju įvykiu laikoma:
2.1.

Apdraustojo (arba vieno iš Apdraustųjų Jungtinio
gyvybės draudimo atveju) mirtis dėl ligos arba Nelaimingo atsitikimo;

2.2.

Visiškas ir pastovus Apdraustojo (arba vieno iš
Apdraustųjų Jungtinio gyvybės draudimo atveju)
darbingumo netekimas dėl Nelaimingo atsitikimo,
jeigu pagal Draudimo sutartį yra pasirinkta Papildoma
draudimo apsauga.

2.3.

Visiškas ir pastovus darbingumo netekimas dėl Nelaimingo atsitikimo reiškia, kad pastovus (ne laikinas ir
ne kintamo pobūdžio) darbingumo netekimas įvyksta
per vienerius metus nuo Nelaimingo atsitikimo, kuris
yra Apdraustojo nedarbingumo priežastis, dienos.
Toks nedarbingumas gali būti Apdraustojo sveikatos
būklė, apibūdinta toliau pateiktame sąraše, tais atvejais, kai Draudimo laikotarpiu Apdraustasis visiškai
praranda gebėjimą atlikti darbines funkcijas ir yra
priverstas visam laikui palikti darbą:

1.25.1. Draudimo įmoka arba kitos sumos turi būti konvertuotos į Vienetus per šešias Darbo dienas nuo Draudimo
įmokų ir tų sumų gavimo ir apskaitymo verslo apskaitos sistemoje pagal Draudiko paskelbtą ir Apskaitos
dieną galiojantį debetui taikomą keitimo kursą;

Visiška ir nepagydoma silpnaprotystė

1.25.2. Visos Vienetų įsigijimui skirtos sumos turi būti konvertuotos į valiutą per šešias Darbo dienas nuo tos
dienos, kurią Draudikas gavo rašytinį Draudėjo prašymą dėl jų keitimo į valiutą pagal Draudiko paskelbtą ir
atitinkamą Apskaitos dieną galiojantį kreditui taikomą
keitimo kursą;
1.26.

1.27.

Abiejų akių netekimas arba visiškas apakimas
Visiškas apkurtimas
Apatinio žandikaulio pašalinimas
Visiškas nebylumas
Abiejų rankų arba plaštakų netekimas arba visiškas jų
nevaldymas

Kainoraštis –pagal šias Taisykles Draudiko mokėtinų
Draudimo sutarties administravimo ir aptarnavimo
atskaitymų sąlygos bei jų sąrašas. Galiojantis Kainoraštis yra neatskiriama Draudimo sutarties dalis,
su kuriuo galima susipažinti Draudiko ir jo tarpininkų
biuruose.
Būsto paskola – AB DnB NORD banko (toliau – Banko)
privatiems asmenims teikiama ilgalaikė paskola, arba
Draudimo liudijime nurodyta šios paskolos dalis. Jeigu
Draudimo liudijime numatyta mažesnė negu 100%
Būsto paskolos dalis, tai Rizikos suma šios Draudimo
sutarties laikotarpiui bus nustatoma proporcingai –
atitinkamas procentas nuo negrąžintos Būsto paskolos
likučio.

1.28.

Draudimo metai – 12 mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo Draudimo apsaugos įsigaliojimo dienos.

1.29.

Darbo diena – diena, kurią Draudiko filialas Lietuvoje
„Vital Life“ yra atidarytas ir priima klientus, išskyrus
šeštadienį, sekmadienį ir Lietuvos Respublikos valstybinės šventės dieną.

1.30.

Draudimo objektas – Draudėjo (Apdraustojo) ir Antrojo apdraustojo gyvybė ir, jeigu pasirinkta Papildoma draudimo apsauga, – Draudėjo (Apdraustojo) ir
Antrojo apdraustojo sveikata.

1.31.

Draudimo išmoka – Draudimo suma arba jos dalis, Draudimo liudijime nustatyta Draudimo sumos
proporcija, kuri pagal Draudimo sutarties sąlygas
išmokama įvykus Draudžiamajam įvykiui.

Draudžiamasis įvykis – įvykis, turintis priežastinį ryšį
su Draudimo rizika, kuriam įvykus išmokama Draudimo išmoka pagal Draudimo sutarties sąlygas ir joje
nustatyta tvarka.

Vienos rankos ir vienos kojos netekimas arba visiškas
jų nevaldymas
Vienos rankos ir vienos pėdos netekimas arba visiškas
jų nevaldymas
Vienos plaštakos ir vienos kojos netekimas arba
visiškas jų nevaldymas
Vienos plaštakos ir vienos pėdos netekimas arba
visiškas jų nevaldymas
Abiejų kojų netekimas arba visiškas jų nevaldymas
Abiejų pėdų netekimas arba visiškas jų nevaldymas.

3. Draudimo suma
3.1.

Draudimo sutarties galiojimo laikotarpio pradžioje
Draudimo suma yra nurodyta Draudimo liudijime.

3.2.

Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Draudimo
suma yra:

3.2.1.

skirtumas tarp negrąžintos Būsto paskolos, su kuria
yra susieta Draudimo sutartis, ir Sukaupti kapitalo,
kai negrąžintos Būsto paskolos suma yra didenė už
Sukauptą kapitalą;

3.2.2.

1 % nuo skirtumo tarp Sukaupto kapitalo ir negrąžintos Būsto paskolos, kai Sukauptas kapitalas yra
didesnis už negrąžintos Būsto paskolos sumą.

3.3.

Jeigu pagal Būsto paskolą yra du Apdraustieji (Jungtinis gyvybės draudimas), tuomet Draudimo suma tiek
mirties atveju, tiek Visiško ir pastovaus darbingumo
netekimo atveju įvardyto Apdraustojo atžvilgiu yra
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nurodyta Draudimo liudijime kaip tam tikras procentinis santykis nuo Draudimo sumos.
3.4.

Jeigu Draudimo laikotarpiu su vienu Jungtiniu gyvybės
draudimu apdraustu Apdraustuoju įvyksta Draudžiamasis įvykis, tai Draudimo suma ir Draudimo išmoka
apskaičiuojama pagal tam Apdraustajam priklausančią Draudimo sumą kaip yra nurodyta šių Taisyklių 3.3
punkte. Išmokama atitinkama Draudimo išmoka kaip
yra nustatyta punktuose 3.5, 3.6 ir tęsiama Draudimo
sutartis kito Apdraustojo atžvilgiu su Draudimo suma,
kuri jam yra atskirai nurodyta Draudimo liudijime.

3.5.

Įvykus Draudžiamajam įvykiui, kurio metu Apdraustasis miršta arba Visiškai ir pastoviai netenka darbingumo, tuomet negrąžinta Būsto paskolos dydžio
Draudimo išmoka yra išmokama Bankui. Draudimo
išmoką sudaro Draudiko mokėtina Rizikos suma ir
Vienetų vertė iš Draudėjo investicinės sąskaitos.

3.6.

Įvykus Draudžiamajam įvykiui, kurio metu Apdraustasis Visiškai ir pastoviai netenka darbingumo, yra
išmokama negrąžintos Būsto paskolos dydžio Draudimo išmoka konkrečiam Apdraustajam, kuriam
įvyko Draudžiamasis įvykis. Draudimo išmoką sudaro
Draudiko mokėtina Rizikos suma ir Vienetų vertė iš
Draudėjo investicinės sąskaitos.

4. Sukauptas kapitalas
4.1.

Sukaupto kapitalo suma bus išmokėta Draudėjui pasibaigus Draudimo sutarties terminui, su sąlyga, kad
Apdraustojo atžvilgiu nebuvo Draudžiamųjų įvykių.
Mokama vienkartinė išmoka.

5.5.

6. Draudimo sutarties sudarymas. Šalių įsipareigojimai
prieš sudarant Draudimo sutartį
6.1

Prieš sudarant Draudimo sutartį, Draudikas pateikia
Draudėjui (Apdraustajam) šias Taisykles kartu su kita
informacija, reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Draudimo įstatymą, jeigu šiose
Taisyklėse tos informacijos nėra.

6.2

Kad sudarytų Draudimo sutartį, Draudėjas (Apdraustasis) kartu su Antruoju apdraustuoju, jeigu toks yra,
užpildo Prašymą sudaryti draudimo sutartį ir pateikia
jį Draudikui. Prašymo sudaryti draudimo sutartį užpildymas neįpareigoja Draudėjo ją sudaryti. Prašymo sudaryti draudimo sutartį gavimas neįpareigoja
Draudiko ją sudaryti.

6.3

Draudėjo pareiga yra teikti Draudikui teisingą ir išsamią informaciją ir Prašyme sudaryti draudimo sutartį,
ir viso Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, o taip
pat raštu pranešti Draudikui apie asmens duomenų
arba adreso pasikeitimą Draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiu.

6.4

Draudėjo (Apdraustojo) ir Antrojo apdraustojo, jeigu
toks yra, pareiga prieš sudarant Draudimo sutartį
pateikti Draudikui teisingą ir išsamią informaciją apie
savo sveikatą bei medicininių tyrimų rezultatus.

6.5

Prieš sudarant Draudimo sutartį Draudikas gali
pareikalauti Apdraustojo pasitikrinti sveikatą Draudiko nurodytoje medicinos įstaigoje, kuriai už atliktą
sveikatos patikrinimą sumoka Draudikas. Draudikas
užtikrina, kad asmens sveikatos patikrinimo rezultatų
duomenys bus saugomi laikantis Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

6.6

Prieš sudarant Draudimo sutartį Draudikas, remiantis
iš Apdraustojo ir medicinos įstaigos gautais dokumentais, turi teisę padidinti Draudimo įmoką už Draudimo
apsaugos suteikimą Rizikos sumai, arba atsisakyti
sudaryti Draudimo sutartį jei draudimo rizika padidėja.

