
1. Pagrindinės taisyklėse vartojamos 
sąvokos
Visos ERGO Life Insurance SE Investicinio gyvy-
bės draudimo taisyklėse Nr. 023 (toliau – Tai-
syklės) apibrėžtos sąvokos, vartojamos kituose 
Draudimo sutartį sudarančiuose dokumentuo-
se (Prašyme sudaryti draudimo sutartį, Drau-
dimo liudijime bei visuose jų atitinkamuose 
prieduose), turi būti suprantamos ir aiškinamos 
taip, kaip yra apibrėžtos šiose Taisyklėse.

1.1. Draudikas – ERGO Life Insurance SE.

1.2. Draudėjas – pilnametis fizinis asmuo 
arba juridinis asmuo, kuris sudarė Draudimo 
sutartį su Draudiku.

1.3. Apdraustasis – Draudimo sutartyje nu-
rodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus 
Draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo mokėti 
Draudimo išmoką. Apdraustuoju į Draudimo su-
tartį gali būti įtraukiamas asmuo, kuris Draudi-
mo sutarties įsigaliojimo dieną yra ne jaunesnis 
kaip 1 metų ir ne vyresnis kaip 75 metų amžiaus, 
o paskutinę Draudimo sutarties galiojimo dieną 
bus ne vyresnis kaip 99 metų amžiaus, nebent 
Draudimo sutartyje nustatyta kitaip.

1.4. Naudos gavėjas – Draudimo sutartyje 
nurodytas asmuo, kuris Draudimo sutartyje nu-
rodytais atvejais turi teisę gauti Draudimo iš-
moką. Neatšaukiamas naudos gavėjas - Naudos 
gavėjas, kuris negali būti vienašališkai, be pa-
ties Naudos gavėjo sutikimo, Draudėjo atšauk-
tas ir pakeistas.

1.5.  Prašymas sudaryti draudimo sutartį 
– Draudiko nustatytos formos rašytinis doku-

mentas, kuriuo išreiškiamas ketinimas sudaryti 
Draudimo sutartį su Draudiku ir kuriame pa-
teikiama informacija Draudikui, apie Draudimo 
objektą, faktus ir aplinkybes, būtinus draudimo 
rizikai įvertinti. 

 1.6. Draudimo sutartis – sutartis, kurios ša-
lys yra Draudikas ir Draudėjas, sudaryta pagal 
Taisykles ir reglamentuojanti jų teises ir įsipa-
reigojimus dėl draudimo paslaugos pagal šias 
Taisykles. Draudėjas įsipareigoja mokėti Drau-
dimo įmoką Draudimo sutartyje nustatytais 
terminais ir nustatyto dydžio bei vykdyti kitus 
Draudimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, 
o Draudikas įsipareigoja išmokėti Draudimo iš-
moką įvykus Draudžiamajam įvykiui. Draudimo 
sutartį sudaro šios Taisyklės, Draudimo liudiji-
mas, Prašymas sudaryti draudimo sutartį, Kai-
noraštis ir visi kiti Draudimo sutarties priedai.

1.7. Draudimo objektas – turtinis interesas, 
susijęs su Apdraustojo gyvenimo trukme ir ka-
pitalo kaupimu ir, jeigu pasirinkta Papildoma 
draudimo apsauga, – su Apdraustojo visišku 
ir pastoviu darbingumo netekimu. Draudimo 
objektai nurodomi Draudimo liudijime.

1.8. Draudimo liudijimas – Draudiko iš-
duodamas dokumentas, kuriuo patvirtinamas 
Draudimo sutarties sudarymas.

1.9. Draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo 
Draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris 
nebūtinai sutampa su Draudimo sutarties ter-
minu.

1.10. Draudimo įmoka – Draudėjo mokėtina 
Draudikui pinigų suma už suteiktą Draudimo 
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apsaugą, kuri apima investavimui skirtą dalį, 
Rizikos atskaitymus ir Administravimo atskaity-
mus.

1.11. Draudimo suma – suma, kuria apdrau-
džiama Apdraustojo gyvybė ir, jeigu pasirinkta 
Papildoma draudimo apsauga, – Apdraustojo 
visiškas ir pastovus darbingumas.

1.12. Sukauptas kapitalas – yra lygus Investi-
cijų portfelio vertei konkrečią dieną.

1.13. Išperkamoji suma – suma, gaunama iš 
Sukaupto kapitalo atskaičius nesumokėtus Ri-
zikos atskaitymus, Draudimo sutarties nutrau-
kimo atskaitymą ir kitus nesumokėtus Admi-
nistravimo atskaitymus pagal Kainoraštyje ir 
Draudimo liudijime nustatytus įkainius.

1.14. Rizikos atskaitymas – mokėtina suma 
už Draudimo liudijime nurodytą Draudimo ap-
saugą ir Papildomą draudimo apsaugą, kuri pri-
klauso nuo Draudimo sumos ir apskaičiuojama 
pagal Rizikos atskaitymų tarifų lentelę. Draudi-
mo sutarčiai taikoma Rizikos atskaitymų tarifų 
lentelė pateikiama Draudimo liudijime.

1.15. Administravimo atskaitymai – Kaino-
raštyje ir Draudimo liudijime nustatytos sumos, 
skirtos padengti Draudimo sutarties adminis-
travimo ir valdymo išlaidas.

1.16. Draudimo apsauga – Draudiko įsiparei-
gojimas mokėti Draudimo išmoką įvykus Drau-
džiamajam įvykiui dėl Apdraustojo mirties.

1.17. Papildoma draudimo apsauga – Drau-
diko įsipareigojimas mokėti Draudimo išmoką 
įvykus Draudžiamajam įvykiui dėl Apdraustojo 
visiško ir pastovaus darbingumo netekimo, kuris 
numatytas Draudimo sutartyje kaip papildoma 
draudimo apsauga. Visiško ir pastovaus darbin-
gumo netekimo draudimu gali būti apdraudžia-
mi asmenys nuo 18 iki 65 metų amžiaus imtinai. 
Papildoma draudimo apsauga yra neprivaloma. 
Jei pasirenkama Papildoma draudimo apsauga, 
ji yra nurodoma Draudimo liudijime.

1.18. Investavimo kryptis – viena iš Draudiko 
siūlomų Draudėjo lėšų investavimo krypčių. In-
vestavimo kryptimi laikomi ir Draudimo sutar-
tyje įvardinti fondai.

1.19. Vienetas – nominalus Investavimo kryp-
ties apskaitos vienetas, žymintis Investavimo 
krypties dalį. 

1.20. Kainoraštis – pagal šias Taisykles 
Draudiko nustatytų Administravimo atskaity-
mų sąlygos bei jų sąrašas ir įkainiai. Galiojan-
tis Kainoraštis pateikiamas Draudiko interneto 
svetainėje ir yra neatskiriama Draudimo sutar-
ties dalis.

1.21. Investavimo programa – Draudėjo pasi-
rinktos Investavimo kryptys ir į jas investuojamų 
Draudimo įmokų paskirstymas atitinkamomis 
proporcijomis. Investavimo programa turi ati-
tikti Draudiko nustatytą tvarką.

1.22. Investicijų portfelis – Draudimo sutar-
čiai tenkantys Investavimo krypčių Vienetai.

1.23.  Draudimo išmoka – pinigų suma, kuri 
įvykus Draudžiamajam įvykiui išmokama asme-
niui, turinčiam teisę į draudimo išmoką.

1.24. Draudžiamasis įvykis – Draudimo sutar-
tyje nurodytas įvykis, kuriam įvykus išmokama 
Draudimo išmoka pagal Draudimo sutarties są-
lygas ir joje nustatyta tvarka.

1.25. Nelaimingas atsitikimas – įvykis, kuris 
įvyksta prieš Apdraustojo valią staiga, kaip ne-
tikėtų ir ekstremalių aplinkybių pasekmė ir dėl 
kurio padaroma žala Apdraustojo sveikatai arba 
dėl kurio Apdraustasis miršta.

1.26. Visiškas ir pastovus darbingumo nete-
kimas – Apdraustajam nustatytas visiškas ir pa-
stovus darbingumo netekimas dėl Nelaimingo 
atsitikimo kaip apibrėžta Taisyklių 2.3 punkte.

