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INFORMACIJA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 
116 STR. DRAUDĖJUI, SUDARANČIAM BŪSTO PASKOLOS GAVĖJO 
GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARTĮ PAGAL DRAUDIMO TAISYKLES NR. 026 
 
Galioja nuo 2018-10-01 

 
 

Draudikas  
ERGO Life Insurance SE, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius. 
Įmonės kodas 110707135 
 
Draudėjas 
Draudėjas yra pilnametis fizinis asmuo, kuris sudarė draudimo sutartį 
su draudiku. Draudėjas yra ir apdraustasis. 
Draudimo sutartimi gali būti apdraustas antras apdraustasis – 
sutuoktinis/-ė, bendraskolis, laiduotojas. 
 
Naudos gavėjai 
Apdraustojo arba antro apdraustojo mirties atveju – Luminor Bank 
AB. Apdraustojo visiško ir nuolatinio darbingumo netekimo atveju –
apdraustasis, kuriam įvyko draudžiamasis įvykis. 
 
Draudimo sutarties sudarymas 
Draudimo sutarčiai taikomos ERGO Life Insurance SE Būsto 
paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026. 
Asmuo, norėdamas sudaryti draudimo sutartį, pateikia draudikui 
nustatytos formos prašymą, sveikatos anketą, kitą informaciją, jei 
draudikas tokios reikalauja. Draudimo sutartį sudaro pateiktas 
prašymas sudaryti draudimo sutartį, draudimo liudijimas, Būsto 
paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026, Būsto paskolos 
gavėjo gyvybės draudimo kainoraštis  ir visi kiti draudimo sutarties 
priedai. 
Prašymo sudaryti draudimo sutartį pateikimas ir draudimo įmokos 
sumokėjimas dar neįpareigoja draudiko sudaryti draudimo sutartį. 
Draudikas, įvertinęs draudimo riziką, gali atsisakyti sudaryti draudimo 
sutartį, nenurodydamas priežasčių. Pagrindiniai veiksniai, darantys 
įtaką draudimo rizikai ir draudimo rizikos padidėjimui: profesinė ir 
darbinė veikla, laisvalaikio pomėgiai bei sveikatos būklė. 
Draudikui sutikus sudaryti draudimo sutartį, draudėjui išduodamas 
draudimo liudijimas, kuris patvirtina draudimo sutarties sudarymą. 
 
Draudimo įmokos ir draudimo suma 
Draudimo įmokos mokamos kas mėnesį į draudiko banko sąskaitą. 
Mėnesinė draudimo įmoka už visą einamąjį mėnesį suteiktą draudimo 
apsaugą apskaičiuojama paskutinę kalendorinio mėnesio dieną. 
Draudimo įmokos apskaičiuojamos pagal draudimo sutarčiai 
taikomus draudimo tarifus ir kiekvieną dieną galiojusias draudimo 
sumas ir apdraustųjų individualius duomenis. Skaičiavimams 
naudojamas mėnesinis draudimo įmokos tarifas, padalintas iš to 
kalendorinio mėnesio dienų skaičiaus. 
Draudikas turi teisę į nesumokėtas draudimo įmokas už suteiktos 
draudimo apsaugos laikotarpį, kai draudimo sutartis pasibaigia. 
Draudėjo ir draudiko sutartos draudimo sumos dydis nurodomas 
draudimo liudijime. Draudimo sutartis sudaroma eurais.  
 
Papildomi draudimai 
Apdraustasis nuo 18 iki 60 metų amžiaus gali būti apdraustas 
papildomu visiško ir nuolatinio darbingumo netekimo draudimu, bet 
ne ilgiau nei jam sukaks 65 metai. 
 
Draudžiamasis įvykis: 

• Apdraustojo mirtis (išskyrus apdraustojo savižudybę per pirmus 
trejus draudimo apsaugos galiojimo metus). 

• Visiškas ir nuolatinis darbingumo netekimas, jei tokia apsauga 
pasirinkta.  

 
Draudimo išmokos 
Draudimo išmoką sudaro draudimo suma ir draudėjo nesumokėtos 
paskolos palūkanos, priskaičiuotos po draudžiamojo įvykio už ne 
ilgesnį negu trijų mėnesių laikotarpį, neviršijant 1000 EUR.  