6.7

Draudėjo (Apdraustojo) parašas, arba Draudėjo
(Apdraustojo) ir Antrojo apdraustojo parašai Prašyme
sudaryti draudimo sutartį ir Draudimo liudijime patvirtina, kad jie yra gavę visas Taisykles, jas suprato
ir su jomis sutinka, ir kad Draudikas yra aptaręs su
Apdraustuoju (Antruoju apdraustuoju) visus Draudimo
sutarties terminus ir sąlygas.

5. Draudimo įmokų mokėjimo tvarka
5.1.

Draudėjas moka Draudimo įmokas Draudimo sutartyje nustatyta tvarka.

5.2.

Draudėjas turi teisę siūlyti sumokėti vienkartinę papildomą Draudimo įmoką investavimui.

5.3.

Draudikas turi teisę reikalauti Draudėjo sumokėti
galiojančiame Kainoraštyje nurodyto dydžio konvertavimo mokestį, jeigu pasirinktųjų Fondų bazinė valiuta
yra kita, negu Prašyme sudaryti Draudimo sutartį
Draudėjo nurodytoje banko sąskaitoje laikomos jo piniginės lėšos. Investicija paprastai atliekama pirmąją
Darbo dieną po dienos, kurią Draudikas gauna patvirtinimą, kad Draudimo įmoka įskaitoma į Draudiko
sąskaitą. Tai taikytina kiekvieną dieną kursą skelbiantiems Fondams pagal atitinkamos Darbo dienos kursą.
Taip pat daroma prielaida, jog Draudikas yra gavęs
pakankamai informacijos, kad galėtų identifikuoti
Prašymą sudaryti draudimo sutartį arba galiojantį
Draudimo liudijimą, pagal kurį sumokėta Draudimo
įmoka. Draudikas privalo ne vėliau kaip per šešias
Darbo dienas investuoti į pasirinktus kasdien kotiruojamus Fondus. Jei šio nustatyto šešių dienų termino
nesilaikoma, Draudikas yra atsakingas Draudėjui už
padarytą tiesioginį nuostolį tuo atveju, kai uždelsimo
priežastis yra Draudiko didelis aplaidumas.

5.4.

Rizikos ir administravimo atskaitymai apskaičiuojami
ir mokami kiekvieną mėnesį. Jeigu Draudimo įmoka
nesumokama ir dėl šios priežasties Draudikas negali
laiku jos apskaityti, arba jeigu sumokama vienkartinė 
Draudimo įmoka, tuomet iš Sukaupto kapitalo yra
nurašomi Administravimo ir Rizikos atskaitymai, kaip
numatyta šių Taisyklių 11.1 punkte.

Skaitoma, kad Draudimo įmoka sumokėta, kai ji
nurašoma nuo Draudimo liudijime nurodytos Draudėjo
banko sąskaitos ir įskaitoma į Draudiko sąskaitą.

7. Draudimo sutarties įsigaliojimas
7.1.

Draudimo sutartis įsigalioja sekančią dieną 00.00
val. Lietuvos laiku po tos dienos, kai Draudikas
gauna Draudimo liudijime nustatyta tvarka ir nustatyto dydžio Draudimo įmoka arba jos pirmą dalį, su
sąlyga, kad Draudimo sutarties įsigaliojimo dieną
Apdraustasis yra gyvas. Draudimo sutartis neįsigalios,
jeigu Draudikas nebus gavęs Draudimo liudijime
nustatyto dydžio Draudimo įmokos ar jos dalies.

7.2.

Draudikas turi teisę į galiojančiame Kainoraštyje
nustatyto dydžio Atskaitymus už Draudimo sutarties
administravimą.
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8 Draudimo sutarties keitimas

11. Administravimo atskaitymai

8.1.

Draudėjas turi teisę pasiūlyti Draudimo laikotarpio
metu Draudimo sutarties pakeitimus, pavyzdžiui:

11.1.

8.1.1.

pakeisti Draudimo sumą;

8.1.2.

pakeisti Draudimo laikotarpį;

8.1.3.

pakeisti Draudimo sumą atsižvelgiant į Būsto paskolos
(paskolos sutarties, įkeitimo sutarties ir t.t.) pakeitimus

8.1.5.

įtraukti į Draudimo sutartį Papildomą draudimą.

8.2.

Šių Taisyklių 8.1 punkte nurodyti Draudimo sutarties
pakeitimai įsigalioja Draudėjui ir Draudikui sutarus ir
pasirašius atitinkamą susitarimą.

Draudimo sutarties valdymo atskaitymus Draudikas
padengia išskaitydamas iš Draudėjo Administravimo
atskaitymus už praėjusį kalendorinį mėnesį pagal
galiojančiame Kainoraštyje nurodytas sumas. Šiose
Taisyklėse numatomi papildomi atvejai, kai Draudikas
turi teisę į Atskaitymus už papildomas paslaugas,
Draudimo sutartyje numatytais atvejais. Kiekvieno
kalendorinio mėnesio pabaigoje dalis Fondo Vienetų,
lygių išskaitytiniems pagal Kainoraštį Administravimo atskaitymams, yra išperkami Pardavimo kaina.
Kiek įmanoma, Vienetai bus išperkami iš Investicinių
fondų proporcingai tų Vienetų vertės santykiui su viso
Investicijų portfelio verte.