2. Draudžiamasis įvykis
2.1. Draudžiamuoju įvykiu, išskyrus šių Taisyklių 
18 ir 19 straipsniuose numatytus atvejus, laiko-
mi įvykiai:

2.1.1.  Apdraustojo mirtis;

2.1.2.  Apdraustojo Visiškas ir pastovus dar-
bingumo netekimas dėl Nelaimingo atsitikimo, 
jeigu į Draudimo sutartį yra įtraukta Papildoma 
draudimo apsauga.

2.1.3. Draudimo sutarties galiojimo termino 
pabaiga, jeigu Apdraustojo atžvilgiu nebuvo 
2.1.1 arba 2.1.2 punktuose numatytų Draudžia-
mųjų įvykių.

2.2. Draudžiamojo įvykio buvimą ar nebuvi-
mą pripažįsta Draudikas savo sprendimu. Teis-
mui paskelbus Apdraustąjį mirusiu, tai laikoma 
Draudžiamuoju įvykiu, jeigu įsiteisėjusiu teismo 
sprendimu pripažinta Apdraustojo mirties data 
tenka Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui. 
Jei teismas pripažįsta Apdraustąjį nežinia kur 
esančiu, tai nelaikoma Draudžiamuoju įvykiu.
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2.3. Visiškas ir pastovus darbingumo ne-
tekimas dėl Nelaimingo atsitikimo reiškia, kad 
pastovus (ne laikinas ir ne kintamo pobūdžio) 
darbingumo netekimas įvyksta Draudimo lai-
kotarpiu per vienerius metus nuo Nelaimingo 
atsitikimo, kuris yra Apdraustojo darbingumo 
netekimo priežastis, dienos. Toks darbingumo 
netekimas gali būti:

2.3.1. Apdraustojo sveikatos būklė, apibūdin-
ta toliau pateiktame sąraše, kai Draudimo lai-
kotarpiu Apdraustasis dėl Nelaimingo atsitiki-
mo visiškai praranda gebėjimą atlikti darbines 
funkcijas ir yra priverstas visam laikui palikti 
darbą:

• visiška ir nepagydoma silpnaprotystė;

• abiejų akių netekimas arba visiškas apakimas;

• visiškas apkurtimas;

• apatinio žandikaulio pašalinimas;

• visiškas nebylumas;

• abiejų rankų arba plaštakų netekimas arba 
visiškas jų nevaldymas;

• 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 neval-
dymas;

• abiejų pėdų netekimas arba visiškas jų neval-
dymas.

2.3.2. Apdraustojo būklė dėl Nelaimingo atsiti-
kimo, kuri apriboja Apdraustajam galimybę atlikti 
su darbo pajamomis susijusią veiklą, ir dėl kurios 
pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tar-
nybos prie Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos nustatytą tvarką Apdraustajam nustatytas 
iki 25 (dvidešimt penkių) procentų įskaitytinai 
darbingumo lygis ir Apdraustasis laikomas ne-
darbingu. Darbingumo netekimo ir darbingumo 
lygio nustatymo kriterijus ir tvarką nustato Lie-
tuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija kartu su Lietuvos Respublikos sveika-
tos apsaugos ministerija.

3. Draudimo suma. Draudimo išmoka
3.1. Draudimo sutarties galiojimo laikotar-
piu Draudimo suma yra nustatyta Draudėjo ir 
Draudiko tarpusavio susitarimu bei nurodoma 
Prašyme sudaryti draudimo sutartį ir Draudimo 
liudijime.

3.2. Sudarant Draudimo sutartį Draudėjas 
gali pasirinkti viena iš dviejų draudimo variantų, 
kai Draudimo išmoką sudaro:

3.2.1. Draudimo suma ir Sukaupto kapitalo 
vertė.

3.2.2. Draudimo suma arba Sukaupto kapitalo 
vertė, jeigu ji viršija Draudimo sumą. 

3.3. Draudimo sutarčiai taikomas draudimo 
išmokos apskaičiavimo variantas nurodomas 
Draudimo liudijime.

4. Sukauptas kapitalas
4.1. Sukaupto kapitalo vertė yra lygi Inves-
ticijų portfelio vertei, kuri apskaičiuojama kaip 
turimų Vienetų skaičiaus ir jų kainos sandauga.

4.2. Sukaupto kapitalo vertė bus išmokėta 
Naudos gavėjui, pasibaigus Draudimo sutarties 
terminui su sąlyga, kad Apdraustojo atžvilgiu 
nebuvo 2.1.1 arba 2.1.2 punktuose numatytų 
Draudžiamųjų įvykių. 

5. Draudimo įmokų mokėjimo tvarka
5.1. Draudėjas privalo mokėti Draudimo 
įmokas, Administravimo atskaitymus ir kitus 
pagal Draudimo sutartį mokėtinus mokėjimus 
Draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Planuoja-
mos Draudimo įmokos ir jų mokėjimo periodiš-
kumas nustatytomi Draudimo liudijime. Mini-
malų Draudimo įmokų dydį nustato Draudikas. 
Draudėjas privalo sumokėti pirmą Draudimo 
įmoką per 3 mėnesius nuo Prašymo sudaryti 
draudimo sutartį pateikimo Draudikui dienos. 

5.2. Draudimo liudijime nustatytos Drau-
dimo įmokos (išskyrus pirmą Draudimo įmoką) 
nėra privalomos Draudėjui. Draudėjas turi teisę 
siūlyti sumokėti papildomą Draudimo įmoką. 

5.3. Vienetai priskiriami Draudimo sutarčiai, 
kai Draudimo įmoka įskaitoma į Draudiko sąskaitą 
ir Draudikas gauna pakankamai informacijos, kad 
galėtų identifikuoti Draudimo sutartį, pagal ku-
rią sumokėta Draudimo įmoka. Draudikas privalo 
ne vėliau kaip per šešias darbo dienas investuoti 
į pasirinktas kasdien kotiruojamas Investavimo 
kryptis. Jei šių terminų nėra galimybės laikytis 
dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Draudi-
ko, tai sumokėta Draudimo įmoka perskaičiuo-
jama į Vienetus vėliau, tačiau iš karto, kai tampa 
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įmanoma. Draudikas yra atsakingas Draudėjui už 
padarytus tiesioginius nuostolius tuo atveju, kai 
tokio uždelsimo investuoti priežastis yra Draudi-
ko didelis aplaidumas.

5.4. Visos Vienetų įsigijimui skirtos sumos 
konvertuojamos į valiutą per šešias darbo die-
nas nuo tos dienos, kurią Draudikas gavo rašy-
tinį Draudėjo prašymą dėl jų keitimo į Investa-
vimo krypties valiutą pagal Draudiko paskelbtą 
ir atitinkamą apskaitos dieną galiojantį valiutos 
keitimui taikomą kursą. 

5.5. Draudimo įmokos sumokėjimo data lai-
koma diena, kai įmoka įskaitoma į Draudiko sąs-
kaitą banke. Jeigu iš mokėjimo pavedimo nega-
lima nustatyti, pagal kurią draudimo sutartį yra 
mokama Draudimo įmoka, tai Draudimo įmokos 
sumokėjimo data bus laikoma įmokos priskyri-
mo, kurį atlieka Draudikas, Draudimo sutarčiai 
diena.

5.6. Sumokėta nacionaline valiuta Draudimo 
įmoka perskaičiuojama į Draudimo sutarties 
valiutą pagal Lietuvos Banko nustatytą nacio-
nalinės valiutos ir Draudimo sutarties valiutos 
kursą, galiojantį Draudimo įmokos sumokėjimo 
dieną. 

6. Draudimo sutarties sudarymas. 
Draudimo sutarties šalių teisės ir 
pareigos
6.1. Prieš sudarant Draudimo sutartį, Drau-
dikas pateikia Draudėjui šias Taisykles kartu su 
kita informacija, reikalaujama pateikti Draudė-
jui pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą 
ir Draudimo įstatymą, jeigu šiose Taisyklėse tos 
informacijos nėra.

