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Taisyklės

Perspektyva. Investicinis gyvybės draudimas
Galioja nuo 2008 m. lapkričio 21 d.

1.Sąvokų apibrėžimai

1.11.

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.

Draudimo suma –  nustatoma Draudėjo ir Draudiko
tarpusavio susitarimu ir nurodoma Prašyme sudaryti
draudimo sutartį ir Draudimo liudijime.

1.12.

Sukaupto kapitalo vertė – yra lygi Investicijų portfelio
vertei konkrečią Darbo dieną.

1.13.

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

1.14.

Rizikos atskaitymai – mokėtina suma už Draudimo
liudijime nurodytą draudimo apsaugą, kuri priklauso
nuo Draudimo sumos ir apskaičiuojama pagal Rizikos
įkainių lentelę ir yra neatskiriama Draudimo sutarties
dalis.

1.15.

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

1.16.

Investavimui skirta dalis – Draudimo įmokos dalis po
Rizikos atskaitymų ir atskaitymų išskaitymo. Investavimui skirta dalis turi būti investuojama į Fondus,
atitinkamai pagal 1.19 ir 5.3 šių Taisyklių dalis.

1.17.

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

1.18.

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

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 arba juridinis asmuo, kuris pasirašo Draudimo sutartį su Draudiku ir moka Draudimo
įmokas.

1.3.

Apdraustasis – fizinis asmuo, kurio gyvybė Draudimo sutartyje yra nurodyta kaip Draudžiamojo įvykio
objektas. Draudimo sutarties įsigaliojimo dieną Apdraustasis privalo būti ne jaunesnis kaip 1 metų ir ne
vyresnis kaip 98 metų amžiaus, o paskutinę Draudimo
sutarties galiojimo dieną – ne vyresnis kaip 99 metų
amžiaus, nebent Draudimo sutartyje nustatyta kitaip.

1.4.

1.5.

LI 20 - PM oktober 2008

1.6.

Naudos gavėjas – Draudimo sutartyje nurodytas
asmuo arba Draudėjo, o Draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir Apdraustojo, paskirtas asmuo, turintis
teisę gauti Draudimo išmoką. Naudos gavėjas/-ai
gauna visą arba procentinę dalį Draudimo išmokos
po Draudžiamojo įvykio atsitikimo taip, kaip išdėstyta Prašyme sudarytį draudimo sutartį bei Draudimo
liudijime.
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.
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.

1.7.

Taisyklės – šio Perspektyva. Investicinio gyvybės
draudimo sąlygos ir terminai.

1.8.

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

1.9.

Draudimo laikotarpis – Draudimo liudijime nurodytas
laikotarpis, kurio atžvilgiu Draudėjas moka apskaičiuotą Draudimo įmoką, o Draudikas įsipareigoja mokėti Draudimo išmoką, įvykus Draudžiamajam įvykiui.

1.10.

1.18.1. Draudimo įmoka arba kitos sumos turi būti konvertuotos į Vienetus per šešias Darbo dienas nuo Draudimo
įmokų gavimo ir apskaitymo verslo apskaitos sistemoje, pagal Draudiko paskelbtą ir Apskaitos dieną
galiojantį debetui taikomą keitimo kursą;
1.18.2. 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;
1.18.3. Draudėjas turi teisę pasirinkti Investicijų portfelį ir
Fondų, į kuriuos bus investuojama Draudiko apskaitoma Draudimo įmoka, rūšis. Tačiau toks Investicijų
portfelis turi atitikti Lietuvos Respublikos teritorijoje
galiojančius įstatymus ir Draudiko nuostatus. Prašyme sudaryti draudimo sutartį Draudėjas turi teisę
pageidauti būtent tokios investavimo strategijos ir
bet kuriuo metu gali ją keisti šių Taisyklių 13 punkte
nustatyta tvarka.
1.19.

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

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

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.

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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1.20.

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

1.21.

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

1.22.

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

1.23.

Investicijų portfelis – Draudėjo investicinėje sąskaitoje sukaupti Fondų vienetai.

1.24.

Draudimo objektas – Apdraustojo gyvybė.

1.25.

Draudimo išmoka – Draudimo suma ir Sukaupto
kapitalo vertė, kuri pagal Draudimo sutarties sąlygas
išmokama įvykus Draudžiamajam įvykiui.

1.26.

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

1.27.

5.3.