8.3

Jeigu Draudėjas pageidauja padidinti Draudimo sumą
arba pratęsti Draudimo laikotarpį, Draudikas turi
teisę pareikalauti Apdraustojo (Antrojo apdraustojo)
pasitikrinti sveikatą bei pateikti jam kitą papildomą
informaciją.

11.2.

Draudimo priežiūros komisijai mokėtini Atskaitymai
yra taikytini šiai Draudimo sutarčiai pagal galiojantį
koeficientą, nustatomą Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiais teisės aktais. Šie Administravimo
atskaitymai mokami tokiu pat būdu kaip ir šiose
Taisyklėse numatyti kiti atskaitymai.

8.4

Draudėjas turi teisę Draudimo laikotarpiu keisti Naudos gavėjus, pateikiant Draudikui rašytinį prašymą.

8.5

Draudikas turi teisę pareikalauti iš Draudėjo galiojančiame Kainoraštyje nustatyto dydžio Administravimo
atskaitymus už Draudėjo inicijuotų pakeitimų įforminimą.

8.6

Draudikas turi teisę kartkartėmis keisti šias Taisykles
bei kitas Draudimo sutarties sąlygas ir terminus,
pranešdamas Draudėjui apie tai ne vėliau kaip 30
dienų iki keitimų įsigaliojimo, jeigu:

8.6.1

8.6.2

8.7.

keičiami arba įsigalioja nauji Lietuvos Respublikos
teritorijoje taikomi teisės aktai, privalomi bent vienai
Draudimo sutarties šaliai ir turintys įtakos šioms
Taisyklėms arba kitoms Draudimo sutarties sąlygoms,
ir/arba 
Draudikas įveda naują arba keičia galiojančias verslo
procedūras, metodus arba atskirų operacijų procedūras ir šie pakeitimai atitinka Draudimo sutarties teisinę ir ekonominę esmę bei neturi neigiamų pasekmių
Draudėjui (Apdraustajam) ir Antrajam apdraustajam
ar Naudos gavėjui.
Rizikos ir administravimo atskaitymų apskaičiavimo
pagrindas pridedamas prie šių Taisyklių. Apskaičiavimo pagrindas gali būti keičiamas Draudimo laikotarpiu
šių Taisyklių 14.4 punkte nustatyta tvarka.

12. Investicijų portfelio sudėtis
12.1.

Draudėjo pasirinkti Fondai, į kuriuos bus investuojama, nurodyti Prašyme sudaryti draudimo sutartį.
Tokia jų sudėtis taip pat taikoma vėlesniems Draudimo įmokų mokėjimams, jeigu Draudikas negauna iš
Draudėjo kitokio rašytinio pavedimo.

12.2.

Draudėjas pripažįsta, kad prisiima investavimo riziką į
pasirinktus Fondus. Sukaupto kapitalo vertė ir investicijų grąža priklauso nuo Draudėjo pasirinkto Investicijų portfelio ir investavimo strategijos.

13. Investicijų portfelio perskirstymas
13.1.

Jeigu vėliau Draudėjas pageidauja perskirstyti Fondus, jis privalo pateikti Draudikui rašytinį prašymą.
Toks pakeitimas reiškia, kad turimi Vienetai bus
parduoti taikant Pardavimo kainą, o nauji Vienetai bus
įsigyti taikant Pirkimo kainą.

13.2.

Paprastai, Fondų pakeitimas bus aktyvuojamas tą pačią Darbo dieną, kurią Draudikas gauna prašymą, bet
ne vėliau kaip per šešias darbo dienas. Jeigu tuo metu
Fonde vyksta prekyba, ji turi būti baigta iki prasidedant naujai prekybai.

13.3.

Kad būtų galima perskirstyti Fondus, Draudikui turi
būti suteikta pakankamai informacijos, kad jis galėtų
identifikuoti konkrečią Draudimo sutartį ir, kad prašymas jam būtų suprantamas. Gavęs prašymą, Draudikas per šešias Darbo dienas atlieka veiksmus pagal
šį prašymą. Draudikas yra atsakingas už tiesioginį
ekonominį nuostolį, kurį Draudėjas patiria Draudikui
dėl didelio aplaidumo nesilaikant aukščiau minėto
termino.

13.4.

Už Fondų keitimą Draudikas turi teisę išskaityti iš
Draudėjo galiojančiame Kainoraštyje nustatyto dydžio
Administravimo atskaitymus. Jeigu naujai pasirinktų
Fondų bazinė valiuta yra kitokia, Draudikas turi teisę
keitimo kursui taikyti galiojančiame Kainoraštyje nustatyto dydžio antkainį.

9. Draudimo sutarties trukmė
9.1.

Draudimo sutarties trukmė nurodoma Draudimo liudijime. Draudimo sutartį galima sudaryti nuo 6 mėnesinių iki 40 metų laikotarpiu, atsižvelgiant į šių Taisyklių
1.3 ir 1.4 punktų nuostatas dėl leistino amžiaus.
Draudimo sutarties terminas turi sutapti su Būsto
paskolos sutarties terminu, tačiau gali būti pratęstas
pasibaigus Būsto paskolos sutarties terminui.