6.2. Pageidaudamas sudaryti Draudimo su-
tartį, Draudėjas kartu su Apdraustuoju užpildo 
Prašymą sudaryti draudimo sutartį ir pateikia 
jį Draudikui. Prašymo užpildymas ir pateikimas 
neįpareigoja Draudiko sudaryti Draudimo su-
tartį. Apdraudžiamas asmuo užpildo Draudiko 
nustatytos formos apklausos anketas, jei Drau-
dikas tokių reikalauja.

6.3. Draudėjo pareiga yra teikti Draudikui 
teisingą ir išsamią informaciją ir Prašyme suda-
ryti draudimo sutartį, ir viso Draudimo sutar-
ties galiojimo laikotarpiu. Draudėjas yra atsa-
kingas už šios informacijos pateikimą.

6.4. Draudėjas, sudarydamas Draudimo su-
tartį bei jos galiojimo metu, privalo suteikti 
Draudikui informaciją apie Apdraustąjį. Drau-
dėjas ir Apdraustasis Draudimo sutarties suda-
rymo ir jos galiojimo metu, pildydami prašymą 
sudaryti ar keisti Draudimo sutartį, pranešimą 

apie Draudžiamąjį įvykį, atsakydami į Draudiko 
pateikiamus klausimynus, anketas ar papildo-
mus klausimus, privalo pateikti Draudikui visą 
jiems žinomą informaciją ir dokumentus, kurie 
reikalingi draudimo rizikai įvertinti, nustatyti 
aplinkybėms, kurios gali turėti esminės įtakos 
Draudžiamojo įvykio atsiradimo tikimybei, iš-
tirti Draudžiamajam įvykiui, Draudimo sutar-
ties atskaitymų, Draudimo išmokos dydžio ar 
kitų reikšmingų Draudimo sutarčiai aplinkybių 
nustatymui. Draudėjas privalo raštu praneš-
ti Draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą, 
tame tarpe susijusį su Apdraustojo duomenų 
apie sveikatos būklę, gydymą, darbinę veiklą 
pasikeitimais. Draudikas įsipareigoja neskelbti 
vykdant Draudimo sutartį gautos informacijos 
apie Draudėją ar Apdraustąjį, išskyrus Draudi-
mo sutartyje arba įstatymų nustatytus atvejus.

6.5. Draudikas draudžia tikėdamas tuo, kad 
Draudėjas ir Apdraustasis į visus Prašyme su-
daryti draudimo sutartį, Draudiko pateiktose 
anketose, klausimynuose ar papildomai pateik-
tus klausimus, ypač susijusius su esamais arba 
ankstesniais susirgimais, sveikatos sutrikimais 
ir negalavimais, neigiamais įpročiais, paveldi-
momis ligomis, darbine veikla, laisvalaikio po-
mėgiais, atsakė išsamiai ir teisingai. 

6.6. Jeigu po Draudimo sutarties sudary-
mo nustatoma, kad Draudėjas arba Apdraus-
tasis, sudarant Draudimo sutartį ar jos galio-
jimo metu, nevykdė savo pareigos atskleisti 
informaciją ir tyčia ar dėl neatsargumo sutei-
kė Draudikui neišsamią, neatitinkančią tikro-
vės informaciją apie Draudėją, Apdraustąjį ar 
apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos 
draudimo rizikai įvertinti, Draudžiamojo įvykio 
atsiradimo tikimybei, Draudimo sutarties at-
skaitymų dydžių nustatymui ar kitų reikšmingų 
Draudimo sutarčiai aplinkybių nustatymui, tai 
Draudikas turi teisę sumažinti Draudimo išmoką 
arba atsisakyti ją mokėti, išskyrus atvejus, kai 
aplinkybės, kurias Draudėjas nuslėpė, išnyko iki 
Draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos Drau-
džiamajam įvykiui.

6.7. Prieš sudarant Draudimo sutartį Drau-
dikas gali pareikalauti apdraudžiamo asmens 
pasitikrinti sveikatą Draudiko nurodytoje me-
dicinos įstaigoje, kuriai už atliktą sveikatos 
patikrinimą sumoka Draudikas. Draudikas užti-
krina, kad asmens sveikatos patikrinimo rezul-
tatų duomenys bus saugomi laikantis 2016 m. 
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl lais-
vo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaiki-
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nama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas) reikalavimų. Draudikas 
turi teisę pareikalauti iš Draudėjo kompensuoti 
Draudiko sąskaita atlikto apdraudžiamo asmens 
medicininio patikrinimo išlaidas, jeigu Draudė-
jas atsisako sudaryti Draudimo sutartį, nesu-
moka pirmos Draudimo įmokos arba nutraukia 
Draudimo sutartį 15.5 punkte numatytu atveju.

6.8. Draudikas, įvertinęs draudimo riziką, 
gali padidinti Rizikos atskaitymą arba atsisa-
kyti sudaryti Draudimo sutartį, nenurodyda-
mas priežasčių. Jeigu Draudimo įmoka pagal 
pateiktą prašymą buvo sumokėta iki draudimo 
rizikos įvertinimo ir Draudiko atsisakymo suda-
ryti Draudimo sutartį, tokia įmoka grąžinama ją 
sumokėjusiam asmeniui. Jeigu per šį laikotarpį 
įvyksta šiose Taisyklėse numatytas Draudžiama-
sis įvykis, Draudikas neprivalo mokėti Draudimo 
išmokos.

6.9. Draudikui sutikus sudaryti Draudimo su-
tartį, Draudėjui išduodamas Draudimo liudijimas, 
kuris patvirtina Draudimo sutarties sudarymą.

6.10. Draudėjo ir Apdraustojo parašai Pra-
šyme sudaryti draudimo sutartį ir/arba Drau-
dimo liudijime patvirtina, kad jie yra gavę visas 
Taisykles, jas suprato ir su jomis sutinka, ir kad 
Draudikas yra aptaręs su Draudėju ir Apdraus-
tuoju visas Draudimo sutarties sąlygas.

6.11. Draudėjas privalo informuoti Apdraus-
tąjį ir/ar Naudos gavėją apie sudarytą Draudi-
mo sutartį ir juos supažindinti su jų teisėmis ir 
pareigomis, nustatytomis Draudimo sutartyje. 
Jei Draudimo sutartis yra keičiama, Draudėjas 
privalo šiame punkte išvardintiems asmenims 
suteikti informaciją apie Draudimo sutarties 
pasikeitimus.

6.12. Su Draudimo sutartimi susiję praneši-
mai turi būti pateikiami tik raštu. Draudikui to-
kie pranešimai įsigalioja nuo jų gavimo momen-
to. Informacija, pateikta per Draudiko nurodytą 
internetinę klientų aptarnavimo sistemą, taip 
pat yra laikoma rašytine informacija. 

6.13. Apie adreso korespondencijai gauti pa-
sikeitimą, savo vardo, pavardės ar pavadinimo 
pasikeitimą Draudėjas ar Apdraustasis priva-
lo pranešti Draudikui per 3 darbo dienas. Jei 
Draudėjas ilgesniam negu 3 mėnesių laikotar-
piui išvyksta į užsienį, jis turi Draudikui nurodyti 
asmenį, gyvenantį Lietuvoje ir įgaliotą Draudėjo 
vardu gauti Draudiko pranešimus.

6.14. Laikoma, kad Draudėjas gavo Draudiko 
pranešimą, išsiųstą paštu, praėjus 5 dienoms 
po jo išsiuntimo.

7. Draudimo sutarties įsigaliojimas
7.1. Draudimo sutartis įsigalioja esant vi-
soms šioms sąlygoms: sumokėta visa pirma 
Draudimo įmoka ir Draudėjui išduotas Drau-
dimo liudijimas. Nesumokėjus visos pirmos 
Draudimo įmokos per 3 mėnesius nuo Prašymo 
sudaryti draudimo sutartį pateikimo dienos, 
Draudimo sutartis neįsigalioja.

7.2. Draudimo apsauga įsigalioja kitą dieną 
00.00 val. Lietuvos laiku po dienos, kai Draudi-
kas gauna Draudimo liudijime nustatyta tvarka 
ir nustatyto dydžio pirmą Draudimo įmoką, su 
sąlyga, kad Draudimo apsaugos įsigaliojimo die-
ną Apdraustasis yra gyvas. 