Draudikas turi teisę reikalauti Draudėjo sumokėti
galiojančiame Kainoraštyje nurodyto dydžio konvertavimo atskaitymus, 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 atskaitymai apskaičiuojami ir mokami kiekvieną mėnesį. Administravimo atskaitymai mokami
kiekvieną ketvirtį. Jeigu Draudimo įmoka nesumokama ir dėl šios priežasties Draudikas negali laiku jos
apskaityti, arba jeigu sumokama vienkartinė Draudimo įmoka, tuomet iš sukauptų Vienetų sąskaitos
yra nurašomi Atskaitymai ir Rizikos atskaitymai, kaip
numatyta šių Taisyklių 11.1 punkte.

5.5.

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

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.

2. Draudžiamasis įvykis
Pagal šių Taisyklių 19 punkto nuostatas Draudžiamuoju įvykiu
laikoma Apdraustojo mirtis Draudimo laikotarpio galiojimo
metu.

3. Draudimo suma
3.1.

Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Draudimo
suma yra nustatyta Draudėjo ir Draudiko tarpusavio
susitarimu bei nurodoma Prašyme sudaryti draudimo
sutartį ir Draudimo liudijime.

3.2.

Įvykus Draudžiamajam įvykiui, kurio metu Apdraustasis miršta, tuomet išmoka yra išmokama Naudos
gavėjui/-jams kaip tai yra nurodyta Draudimo liudijime. Draudimo išmoką sudaro Draudiko mokėtina
Draudimo suma ir Vienetų vertė iš Draudėjo investicinės sąskaitos.

4. Sukaupto kapitalo vertė

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

Prieš sudarant Draudimo sutartį, Draudikas pateikia
Draudėjui 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 kartu su
Apdraustuoju  užpildo Prašymą sudaryti draudimo
sutartį ir pateikia jį Draudikui. Prašymo sudaryti
draudimo sutartį užpildymas neįpareigoja Draudėjo
(Apdraustojo) ją sudaryti. Prašymo sudaryti draudimo
sutartį gavimas neįpareigoja Draudiko ją sudaryti.

6.3.

Draudėjo (Apdraustojo) 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 parašas arba Draudėjo ir 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 Draudėju ir Apdraustuoju visus Draudimo
sutarties terminus ir sąlygas.

6.5.

Pasirašydamas Draudimo liudijimą Draudėjas patvirtina, kad Draudėjas informavo Apdraustąjį apie Draudimo sutarties sąlygas.

Sukaupto kapitalo vertė bus išmokėta Draudėjui arba
Apdraustajam, pasibaigus Draudimo sutarties terminui, su
sąlyga, kad konkretaus Apdraustojo atžvilgiu nebuvo Draudžiamųjų įvykių. Mokama vienkartinė išmoka.
5. Draudimo įmokų mokėjimo tvarka
5.1.

5.2.

Draudėjas moka Draudimo įmokas Draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Draudimo įmokų mokėjimo tvarka turi būti nustatyta Draudimo liudijime. Draudėjas
privalo sumokėti pirmą Draudimo įmoką ar jos pirmą
dalį po Draudimo sutarties pasirašymo ir ne vėliau nei
12 (dvylika) mėnesių po Prašymo sudaryti draudimo
sutartį pateikimo Draudikui.
Draudėjas turi teisę siūlyti sumokėti vienkartinę papildomą Draudimo įmoką investavimui.
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7. Draudimo sutarties įsigaliojimas

11. Atskaitymai

7.1.

Draudimo sutartis įsigalioja sekančią dieną 00.00 val.
Lietuvos laiku po dienos, kurią yra sumokėta Draudimo liudijime nustatyta tvarka ir nustatyto dydžio
Draudimo įmoka arba jos pirmoji dalis, 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 ne vėliau nei 12 (dvylika) mėnesių po Prašymo sudaryti draudimo sutartį
gavimo.  

11.1.

7.2.

Draudikas turi teisę į galiojančiame Kainoraštyje
nustatyto dydžio atskaitymus už Draudimo sutarties
administravimą.

Draudimo sutarties administravimo atskaitymus Draudikas padengia išskaitydamas iš Draudėjo valdymo
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 atskaitymams,
yra išperkama Pardavimo kaina. Kiek įmanoma
greičiau Vienetai bus išperkami iš Investicinių fondų
proporcingai tų Vienetų vertės santykiui su viso Investicijų portfelio verte.

11.2.

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

8. Draudimo sutarties keitimas
8.1.

Draudėjas turi teisę pasiūlyti Draudimo laikotarpio
metu Draudimo sutarties pakeitimus.

8.2.

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

8.3.

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

8.4.

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

8.5.

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:

8.5.1.

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

8.5.2.