10. Investicijų portfelis
10.1.

Bendrosios sąlygos
Vienetų „Pardavimo kaina“ ir „Pirkimo kaina“ yra
nustatomos kiekvieną Darbo dieną. „Pirkimo kaina“
naudojama paskirstant Vienetus kai Draudėjas sumoka Draudimo įmoką, o „Pardavimo kaina“ naudojama
parduodant Vienetus šiose Taisyklėse nurodytais
atvejais.

14. Informacija Draudėjui
14.1.

Sudarant Draudimo sutartį, Draudėjui pateikiama su
šia Draudimo sutartimi susijusi rašytinė informacija,
įskaitant šias Taisykles, informaciją apie pasirinktą
Investicijų portfelį ir jam būdingą riziką, informaciją
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apie Administravimo atskaitymų taikymą dėl Draudimo įmokų ir Draudimo išmokų, bei informaciją apie
atskaitymus už adminsitravimą (Kainoraštis).
14.2

14.3.

14.4.

Draudimo sutarties sudarymo metu Draudėjas gauna
Draudimo liudijimą ir Taisykles bei kitus Draudimo
sutarties priedus. Prieš sudarant Draudimo sutartį,
Draudėjas supažindinamas su šiomis Taisyklėmis ir
aptaria jas su Draudiku.
Kartą per 12 mėnesių Draudikas teikia Draudėjui
informaciją pagal teisės aktuose nutatytus reikalavimus.
Apie Kainoraščio pakeitimą Draudikas raštu informuoja Draudėją ne vėliau kaip 30 dienų iki Kainoraščio
pakeitimo įsigaliojimo. Jeigu Kainoraštyje numatomi
didesni Administravimo atskaitymai, išskyrus įstatymų
nustatytus privalomus Administravimo atskaitymus
(šių Taisyklių 11.3 punktas), Draudėjas turi teisę iki
šių pakeitimų įsigaliojimo nutraukti Draudimo sutartį
šių Taisyklių 15.2 punkte nustatyta tvarka. Gavęs
pranešimą apie Draudimo sutarties nutraukimą, Draudikas privalo per šešias Darbo dienas nuo pranešimo
gavimo dienos išmokėti Draudėjui Išperkamąją sumą.

tą Draudimo sutartį, Draudikas grąžina Draudėjui
jo sumokėtų Draudimo įmokų sumą, pakoreguotą
investavimo rezultatu, patirtu per Draudimo sutarties
galiojimo laikotarpį.
15.5

Jeigu visiškai arba iš dalies atsisakoma Draudimo
sutarties, Draudikas išmoka Draudėjui visą Išper
kamąją sumą arba atitinkamą jos dalį.

16. Draudimo išmokos mokėjimas
16.1.

Apdraustojo mirties atveju Naudos gavėjas, arba
Draudėjas (Apdraustasis) arba Antrasis apdraustasis
pateikia Draudikui šiuos dokumentus, būtinus tam,
kad Draudikas galėtų priimti sprendimą dėl Draudimo
išmokos išmokėjimo ar atsisakymo ją mokėti:

16.1.1. notaro patvirtintą mirties liudijimo kopiją;
16.1.2. Draudimo liudijime nurodyto Naudos gavėjo asmens
tapatybės dokumento originalą;
16.1.3. Draudimo liudijimo originalą;
16.1.4. dokumentus, patvirtinančius mirties priežastį ir aplinkybes;
16.1.5. policijos aktą Nelaimingo atsitikimo atveju;

15. Teisės į vertės išsaugojimą
15.1.

15.2.

Šių Taisyklių pagrindu sudaryta Draudimo sutartis gali
būti pakeista į apmokėtą Draudimo sutartį, kai ateityje Draudėjas neprivalo mokėti Draudimo įmokų pagal
8.2. punktе numatytas sąlygas.
Draudėjas turi teisę visiškai arba iš dalies atsisakyti
Draudimo sutarties atsižvelgdamas į šių Taisyklių 14.4
punkto nuostatas. Draudėjas taip pat turi teisę bet
kuriuo metu nutraukti Draudimo sutartį, prieš 30 dienų pranešdamas apie tai Draudikui, su sąlyga, kad:

15.2.1. sausio 1 d. maksimali metinė dalinė sutarties išperkamoji suma sudarys 35% Sukaupto kapitalo, o kapitalo
likutis bus ne mažesnis kaip 1450 Eurų arba 5000
litų;
15.2.2. visiškai arba iš dalies atsisakęs Draudimo sutarties, Draudėjas privalo pateikti Draudimo liudijimo
originalą.
15.3.

15.4.