8. Draudimo sutarties keitimas
8.1. Draudėjas turi teisę pasiūlyti Draudimo 
laikotarpio metu keisti Draudimo sutarties są-
lygas. 

8.2. Draudėjas apie pageidaujamus Drau-
dimo sutarties pakeitimus praneša Draudikui 
raštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki nu-
matomos Draudimo sutarties pakeitimo datos. 
Draudikas, įvertinęs pasikeitusias aplinkybes, 
gali atsisakyti keisti Draudimo sutarties sąlygas. 
Draudimo sutarties pakeitimai įsigalioja nuo 
Draudimo sutarties pakeitime nurodytos datos.

8.3. Jeigu Draudėjas pageidauja padidinti 
Draudimo sumą arba pratęsti Draudimo laiko-
tarpį, Draudikas turi teisę pareikalauti Apdraus-
tojo pasitikrinti sveikatą bei pateikti papildomą 
informaciją apie Apdraustojo sveikatos būklę, 
darbinę veiklą, laisvalaikio pomėgius bei kitą in-
formaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti.

8.4. Draudėjas pateikęs Draudikui prašy-
mą raštu turi teisę Draudimo laikotarpiu keisti 
Naudos gavėjus, išskyrus Neatšaukiamą naudos 
gavėją. Jeigu Naudos gavėjas buvo paskirtas 
Apdraustojo sutikimu, tai Naudos gavėjas gali 
būti pakeistas tik Apdraustajam sutikus.

8.5. Jei Draudimo apsauga sustabdoma arba 
Draudėjas pateikia prašymą nutraukti Draudi-
mo sutartį, Draudikas gali pranešti apie tai Ne-
atšaukiamam naudos gavėjui.

8.6. Draudikas turi teisę pareikalauti iš 
Draudėjo galiojančiame Kainoraštyje nustatyto 
dydžio atskaitymus už Draudėjo pageidaujamų 
Draudimo sutarties pakeitimų atlikimą.
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9. Draudimo sutarties trukmė
9.1. Draudimo sutarties galiojimo termi-
nas ir Draudimo apsaugos terminas nurodomi 
Draudimo liudijime.

10. Investicijų portfelis
10.1. Vienetų pardavimo kaina ir pirkimo 
kainos yra skelbiamos kiekvieną darbo dieną 
Draudiko interneto svetainėje. Vienetų pirkimo 
kaina naudojama paskirstant Vienetus kai Drau-
dėjas sumoka Draudimo įmoką, o pardavimo 
kaina naudojama parduodant Vienetus šiose 
Taisyklėse nurodytais atvejais. 

11. Draudimo sutarties atskaitymai 
11.1. Draudėjo sumokėtos Draudimo įmokos 
naudojamos Draudimo sutartyje nustatytiems 
Vienetams įsigyti. Dalis sumokėtų Draudimo 
įmokų skiriama Draudimo sutarties Administra-
vimo atskaitymams padengti ir valstybės nusta-
tytiems mokesčiams ir rinkliavoms sumokėti. 

11.2. Nuo pirmos pagal Draudimo sutartį su-
mokėtos Draudimo įmokos nuskaitomas Drau-
dimo liudijime nustatyto dydžio Sutarties su-
darymo atskaitymas. Nuo pirmos ir kiekvienos 
kitos pagal Draudimo sutartį sumokėtos Drau-
dimo įmokos nuskaitomas Kainoraštyje nusta-
tyto dydžio Atskaitymas nuo draudimo įmokos.

11.3. Iš Sukaupto kapitalo vertės kiekvieno 
mėnesio pirmą dieną išskaičiuojami Draudimo 
liudijime nustatyto dydžio Rizikos atskaitymai už 
praėjusį mėnesį. Rizikos atskaitymų tarifus tvir-
tina Draudikas. Rizikos atskaitymai apskaičiuo-
jami pagal galiojančius Draudiko tarifus ir Ap-
draustojo individualius duomenis, susijusius su 
draudimo rizikos įvertinimu. Pasikeitus statisti-
niams duomenims apie draudžiamuosius įvykius 
ir draudimo išmokas, Draudikas gali vienašališkai 
pakeisti Rizikos atskaitymų tarifus. Apie šiuos 
pakeitimus Draudikas praneša Draudėjui prieš 
3 mėnesius iki naujų tarifų įsigaliojimo dienos. 
Jeigu Draudėjas nesutinka su tarifų pakeitimu, 
jis gali iki naujų tarifų įsigaliojimo nemokamai 
pakeisti Draudimo sutarties sąlygas, darančias 
įtaką Rizikos atskaitymo dydžiui, arba nutraukti 
Draudimo sutartį pagal 15.1 punktą.

11.4. Jeigu Draudimo sutartyje sutartas 3.2.2 
punkte nustatytas Draudimo išmokos variantas, 
tai Rizikos atskaitymų dydis skaičiuojamas pa-
gal skirtumą tarp Draudimo sumos ir Sukaupto 
kapitalo vertės ir Draudimo liudijime nustatytą 
Rizikos atskaitymo tarifą. Jeigu pagal tokį drau-
dimo variantą Sukaupto kapitalo vertė lygi arba 
viršija Draudimo sumą, tai Rizikos atskaitymas 
neskaičiuojamas. 

11.5. Iš Sukaupto kapitalo vertės kiekvieno 
mėnesio pirmą dieną išskaičiuojamas Kainoraš-
tyje nustatyto dydžio Sutarties administravimo 
atskaitymas, kuris gali būti sudarytas iš kinta-
mos ir fiksuotos dalies. Sutarties administravi-
mo atskaitymo kintama dalis apskaičiuojama už 
praėjusį mėnesį atsižvelgiant į Sukaupto kapita-
lo vertę einamojo mėnesio pirmą dieną.

11.6. Draudimo sutarčiai taikomų atskaitymų 
dydžiai ir jų atskaitymo tvarka nurodomi Drau-
dimo liudijime ir/arba Kainoraštyje. Kiekvieno 
kalendorinio mėnesio pabaigoje dalis Inves-
tavimo krypties Vienetų, lygių išskaitytiniems 
pagal Kainoraštį atskaitymams, yra išperkami 
Vienetų pardavimo kaina. Draudikas turi teisę 
išskaičiuoti iš Draudimo išmokos ar kitos iš-
mokos, mokamos pagal Draudimo sutartį, pri-
skaičiuotus, bet dar nenuskaitytus atskaitymus 
pagal Draudimo sutartį. Vienetai bus išperkami 
iš Investavimo krypčių proporcingai tų Viene-
tų vertės santykiui su viso Investicijų portfelio 
verte.

11.7. Draudikas turi teisę keisti Draudimo su-
tarčiai taikomus atskaitymus, pakeitęs Kaino-
raštį Taisyklių 14.4 punkte nustatyta tvarka.

12. Investicijų portfelio sudėtis
12.1. Draudėjo pasirinktos Investavimo kryp-
tys, į kurias bus investuojama, nurodomos Pra-
šyme sudaryti draudimo sutartį. Tokia jų sudė-
tis taip pat taikoma vėlesniems Draudimo įmokų 
mokėjimams, jeigu Draudikas negauna iš Drau-
dėjo kitokio rašytinio pavedimo. Draudikas gali 
nustatyti dalis, kuriomis gali būti investuojama 
į tam tikras Investavimo kryptis, ir pasirenkamų 
Investavimo krypčių skaičių.

12.2. Draudėjas prisiima investavimo riziką į 
pasirinktas Investavimo kryptis. Sukaupto ka-
pitalo vertė ir investicijų grąža priklauso nuo 
Draudėjo pasirinkto Investicijų portfelio ir In-
vestavimo programos.
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13. Investicijų portfelio perskirstymas ir 
investavimo programos pakeitimas
13.1. Jeigu Draudėjas pageidauja perskirstyti 
turimą Investicijų portfelį arba pakeisti Drau-
dimo įmokų Investavimo programą, jis privalo 
pateikti Draudikui prašymą raštu arba kitu su 
Draudiku iš anksto suderintu būdu. 