8.6.

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 ar Naudos gavėjui.
Atskaitymų ir Rizikos 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 atliekamas 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
Draudimo sutarties trukmė nurodoma Draudimo liudijime.

10. Investicijų portfelis
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.
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14. Informacija Draudėjui

16.1.3. Draudimo sutarties originalą;

14.1.

16.1.4. dokumentus, patvirtinančius mirties priežastį ir aplinkybes;

14.2.

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 apie atskaitymų taikymą dėl Draudimo įmokų ir
Draudimo išmokų, bei informaciją apie Atskaitymus
(Kainoraštis).
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.

14.3.

Kartą per 12 mėnesių Draudikas teikia Draudėjui
informaciją pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.

14.4.

Apie Kainoraščio pakeitimą Draudikas raštu informuoja Draudėją ne vėliau kaip 30 dienų iki Kainoraščio
pakeitimo įsigaliojimo. Jeigu Kainoraštyje numatomi
didesni Atskaitymai, išskyrus įstatymų nustatytus
privalomus atskaitymus (šių Taisyklių 11.2 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.

16.1.5. policijos aktą Nelaimingo atsitikimo atveju.
16.2.

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.

16.3.

Per vieną mėnesį nuo šių Taisyklių 16.1 punkte 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 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.

16.4.

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.

16.5.

Įvykus Draudžiamajam įvykiui, su Draudimo sutartimi
susieti Vienetai taip pat bus parduoti per šešias Darbo
dienas nuo rašytinio pranešimo apie mirties atvejį bei
šių Taisyklių 16.1 punkte nurodytų visų dokumentų
gavimo dienos ir Draudikui priėmus sprendimą išmokėti Draudimo išmoką.

16.6.

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

15. Teisės į vertės išsaugojimą
15.1.

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.

15.2.

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. visiškai arba iš dalies atsisakęs Draudimo sutarties, Draudėjas privalo pateikti Draudimo liudijimo
originalą.
15.3.

15.4.

Jeigu Draudėjas venašališkai nutraukia Draudimo
sutartį raštu pranešęs Draudikui per 30 dienų nuo
momento, kada jam buvo pranešta apie sudarytą 
Draudimo sutartį, Draudikas grąžina Draudėjui jo
sumokėtų Draudimo įmokų sumą, pakoreguotą investavimo rezultatu, patirtu per Draudimo sutarties
galiojimo laikotarpį.
Jeigu visiškai arba iš dalies atsisakoma Draudimo
sutarties, Draudikas išmoka Draudėjui visą Išperkamąją sumą arba atitinkamą jos dalį.

16. Draudimo išmokos mokėjimas
16.1.

Apdraustojo mirties atveju Naudos gavėjas 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;

17. Draudimo sutartis pasibaigia:
17.1.

Pasibaigus Draudimo liudijime nustatytam terminui;

17.2.

Apdraustojo mirties atveju bei Draudikui įvykdžius
Draudimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus – tą
dieną, kurią įvykdomi visi Draudiko įsipareigojimai;

17.3.

Draudėjui visiškai nutraukus Draudimo sutartį;

17.4.

Konvertavus esamą Draudimo sutartį kaip yra numatyta šių Taisyklių 15.1 punkte.

17.5.

Draudimo sutartis negali būti atstatyta po nutraukimo.

18. Nedraudžiamieji įvykiai.
Draudimo išmoka nemokama, jeigu prašymas išmokėti Draudimo išmoką mirties atveju pateiktas dėl vienos iš žemiau
išvardintų priežasčių:
18.1.

Apdraustojo nusikalstama ar neteisėta veika arba
bendrininkavimas joje;

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;

Puslapis 5 iš 5
18.3.

18.4.

18.5.

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;
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;
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.

19. Aplaidumas ir tyčia
Draudimo sutartis laikoma negaliojančia, jeigu Draudėjas arba
Apdraustasis tyčia arba dėl didelio aplaidumo pateikia Draudikui klaidingą informaciją.

20. Ginčų sprendimas
20.1.

Visi iš Draudimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami
derybomis.

20.2.

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

21. Taikoma teisė
21.1.

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

21.2.

Draudėjas ir Draudikas pripažįsta privaloma Interneto
paslaugų vartotojo  sutartį, kurią  jie sudarė. Interneto paslaugų vartotojo sutartis leidžia Draudėjui elektroniniu būdu pakeisti Fondus ir atlikti kitus veiksmus,
atitinkamai pagal šias Taisykles ir Interneto  paslaugų
vartotojo sutartį.   