Gavęs išankstinį rašytinį Draudiko sutikimą, Draudėjas gali būti atleistas 12 mėnesių trukmės laikotarpį
nuo įsipareigojimo mokėti Draudimo įmokas. Per
šį laikotarpį visi Rizikos ir Administravimo atskaitymai išskaitomi iš Vienetų. Per visą šį 12 mėnesių
laikotarpį, bet kuriuo jo momentu, Draudėjo Vienetų
vertė turi būti pakankama, kad būtų galima padengti taikytinus Rizikos ir Administravimo atskaitymus.
Jeigu Vienetų vertė tampa nepakankama Rizikos ir
Administravimo atskaitymus padengti, Draudikas
Draudėjui nesumokėjus Draudimo įmokos ar jos
dalies Draudimo sutartyje nustatytu laiku, apie tai
privalo pranešti Draudėjui raštu, nurodydamas, jog
per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos, Draudėjui nesumokėjus Draudimo įmokos ar jos dalies,
Draudimo apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta tik
Draudėjui sumokėjus Draudimo įmoką ar jos dalį.
Jei Draudimo apsaugos sustabdymas dėl Draudimo
įmokos nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 6 mėnesius,
Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti Draudimo
sutartį.
Jeigu Draudėjas venašališkai nutraukia Draudimo
sutartį raštu pranešęs Draudikui per 30 dienų nuo
momento, kada jam buvo pranešta apie sudary-

16.1.6. Banko oficialų raštą Draudikui apie faktinę negrąžintą
Būsto paskolos sumą mirties dieną ir sąskaitos, į kurią
turi būti pervedama Draudimo išmoka, numerį.
16.2.

Visiško ir pastovaus darbingumo netekimo dėl
Nelaimingo atsitikimo atveju Naudos gavėjas ir/arba
atitinkamas Apdraustasis arba Draudėjas pateikia
Draudikui šiuos dokumentus, būtinus tam, kad Draudikas galėtų priimti sprendimą dėl Draudimo išmokos
išmokėjimo ar atsisakymo ją mokėti:

16.2.1. Apdraustojo tapatybės dokumento originalą;
16.2.2. Draudimo liudijimo originalą;
16.2.3. dokumentus, patvirtinančius Visiško ir pastovaus darbingumo netekimo priežastis ir aplinkybes;
16.2.4. policijos aktą ar kitus atitinkamus aktus, kuriuose
aprašomas Nelaimingas atsitikimas;
16.2.5. gydymo įstaigų išvadas;
16.2.6. Tarnybos, pagal teisės aktus turinčios įgaliojimus nustatyti neįgalumą ir darbingumą, aktą apie nustatytą
Visiško ir pastovaus nedarbingumo lygį;
16.2.7. Banko oficialų raštą Draudikui apie faktinę negrąžintos Būsto paskolos sumą Nelaimingo atsitikimo dieną
ir sąskaitos, į kurią turi būti pervedama Draudimo
išmoka, numerį.
16.3.

Draudikas turi teisę reikalauti papildomų įrodymų dėl
įvykio, kuris gali būti pripažintas Draudžiamuoju, atsiradimo, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
prašymo išmokėti Draudimo išmoką gavimo dienos.

16.4.

Per vieną mėnesį nuo šių Taisyklių 16.1 arba 16.2
punktuose nurodytų visų dokumentų gavimo dienos
Draudikas priima sprendimą dėl Draudimo išmokos
išmokėjimo arba atsisakymo ją išmokėti. Atsisakydamas mokėti Draudimo išmoką ar ją sumažindamas,
Draudikas privalo pateikti Draudėjui, Apdraustajam ar
Naudos gavėjui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie
tokio sprendimo priežastis. Jei Draudimo išmoka nėra
išmokėta per 30 dienų nuo pranešimo apie Draudžiamąjį įvykį, Draudikas privalo raštu išsamiai informuoti
Draudėją (Naudos gavėją) apie Draudžiamojo įvykio
tyrimo eigą.
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16.5.

16.6.

Draudikas, gavęs visus dokumentus, būtinus tam,
kad galėtų priimti sprendimą dėl Draudimo išmokos
išmokėjimo ar atsisakymo ją išmokėti, bei nusprendęs
ją išmokėti, per 30 dienų išmoka Draudimo išmoką,
išskyrus atvejus, kai Draudimo liudijime numatyta,
kad Draudimo išmoka mokama dalimis, arba kai priėmus sprendimą išmokėti Draudimo išmoką, Draudikas
ir Draudėjas susitaria dėl kitokios Draudimo išmokos
mokėjimo tvarkos.
Įvykus Draudžiamajam įvykiui, su Draudimo sutartimi
susieti Vienetai taip pat bus parduoti per šešias Darbo
dienas nuo rašytinio pranešimo apie Mirties arba Visiško ir pastovaus darbingumo netekimo atvejį bei šių
Taisyklių 16.1–16.3 punktuose nurodytų visų dokumentų gavimo dienos ir Draudikui priėmus sprendimą
išmokėti Draudimo išmoką.

16.7.

Mokėtinos Draudimo išmokos suma yra lygi faktinei
negrąžintos Būsto paskolos sumai mirties arba Nelaimingo atsitikimo dieną. Jeigu Sukaupto kapitalo suma
yra didesnė už faktiškai negrąžintos Būsto paskolos
sumą Mirties ar Nelaimingo atsitikimo dieną, likusioji
dalis vienkartine išmoka išmokama Naudos gavėjui,
nurodytam Draudimo liudijime.