13.2. Paprastai, Investicijų portfelio perskirs-
tymas bus atliekamas tą pačią darbo dieną, 
kurią Draudikas gauna prašymą, bet ne vėliau 
kaip per šešias darbo dienas. Toks pakeitimas 
reiškia, kad turimi Vienetai bus parduoti taikant 
jų pardavimo kainą, o nauji Vienetai bus įsigyti 
taikant jų pirkimo kainą. Draudėjo pavedimas 
perskirstyti Investicijų portfelį nevykdomas 
tol, kol nėra įvykdytas prieš tai pateiktas kitas 
Draudėjo pavedimas arba Draudimo įmokos in-
vestavimas.

13.3. Draudikui turi būti suteikta pakankamai 
informacijos, kad jis galėtų identifikuoti kon-
krečią Draudimo sutartį ir kad prašymas per-
skirstyti Investicijų portfelį jam būtų supran-
tamas. Gavęs prašymą, Draudikas per šešias 
darbo dienas atlieka veiksmus pagal šį prašy-
mą. Jei šių terminų nėra galimybės laikytis dėl 
priežasčių, kurios nepriklauso nuo Draudiko, 
tai Investicijų portfelio perskirstymas atlieka-
mas vėliau, tačiau iš karto, kai tampa įmanoma. 
Draudikas yra atsakingas Draudėjui už tiesiogi-
nius nuostolius, kuriuos Draudėjas patiria, kai 
tokio uždelsimo perskirstyti Investicijų portfelį 
priežastis yra Draudiko didelis aplaidumas.

13.4. Už Investavimo krypčių keitimą Drau-
dikas turi teisę išskaityti iš Draudėjo nustatyto 
dydžio atskaitymus, nurodytus galiojančiame 
Kainoraštyje. Jeigu naujai pasirinktų Investavi-
mo krypčių bazinė valiuta yra kitokia nei kei-
čiamų Investavimo krypčių valiuta, Draudikas 
turi teisę keitimo kursui taikyti galiojančiame 
Kainoraštyje nustatyto dydžio mokestį.

13.5. Draudimo sutarties galiojimo metu 
Draudėjas turi teisę keisti Draudimo įmokų In-
vestavimo programą. Pakeista Investavimo pro-
grama yra taikoma Draudimo įmokoms, sumo-
kėtoms po Investavimo programos pakeitimo 
dienos, jei su Draudiku nesusitarta kitaip.

13.6. Draudikas turi teisę keisti siūlomų In-
vestavimo krypčių sąrašą. Tais atvejais, kai bent 
viena iš Investavimo programoje pasirinktų In-
vestavimo krypčių yra naikinama, apie šį faktą 
Draudikas informuoja Draudėją ne mažiau kaip 
prieš 30 dienų. Draudėjas privalo pateikti savo 
sprendimą iki Investavimo krypties naikinimo 
dienos. Jei Draudėjas per šį laikotarpį nepa-

teikia savo sprendimo, Draudikas naikinamoje 
Investavimo krypties Draudėjo Sukauptą kapi-
talą paskirsto savo nuožiūra kitoms Investavimo 
kryptims. 

13.7. Draudėjas neturi teisės reikšti preten-
zijų dėl Draudiko sprendimo kokioms Investa-
vimo kryptims turi būti priskirtas Draudėjo Su-
kauptas kapitalas bei nukreipiamos Draudimo 
įmokos po Investavimo krypties panaikinimo, 
jei Draudėjas nustatytais terminais ir būdais 
šios informacijos nepateikė Draudikui. 

14. Informacija Draudėjui
14.1. Sudarant Draudimo sutartį, Draudėjui 
pateikiama su šia Draudimo sutartimi susiju-
si rašytinė informacija, įskaitant šias Taisykles, 
informaciją apie pasirinktą Investicijų portfelį 
ir jam būdingą riziką, esminę informaciją apie 
Draudimo įmokų ir Draudimo išmokų apmokes-
tinimą, bei informaciją apie atskaitymus, kuri 
pateikiama Kainoraštyje. 

14.2. Sudarius Draudimo sutartį Draudėjas 
gauna Draudimo liudijimą ir Taisykles bei ki-
tus Draudimo sutarties priedus. Prieš sudarant 
Draudimo sutartį, Draudėjas supažindinamas su 
šiomis Taisyklėmis.

14.3. Draudimo sutarties galiojimo metu 
Draudikas teikia Draudėjui informaciją pagal 
teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

14.4. Informaciją apie Kainoraščio pakeiti-
mą Draudikas pateikia Draudėjui ne vėliau kaip 
30 dienų iki Kainoraščio pakeitimo įsigaliojimo. 
Jeigu Kainoraštyje numatomi didesni Adminis-
travimo atskaitymai, išskyrus įstatymų nusta-
tytus privalomus atskaitymus, Draudėjas turi 
teisę iki šių pakeitimų įsigaliojimo nutraukti 
Draudimo sutartį šių Taisyklių 15.1 punkte nu-
statyta tvarka. Gavęs tokį pranešimą apie Drau-
dimo sutarties nutraukimą, Draudikas privalo 
per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos iš-
mokėti Draudėjui 15.1 punkte nustatytą sumą.

15. Draudimo sutarties nutraukimo 
tvarka
15.1. Draudėjas turi teisę nutraukti Draudi-
mo sutartį įspėjęs Draudiką raštu ne vėliau kaip 
prieš 30 dienų iki numatytos Draudimo sutar-
ties nutraukimo dienos. Draudėjui šiuo atveju 
grąžinama Išperkamoji suma.

15.2. Draudėjas turi teisę atsiimti dalį Su-
kaupto kapitalo nenutraukiant Draudimo sutar-
ties prieš 30 dienų pranešdamas apie tai Drau-
dikui su sąlyga, kad kapitalo likutis po Sukaupto 
kapitalo dalies išmokėjimo bus ne mažesnis už 
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Kainoraštyje nustatytą sumą. Dalis Sukaupto 
kapitalo išmokama Draudėjui išskaičiavus Kai-
noraštyje nustatyto dydžio dalies Sukaupto ka-
pitalo atsiėmimo atskaitymą. Išmokėjus dalį Su-
kaupto kapitalo likusio Sukaupto kapitalo vertė 
perskaičiuojama proporcingai pagal visas pa-
sirinktas Investavimo kryptis, jeigu nesusitarta 
kitaip.

15.3. Draudimo įmokos turi būti mokamos 
taip, kad bet kuriuo Draudimo sutarties galioji-
mo momentu Sukaupto kapitalo vertė turi būti 
pakankama, kad būtų galima padengti taikyti-
nus Rizikos atskaitymus ir Administravimo at-
skaitymus. Jeigu Sukaupto kapitalo vertė tampa 
nepakankama Rizikos atskaitymams ir Adminis-
travimo atskaitymams padengti, Draudėjas pri-
valo, Draudiko nustatytais terminais, sumokėti 
Draudiko nustatyto dydžio draudimo įmoką, 
reikalingą padengti taikytinus Rizikos atskaity-
mus ir Administravimo atskaitymus. Draudikas, 
Draudėjui nesumokėjus šios draudimo įmokos 
Draudiko nustatytu terminu, apie tai privalo 
pranešti Draudėjui raštu, nurodydamas sumo-
kėti draudimo įmoką per 30 dienų nuo prane-
šimo gavimo dienos. Draudėjui nesumokėjus 
draudimo įmokos per šį terminą, Draudimo 
apsauga yra sustabdoma ir gali būti atnaujinta 
tik Draudėjui sumokėjus visą draudimo įmoką. 
Jei Draudimo apsaugos sustabdymas dėl drau-
dimo įmokos nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 
6 mėnesius, Draudikas turi teisę vienašališkai 
nutraukti Draudimo sutartį.

15.4. Jei Draudimo apsauga buvo sustabdyta, 
tai jos galiojimas atnaujinamas po pranešime 
dėl Draudimo apsaugos sustabdymo nurodytos 
sumos sumokėjimo kitą dieną. Jeigu Draudėjas 
nesumoka nurodytos sumos per 6 mėnesius 
nuo Draudimo apsaugos sustabdymo dienos, 
tai Draudimo apsauga gali būti atnaujinta tik 
Draudikui sutikus ir jo nustatytomis draudimo 
sąlygomis.

15.5. Jeigu Draudėjas – fizinis asmuo - viena-
šališkai nutraukia Draudimo sutartį raštu pra-
nešęs Draudikui per 30 dienų nuo momento, 
kada jam buvo pranešta apie sudarytą Draudi-
mo sutartį, Draudikas grąžina Draudėjui jo su-
mokėtų Draudimo įmokų sumą.

15.6. Draudikas vienašališkai gali nutraukti 
Draudimo sutartį šių Taisyklių 15.3 punkte ir/
ar Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais 
atvejais. Kai Draudimo sutartis nutraukiama 
Draudiko iniciatyva Draudėjui pažeidus Drau-
dimo sutarties sąlygas, Draudėjui grąžinama Iš-
perkamoji suma.

16. Draudimo išmokos mokėjimas
16.1. Apdraustojo mirties atveju Naudos 
gavėjas arba Draudėjas pateikia Draudikui už-
pildytą Draudiko nustatytos formos praneši-
mą apie apdraustojo mirtį ir šiuos dokumen-
tus, būtinus tam, kad Draudikas galėtų priimti 
sprendimą dėl Draudimo išmokos mokėjimo:

16.1.1. notaro patvirtintą mirties liudijimo ko-
piją;

16.1.2. Draudimo liudijime nurodyto Naudos 
gavėjo asmens tapatybės dokumento originalą;

16.1.3. dokumentus, patvirtinančius mirties 
priežastį ir aplinkybes (išsamią gydytojo arba 
gydymo įstaigos pažymą apie mirties priežas-
tį, taip pat apie ligos, dėl kurios Apdraustasis 
mirė, pradžią ir eigą);

16.1.4. policijos pažymą Nelaimingo atsitikimo 
atveju.

16.2. Visiško ir pastovaus darbingumo nete-
kimo dėl Nelaimingo atsitikimo atveju Naudos 
gavėjas arba Draudėjas pateikia Draudikui už-
pildytą Draudiko nustatytos formos pranešimą 
apie darbingumo netekimą ir šiuos dokumen-
tus, būtinus tam, kad Draudikas galėtų priimti 
sprendimą dėl Draudimo išmokos mokėjimo:

16.2.1. Apdraustojo asmens tapatybės doku-
mento originalą;

16.2.2. gydymo įstaigų išvadas ir dokumentus, 
patvirtinančius Visiško ir pastovaus darbingumo 
netekimo priežastis ir aplinkybes;

16.2.3. policijos pažymą ar kitus atitinkamus 
dokumentus, kuriuose aprašomas Nelaimingas 
atsitikimas;

16.2.4. tarnybos, pagal teisės aktus turinčios 
įgaliojimus nustatyti neįgalumą ir darbingumą, 
pažymą apie nustatytą darbingumo lygį. 

16.3. Apie Apdraustojo mirtį Draudikui reikia 
pranešti per 30 dienų nuo Apdraustojo mirties 
arba per 30 dienų nuo teismo sprendimo pa-
skelbti Apdraustąjį mirusiu įsiteisėjimo. Apie Vi-
sišką ir pastovų darbingumo netekimą Draudi-
kui reikia pranešti raštu per 30 dienų nuo tokio 
darbingumo netekimo.

16.4. Draudikas turi teisę reikalauti papildo-
mų įrodymų dėl įvykio, kuris gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, atsiradimo. Dokumentus, reika-
lingus Draudžiamajam įvykiui nustatyti ir įvertinti 
bei išlaidas, susijusias su Draudžiamąjį įvykį pa-
tvirtinančių dokumentų išdavimu, apmoka as-
muo, pretenduojantis į Draudimo išmoką.
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16.5. Draudimo išmokas Draudikas sumoka 
per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa 
informacija, reikšminga nustatant Draudžiamo-
jo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir išmokos 
dydį (įskaitant papildomą informaciją iš teisė-
saugos institucijų, sveikatos priežiūros įstaigų 
ir kitų asmenų, kurių teikiama informacija yra 
reikšminga Draudžiamojo įvykio ištyrimui). Jei-
gu dėl Draudžiamojo įvykio vyksta teisėsaugos 
institucijų tyrimas arba pradėtas teismo proce-
sas, tai Draudikas turi teisę atidėti sprendimą 
dėl Draudimo išmokos iki tyrimo ar teismo pro-
ceso pabaigos. Sprendimą, ar gauta informacija 
yra pakankama pripažinti įvykį draudžiamuoju, 
nustatyti išmokos dydį, priima Draudikas.

Reikalingos gauti informacijos apimtį nustato 
Draudikas. Rinkdamas informaciją, reikšmingą 
nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinky-
bes, pasekmes ir Draudimo išmokos dydį, Drau-
dikas turi teisę reikalauti iš pateikusių prašymus 
gauti išmokas asmenų, sveikatos priežiūros įs-
taigų, teisėsaugos institucijų, kitų fizinių ir ju-
ridinių asmenų Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka išduotus paveldėjimo teisės 
dokumentus, asmenų tapatybę, giminystės ryšį 
patvirtinančius dokumentus, medicinines išva-
das, diagnozes, kitus medicininius dokumen-
tus, Apdraustojo mirties faktą patvirtinančius 
dokumentus, paaiškinimus, išvadas ir visą kitą 
žodinę ir rašytinę informaciją, kuri, Draudiko 
manymu, yra reikalinga įvykiui ištirti ir išmokai 
nustatyti. 

16.6. Atsisakydamas mokėti Draudimo iš-
moką 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 Draudžiamą-
jį įvykį, Draudikas privalo raštu išsamiai infor-
muoti Draudėją (Naudos gavėją) apie Draudžia-
mojo įvykio tyrimo eigą.

16.7. Draudikas, gavęs visus dokumentus, 
būtinus tam, kad galėtų priimti sprendimą dėl 
Draudimo išmokos išmokėjimo, bei nuspren-
dęs ją išmokėti, per 30 dienų išmoka Draudimo 
išmoką, išskyrus atvejus, kai Draudimo liudiji-
me numatyta, kad Draudimo išmoka mokama 
dalimis, arba kai priėmus sprendimą išmokėti 
Draudimo išmoką, Draudikas ir Draudėjas susi-
taria dėl kitokios Draudimo išmokos mokėjimo 
tvarkos.

16.8. Įvykus Draudžiamajam įvykiui, su Drau-
dimo sutartimi susieti Vienetai bus parduoti 
per šešias darbo dienas nuo rašytinio prane-
šimo apie Apdraustojo mirtį gavimo dienos. 

Pripažinus Draudžiamąjį įvykį dėl Visiško ir pas-
tovaus darbingumo netekimo, su Draudimo iš-
moka susieti Vienetai bus parduoti per šešias 
darbo dienas nuo Draudiko sprendimo išmo-
kėti Draudimo išmoką priėmimo dienos. Jei šių 
terminų nėra galimybės laikytis dėl priežasčių, 
kurios nepriklauso nuo Draudiko, tai Vienetai 
perskaičiuojami į pinigus vėliau, tačiau iš karto, 
kai tampa įmanoma.

16.9. Įvykus Draudžiamajam įvykiui, kurio 
metu Apdraustasis miršta, Draudimo išmoka 
yra išmokama Naudos gavėjui. Įvykus Draudžia-
majam įvykiui, kurio metu Apdraustasis visiškai 
ir pastoviai netenka darbingumo, yra išmokama 
Draudimo išmoka Apdraustajam, kuriam įvyko 
Draudžiamasis įvykis.

16.10. Tuo atveju, kai Draudimo sutartis pa-
sibaigia dėl nedraudžiamojo įvykio, Draudikas 
išmoka Draudėjui tik Sukaupto kapitalo sumą.

16.11. Išmokas Draudikas moka nacionaline 
valiuta. Mokėtina išmoka perskaičiuojama į na-
cionalinę valiutą pagal Lietuvos Banko nustaty-
tą nacionalinės valiutos ir Draudimo sutarties 
valiutos kursą, galiojantį išmokos mokėjimo 
dieną.