16.8.

Tuo atveju, kai draudimo apsauga negaliojo, Draudikas išmoka Sukaupto kapitalo sumą.

18.2.

karas, įsiveržimas, užsienio priešų veiksmai, karo
veiksmai (nesvarbu, ar paskelbus karą, ar ne), teroristų išpuoliai, pilietinis karas, sukilimas, revoliucija,
maištas, valdžios užgrobimas arba dalyvavimas bet
kurio pobūdžio vidaus riaušėse ar maište;

18.3.

jonizuojanti radiacija arba užteršimas radioaktyviomis
medžiagomis iš kitų radioaktyvių branduolinio kuro
degimo atliekų, sprogstamojo branduolinio agregato
ar jo dalies radioaktyvios, nuodingos, sprogstamosios
ar kitos pavojingos savybės;

18.4.

Nelaimingas atsitikimas arba liga, atsiradę Apdraustajam esant veikiamam alkoholio arba narkotinių
medžiagų (kurios nebuvo skirtos gydytojo) ir šis
poveikis turi tiesioginį ryšį su Mirtimi dėl Nelaimingo
atsitikimo;

18.5.

Apdraustasis įvykdo savižudybę (galioja tik pirmuosius 3 nepertraukiamus metus nuo Draudimo sutarties
sudarymo), ir jei prieš sudarant Draudimo sutartį Apdraustasis nuslėpęs faktus ir taip suklaidino Draudiką
arba kurį nors kitą draudiką, arba Draudimo apsauga
yra sustabdyta dėl Apdraustojo nesumokėtų Draudimo įmokų.

17. Draudimo sutartis pasibaigia:

19. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo išmoka nemokama, jeigu prašymas išmokėti Draudimo išmoką
Visiškoir pastovaus darbingumo netekimo atveju
pateiktas dėl vienos iš žemiau išvardintų priežasčių:

17.1

Pasibaigus Draudimo liudijime nustatytam terminui;

19.1.

17.2

Apdraustojo Mirties arba Visiško ir pastovaus darbingumo netekimo atveju bei Draudikui įvykdžius Draudimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus – tą dieną,
kurią įvykdomi visi Draudiko įsipareigojimai;

Apdraustasis iki Draudimo sutarties įsigaliojimo dienos turėjo sveikatos nusiskundimų, dėl kurių kreipėsi
į medicinos įstaigas pagalbos/kurie buvo jam diagnozuoti ir nuo kurių jis buvo gydomas, įtrauktas į sąrašą
dėl gydymo ligoninėje, arba apie kuriuos jis pagrįstai
turėjo žinoti;

17.3.

Jungtinio gyvybės draudimo atveju, Draudimo laikotarpiu įvykus Draudžiamajam įvykiui su vienu iš Apdraustųjų, kitas Apdraustasis lieka apdraustas pagal
tą pačią Draudimo sutartį;

19.2.

Apdraustasis naudojo kontraceptines priemones, arba
jam buvo atlikta medicininė invazija, tyrimai ar taikomas gydymas dėl nevaisingumo;

17.4

Jungtinio gyvybės draudimo atveju, Draudėjui (Apdraustajam) ir Antrajam apdraustajam Mirus arba
Visiškai ir pastoviai netekus darbingumo bei Draudikui
įvykdžius Draudimo sutartyje numatytus įsipareigojimus – tą dieną, kurią įvykdomi visi Draudiko įsipareigojimai;

19.3.

Apdraustasis užsiiminėjo alpinizmu, kai paprastai
būtina naudotis virvėmis ar gidu, žiemos sportu, speleologija, ar veikla po žemės paviršiumi, po vandeniu,
kai reikia naudotis dirbtinio kvėpavimo aparatais;

19.4.

Apdraustasis buvo praradęs sąmonę;

19.5.

Apdraustajam buvo atlikta kokia nors nebūtina chirurginė operacija, kosmetinė, atstatomoji ar plastinė
operacija;

19.6.

Apdraustasis yra arba buvo susijęs su rizika, atsiradusia dėl gimdymo patologijos, taip pat dėl paveldimumo bei dėl įgimtos ligos ar anomalijos;

19.7.

Nelaimingas atsitikimas arba liga dėl Apdraustojo
apsvaigimo nuo alkoholio, narkotikų/narkotinių medžiagų arba metabolinių steroidų (kurie nebuvo skirti
gydytojo) ir šis poveikis yra tiesiogiai susijęs su Visišku ir pastoviu darbingumo netekimu dėl Nelaimingo
atsitikimo;

19.8.

Apdraustasis patyrė kūno sužalojimą tarnaudamas
policijoje ar karinėse pajėgose arba kariniame dalinyje;

19.9.

Apdraustasis buvo infekuotas žmogaus imunodeficito
virusu (ŽIV) ir su tuo susijęs visos ligos bei susirgimai, taip pat buvo gydomas nuo lytiniu būdu plintančių ligų arba dėl narkotikų naudojimo;

17.5.