16.12. Jei Apdraustasis yra nepilnametis arba 
neveiksnus asmuo, išmokos mokamos tik į šio 
asmens vardu atidarytą sąskaitą banke. Ap-
draustojo nepilnamečio ar neveiksnaus asmens 
mirties atveju Draudimo išmoka mokama jo 
įpėdiniams.

17. Draudimo sutartis pasibaigia:
17.1. Pasibaigus Draudimo liudijime nustaty-
tam Draudimo sutarties galiojimo terminui;

17.2. Apdraustojo mirties atveju;

17.3. Apdraustojo Visiško ir pastovaus dar-
bingumo netekimo atveju Draudikui pripažinus 
Draudžiamąjį įvykį – tą dieną, kurią įvykdomi 
visi Draudiko įsipareigojimai;

17.4. Jeigu Draudėjas - fizinis asmuo miršta 
ir nėra jo teisių ir pareigų perėmėjų arba Drau-
dėjas - juridinis asmuo likviduojamas ir nėra jo 
teisių ir pareigų perėmėjų. Tokiais atvejais mi-
rusio Draudėjo įpėdiniams arba likviduojamam 
juridiniam asmeniui Draudikas išmoka Išperka-
mąją sumą;

17.5. Draudėjui ar Draudikui nutraukus Drau-
dimo sutartį Taisyklėse ir/ar įstatymuose nu-
statyta tvarka ir pagrindais.
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18. Nedraudžiamieji įvykiai mirties 
atveju
Draudimo išmoka nemokama, jeigu Apdrausto-
jo mirtis susijusi su viena iš žemiau išvardintų 
aplinkybių:

18.1. Apdraustojo nusikalstama ar neteisėta 
veika arba bendrininkavimas joje;

18.2. Apdraustojo mirtis, susijusi su kariniais 
veiksmais, karo ar nepaprastosios padėties įve-
dimu, vidaus neramumais, branduolinės energi-
jos poveikiu;

18.3. Nelaimingas atsitikimas arba liga, atsi-
radę Apdraustajam esant veikiamam alkoholio, 
narkotinių medžiagų arba vaistų (kurie nebuvo 
skirti gydytojo) ir šis poveikis turi tiesioginį ryšį 
su Apdraustojo mirtimi;

18.4. Apdraustasis įvykdo savižudybę per 
pirmus 3 Draudimo apsaugos galiojimo metus. 
Jeigu Draudimo suma buvo padidinta ir Ap-
draustasis nusižudo per pirmus 3 metus nuo 
Draudimo sumos padidinimo, išskyrus savižu-
dybę per pirmus 3 Draudimo apsaugos galio-
jimo metus, tai mokama Draudimo suma lygi 
mažiausiai iš galiojusių per 3 paskutinius metus;

18.5. Apdraustojo mirtis Draudimo apsaugos 
sustabdymo metu;

18.6. Apdraustojo mirtis dėl Draudėjo, Ap-
draustojo ar Naudos gavėjo kaltės, išskyrus Ap-
draustojo savižudybę po 3 Draudimo apsaugos 
galiojimo metų.

19. Nedraudžiamieji įvykiai Visiško ir 
pastovaus darbingumo netekimo atveju
Draudimo išmoka nemokama, jeigu Visiškas ir 
pastovus darbingumo netekimas atsirado dėl:

19.1. Apdraustasis iki Draudimo sutarties 
įsigaliojimo dienos turėjo sveikatos nusiskun-
dimų, dėl kurių kreipėsi į sveikatos priežiūros 
įstaigas pagalbos arba kurie buvo jam diagno-
zuoti ir nuo kurių jis buvo gydomas arba buvo 
įtrauktas į sąrašą dėl gydymo ligoninėje, arba 
apie kuriuos jis pagrįstai turėjo žinoti, bet ne-
pateikė Draudikui šios informacijos sudarant 
draudimo sutartį;

19.2. Apdraustasis užsiiminėjo alpinizmu, kai 
paprastai būtina naudotis virvėmis ar gidu, žie-
mos sportu, speleologija, ar veikla po žemės 
paviršiumi, po vandeniu, kai reikia naudotis 
dirbtinio kvėpavimo aparatais;

19.3. Apdraustajam buvo atlikta kokia nors 
nebūtina chirurginė operacija, kosmetinė, at-
statomoji ar plastinė operacija;

19.4. Apdraustasis yra arba buvo susijęs su 
rizika dėl paveldimumo bei dėl įgimtos ligos ar 
anomalijos;

19.5. Nelaimingo atsitikimo arba ligos, atsira-
dusių dėl Apdraustojo apsvaigimo nuo alkoho-
lio, narkotikų/narkotinių medžiagų arba meta-
bolinių steroidų, kurie nebuvo skirti gydytojo;

19.6. Apdraustasis patyrė kūno sužalojimą, 
kuris buvo Visiško ir pastovus darbingumo ne-
tekimo priežastimi, tarnaudamas policijoje ar 
karinėse pajėgose arba kariniame dalinyje;

19.7. Apdraustasis buvo infekuotas žmogaus 
imunodeficito virusu (ŽIV) ir su tuo susijusios vi-
sos ligos bei susirgimai, taip pat buvo gydomas 
nuo lytiniu būdu plintančių ligų arba dėl narko-
tikų naudojimo;

19.8. Apdraustasis bandė nusižudyti;

19.9. Apdraustasis vykdė arba bendrininkavo 
vykdant neteisėtas veikas ir/arba kai Apdraus-
tasis atlieka bausmę už tyčinį baudžiamąjį nusi-
kaltimą įkalinimo įstaigoje;

19.10. Apdraustasis dalyvavo kare, kariniuose 
veiksmuose ar operacijose, tarptautinėse tai-
kos palaikymo misijose kriziniuose rajonuose, 
teroristiniuose aktuose, politiniuose konflik-
tuose arba dalyvavo bet kurio pobūdžio vidaus 
riaušėse ar maište, arba Visiško ir pastovaus 
darbingumo netekimo priežastimi buvo kuris 
nors šiame Taisyklių punkte nurodytų įvykių;

19.11. Apdraustasis buvo paveiktas jonizuo-
jančios radiacijos arba užteršimo radioaktyvio-
siomis medžiagomis iš kitų radioaktyvių bran-
duolinio kuro degimo atliekų, arba paveiktas 
sprogstamojo branduolinio agregato ar jo da-
lies radioaktyviųjų, nuodingų, sprogstamųjų ar 
kitokių pavojingų savybių;

19.12. Apdraustasis dalyvavo varžybose arba 
profesionaliame sporte, arba vairavo jėga varo-
mas transporto priemones neturėdamas atitin-
kamo vairuotojo pažymėjimo, arba važiavo 125 
cm3 ar didesnio variklio darbinio tūrio dvirate 
transporto priemone, dalyvavo sausumos, oro, 
sniego ar vandens motorinių transporto prie-
monių nacionalinėse arba tarptautinėse varžy-
bose arba tokių varžybų treniruotėse;

19.13. Apdraustasis vartojo gydytojo nepa-
skirtus vaistus;

19.14. Apdraustasis skraidė ar dalyvavo kituo-
se su aviacija susijusiuose renginiuose, išskyrus 
jo, kaip bilietą įsigijusio keleivio, skrydžius nu-
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statyta tvarka licencijuotais pagal tvarkaraštį 
skraidančiais ir tinkamai atestuotos įgulos pilo-
tuojamais daugiamotoriais keleiviniais lėktuvais;

19.15. Apdraustojo ligos, bet ne Nelaimingo 
atsitikimo.

20. Teisių ir pareigų pagal Draudimo 
sutartį perleidimo tvarka
20.1. Draudikas rašytinės sutarties pagrindu ir 
gavęs draudimo veiklą Lietuvoje prižiūrinčios ins-
titucijos leidimą, turi teisę perleisti savo teises ir 
pareigas pagal Draudimo sutartį kitai draudimo 
įmonei, kitos Europos Sąjungos valstybės narės 
draudimo įmonei ar užsienio valstybės draudimo 
įmonės filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje ar 
kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Lietu-
vos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

20.2. Apie ketinimą perleisti teises ir parei-
gas pagal Draudimo sutartį Draudikas privalo 
paskelbti mažiausiai 2 dienraščiuose, platina-
muose visoje Lietuvos Respublikoje. Skelbime 
apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal 
Draudimo sutartį turi būti nurodytas terminas, 
ne trumpesnis kaip 2 mėnesių, per kurį Drau-
dėjas turi teisę raštu pareikšti Draudikui savo 
prieštaravimus dėl ketinimo perleisti teises ir 
pareigas pagal Draudimo sutartį.

20.3. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir 
pareigų pagal Draudimo sutartį perleidimu, turi 
teisę nutraukti Draudimo sutartį apie Draudimo 
sutarties nutraukimą raštu prieš 30 dienų pra-
nešęs Draudikui. Nutraukus Draudimo sutartį 
šiame punkte nurodytu pagrindu, Draudėjui iš-
mokama Išperkamoji suma.

21. Informacija apie asmens duomenų 
tvarkymą
21.1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, ku-
ris yra Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavė-
jas, Draudimo įmokos mokėtojas.

21.2. Draudikas tvarko asmens duomenis, 
gautus iš Duomenų subjekto:

21.2.1. gyvybės draudimo sutarčių sudarymo, 
jų administravimo, rizikos įvertinimo, drau-
džiamųjų įvykių tyrimo, draudimo išmokų dy-
džių nustatymo tikslais, vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl lais-
vo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaiki-
nama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies a, b 
punktais, 9 straipsnio 2 dalies a punktu, 10 (de-
šimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo; 

21.2.2. tiesioginės rinkodaros tikslais, esant 
Duomenų subjekto sutikimui; 

21.2.3. telefoninio pokalbio garso įrašymo tiks-
lu, siekiant gauti draudimo sutarčių sudarymo 
ir vykdymo įrodymus 10 (dešimt) metų nuo su-
tartinių santykių pasibaigimo. 

21.3. Duomenų subjektui nepateikus Draudi-
kui visų reikalingų asmens duomenų, draudimo 
paslaugos negali būti suteiktos ir Draudikas turi 
teisę nesudaryti ir / ar nutraukti Draudimo su-
tartį pagal Taisyklių sąlygas.

21.4. Duomenų subjekto asmens duomenys 
gali būti teikiami ir gaunami: 

21.4.1. iš sveikatos priežiūros įstaigų, tarny-
bų, pagal teisės aktus turinčių teisę nustatyti 
neįgalumą ir darbingumą, dėl apdraudžiamo 
asmens sveikatos patikrinimo prieš sudarant 
ar keičiant Draudimo sutartį draudimo rizikos 
įvertinimo tikslu sudarant, keičiant gyvybės 
draudimo sutartis. 

21.4.2. iš Lietuvos Respublikos ir kitų valsty-
bių teritorijoje esančių gydytojų, ligoninių ir 
kitų gydymo, sveikatos priežiūros ir slaugos įs-
taigų, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų, 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdy-
bos (SODROS), VĮ Registrų centro, tarnybų, 
pagal teisės aktus turinčios nustatyti neįgalu-
mą ir darbingumą, teismo medicinos ekspertų, 
specialistų, teisėsaugos institucijų, kitų fizinių 
ir juridinių asmenų, siekiant įvertinti įvykusių 
Draudžiamųjų įvykių aplinkybes ir nustatant 
Draudimo išmokos dydį.

21.5. Draudikas gali teikti Duomenų subjekto 
asmens duomenis:

21.5.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms insti-
tucijoms įstatymų nustatytais atvejais;

21.5.2. perdraudikams persidraudimo tikslais 
tiek Lietuvos Respublikoje, tiek kitose valstybė-
se;

21.5.3. bankams informacijos apie sutarties 
administravimą teikimo tikslais;

21.5.4. Duomenų tvarkytojams – įmonėms, tei-
kiančioms Draudikui klientų aptarnavimo ir kitas 
pridėtinės vertės (administravimo), dokumentų 
skenavimo, archyvinių dokumentų (archyvo) 
tvarkymo ir saugojimo, Draudiko informacinių 
sistemų palaikymo, aptarnavimo paslaugas;
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21.5.5. įmonėms, kurių veikla susijusi su skolų 
išieškojimu, dėl nesumokėtų Draudimo įmokų, 
sutarties administravimo mokesčių išieškojimo 
iš Draudėjo;

21.5.6. kitiems duomenų gavėjams Duomenų 
subjekto sutikimu ar jo prašymu. 

21.6. Duomenų subjektas informuojamas, kad 
jis turi teisę prašyti, kad Draudikas leistų susipa-
žinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisytų 
arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, 
ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, 
taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šios 
teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 
nustatytais terminais ir tvarka, išskyrus Regla-
mente (ES) 2016/679 nustatytas išimtis.

21.7. Kai asmens duomenys tvarkomi Regla-
mento (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a 
punktu, 9 straipsnio 2 dalies a punktu, Duome-
nų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti 
duotą sutikimą. 

21.8. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis 
į Draudiko duomenų apsaugos pareigūną (el. 
paštu asmensduomenys@ergo.lt arba tel. 1887) 
visais klausimais, susijusiais su jo asmens duo-
menų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis 
pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

21.9. Draudikas gali taikyti Duomenų subjek-
to asmens duomenų atžvilgiu profiliavimą Tai-
syklių 21.2 punkte nurodytais tikslais. Detalesnė 
informacija apie profiliavimą yra nurodyta ERGO 
privatumo politikoje, kuri patalpinta interneto 
svetainėje www.ergo.lt.

21.10. Duomenų subjektas, manydamas, kad 
Reglamentu (ES) 2016/679 nustatytos jo teisės 
buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą prie-
žiūros institucijai, visų pirma Valstybinei duo-
menų apsaugos inspekcijai, vadovaujantis Re-
glamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi, 
bei pasinaudoti teisių gynimo priemone pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 79 straipsnį.

22. Baigiamosios nuostatos
22.1. Draudimo sutarčiai taikomi Lietuvos 
Respublikos įstatymai.

22.2. Draudėjo ir Draudiko ginčai gali būti 
sprendžiami neteismine tvarka, vadovaujantis 
draudimo veiklą Lietuvoje prižiūrinčios institu-
cijos nustatytomis vartotojų ir draudikų ginčų 
nagrinėjimo taisyklėmis arba teisme, vadovau-
jantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

22.3. Draudikas turi teisę keisti Taisykles, ku-
rių pagrindu sudaryta Draudimo sutartis, jeigu 

Draudėjo, Apdraustojo ir Naudos gavėjo teisės 
ir interesai, kylantys iš Draudimo sutarties tuo 
keitimu nėra panaikinami ar apribojami.

22.4. Draudikas taip pat turi teisę papildy-
ti ir pakeisti Taisyklių, kurių pagrindu sudary-
tos Draudimo sutartys, tam tikrus punktus šiais 
atvejais: pasikeitus arba atsiradus naujoms tei-
sės normoms, kuriomis vadovaujantis buvo su-
darytos Taisyklės arba kai pasikeičia teisės nor-
mos, tiesiogiai susijusios su Draudimo sutartimi, 
arba esant objektyviam būtinumui dėl ekonomi-
nės situacijos (pvz., esant hiperinfliacijai).

22.5. Su Taisyklių pakeitimais Draudikas 
Draudėją supažindina pranešdamas raštu. Tai-
syklių pakeitimai įsigalioja ir tampa privalomi 
Draudimo sutarties šalims, tame tarpe ir Ap-
draustajam, praėjus 30 dienų nuo Draudiko 
pranešimo apie Taisyklių pasikeitimą išsiuntimo 
paštu Draudėjui, jeigu Draudikas nenurodo kito 
termino. Jeigu Draudėjas nesutinka su Taisyklių 
pakeitimais, tai jis turi teisę nutraukti Draudi-
mo sutartį per 30 dienų nuo Draudiko praneši-
mo apie Taisyklių pasikeitimą išsiuntimo paštu 
Draudėjui. Draudėjui šiuo atveju išmokama Iš-
perkamoji suma.

 

 

 

  