Draudėjui visiškai nutraukus Draudimo sutartį;

17.6.

jeigu nesumokama Draudimo įmoka, įskaitant šių
Taisyklių 5.4 ir 15.3 punktuose nustatytus atvejus,
kai visa Sukaupto kapitalo suma panaudojama Rizikos
ir Administravimo atskaitymams padengti, ir Draudimo įmoka nesumokama per 30 dienų nuo rašytinio
pranešimo Draudėjui išsiuntimo dienos ir jeigu tame
pranešime Draudiko nėra nurodytas ilgesnis mokėjimo terminas, draudimo apsauga laikinai sustabdoma.
Jeigu draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi 6 mėnesius, Draudikas vienašališkai nutraukia Draudimo
sutartį;

17.7. konvertavus esamą Draudimo sutartį kaip yra numatyta
šių Taisyklių 15.1 punkte.
18. N
 edraudžiamieji įvykiai. Draudimo išmoka nemokama, jeigu prašymas išmokėti Draudimo išmoką
Mirtiesatveju pateiktas dėl vienos iš žemiau
išvardintųpriežasčių:
18.1.

Apdraustojo nusikalstama ar neteisėta veika arba
bendrininkavimas joje;

19.10. Apdraustasis bandė nusižudyti;
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19.11. Apdraustasis vykdė arba bendrininkavo vykdant
neteisėtas veikas ir/arba kai Apdraustasis atlieka
bausmę už tyčinį baudžiamąjį nusikaltimą įkalinimo
įstaigoje;
19.12. Apdraustasis dalyvavo kare, įsiveržime, užsienio
priešų veiksmuose, karo veiksmuose (nesvarbu, ar
paskelbus karą, ar ne), teroristų išpuoliuose, pilietiniame kare, sukilime, revoliucijoje, maište, valdžios
užgrobime arba dalyvavo bet kurio pobūdžio vidaus
riaušėse ar maište, arba Apdraustojo mirties priežastimi buvo kuris nors šiame 19.12 Taisyklių punkte
nurodytų įvykių;
19.13. Apdraustasis buvo paveiktas jonizuojančios radiacijos
arba užteršimo radioaktyviosiomis medžiagomis iš
kitų radioaktyvių branduolinio kuro degimo atliekų,
arba paveiktas sprogstamojo branduolinio agregato ar
jo dalies radioaktyviųjų, nuodingų, sprogstamųjų ar
kitokių pavojingų savybių;
19.14. Apdraustasis dalyvavo varžybose arba profesionaliame sporte, arba vairavo jėga varomas transporto
priemones neturėdamas atitinkamo vairuotojo pažymėjimo, arba važiavo 125 cm3 ar didesnio variklio
darbinio tūrio dvirate transporto priemone, dalyvavo
sausumos, oro, sniego ar vandens motorinių transporto priemonių nacionalinėse arba tarptautinėse
varžybose arba tokių varžybų treniruotėse;
19.15. Apdraustasis vartojo gydytojo nepaskirtus vaistus ir
tai galėjo būti įvykio, susijusio su Draudimo rizika,
atsiradimo priežastimi;
19.16. Apdraustasis skraidė ar dalyvavo kitose su aviacija
susijusiuose renginiuose, išskyrus jo, kaip bilietą įsigijusio keleivio, skrydžius nustatyta tvarka licencijuotais
pagal tvarkaraštį skraidančiais ir tinkamai atestuotos įgulos pilotuojamais daugiamotoriais keleiviniais
lėktuvais;
19.17. Visiško ir pastovaus darbingumo netekimo priežastimi
nebuvo Nelaimingas atsitikimas.
20. Aplaidumas ir tyčia
20.1.

Jeigu Draudėjas (Apdraustasis) arba Antrasis apdraustasis sąmoningai arba dėl didelio neatsargumo
iš karto nepraneša Draudikui apie įvykio, susijusio su
Draudimo rizika, atsiradimą ir/arba nesiima protingų
veiksmų kad būtų išvengta nuostolių, Draudikas gali
atsisakyti išmokėti Draudimo išmoką;

20.2.

Jeigu Draudėjas (Apdraustasis) arba Antrasis apdraustasis dėl paprasčiausio neatsargumo nepraneša
Draudikui apie įvykio, susijusio su Draudimo rizika,
atsiradimą ir/arba nesiima protingų veiksmų kad būtų
išvengta nuostolių, Draudikas gali sumažinti Draudimo
išmoką, tačiau ne daugiau kaip 50%;

20.3.

Draudimo sutartis laikoma negaliojančia, jeigu Draudėjas (Apdraustasis) arba Antrasis apdraustasis tyčia
arba dėl didelio aplaidumo pateikia Draudikui klaidingą informaciją.

21. Ginčų sprendimas
21.1.

Visi iš Draudimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami
derybomis.

21.2.

Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų nustatyta
tvarka.

22. Taikoma teisė
22.1.

Šiai Draudimo sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos
teritorijoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai,
privalomi Draudimo sutarties šalims.