Draudikas kiekvieno apdraustojo atžvilgiu išmoka tik vieną draudimo 
išmoką atsitikus pirmajam draudžiamajam įvykiui. 
Pripažinus draudžiamąjį įvykį draudimo išmoka išmokama naudos 
gavėjui kaip vienkartinė išmoka. 
Pasibaigus draudimo sutarties terminui, draudimo išmokos 
nemokamos. 
 
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis 
Minimalus draudimo sutarties laikotarpis – 2 metai. 
Minimalus apdraudžiamo asmens amžius sudarant sutartį – 18 metų. 
Maksimalus apdraudžiamo asmens amžius sudarant sutartį – 70 
metų. 
Maksimalus apdraudžiamo asmens amžius sutarties pabaigoje turi 
būti ne didesnis kaip 75 metai. 
 
Draudimo sutarties mokesčiai 
Galiojantys mokesčiai pagal draudimo sutartį yra nurodyti Būsto 
paskolos gavėjo gyvybės draudimo kainoraštyje ir yra draudimo 
sutarties sudedamoji dalis. 
 
Draudimo sutarties keitimas 
Draudikui ir draudėjui susitarus draudimo sutarties sąlygos gali būti 
keičiamos. Draudėjas apie pageidaujamus draudimo sutarties 
pakeitimus praneša draudikui raštu arba per draudiko nurodytą 
internetinę kliento aptarnavimo sistemą. Draudikui sutikus su 
draudėjo siūlomu draudimo sutarties sąlygų pakeitimu, draudimo 
sutarties pakeitimai gali būti įforminami išrašant naują draudimo 
liudijimą ar jo pakeitimą arba kitu šalių sutartu būdu. Jeigu išrašomas 
draudimo liudijimas ar jo pakeitimas, draudimo sutarties pakeitimai 
įsigalioja nuo draudiko išrašytame draudimo liudijime ar jo pakeitime 
nurodytos datos. 
Draudimo sutarties šalių susitarimu į galiojančią draudimo sutartį gali 
būti įtraukiamos arba panaikinamos papildomos draudimo apsaugos. 
 
Draudimo sutarties nutraukimas prieš terminą 
Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį įspėjęs draudiką raštu 
nevėliau kaip prieš vieną mėnesį iki numatytos draudimo sutarties 
nutraukimo datos. 
Jei draudėjas – fizinis asmuo – nutraukia draudimo sutartį raštu 
pranešęs draudikui per 30 dienų nuo momento, kada jam buvo 
pranešta apie sudarytą draudimo sutartį, draudikas grąžina visą 
sumokėtą draudimo įmoką. 
Kai draudimo sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva ar jam 
pažeidus draudimo sutarties sąlygas, draudėjui draudimo įmokos 
negrąžinamos. 
Draudėjui grąžinus bankui visą apdrausto kredito likučio sumą 
draudimo sutartis baigiasi. 
Draudimo sutarties nutraukimo sąlygos ir būdai nurodomi Būsto 
paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklėse Nr. 026. 
 
Ginčų sprendimas 
Draudimo sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Ginčus, 
kylančius dėl draudimo sutarties, pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus sprendžia teismas arba neteismine tvarka Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatyme nustatyta tvarka. Neteisminė 
ginčų tarp draudiko ir vartotojo nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko 2012-01-26 nutarime Nr. 03-23 ir 
pateikta interneto svetainėje http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas. 
Su visomis būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo nuostatomis 
galite susipažinti Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklėse 
Nr. 026. Draudimo taisykles ir draudiko mokumo bei finansinės 
būklės ataskaitą galite rasti interneto svetainėje http://www.ergo.lt.
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ESMINĖ INFORMACIJA DRAUDĖJAMS (GYVENTOJAMS) APIE GYVYBĖS 
DRAUDIMO SUTARTIMS, SUDARYTOMS PO 2003-01-01 IR VĖLIAU, 
TAIKOMĄ APMOKESTINIMO TVARKĄ  
 
Parengta pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) aktualią redakciją 

 
I. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATA ASMENIMS, 
MOKANTIEMS GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMOKAS 
 
Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo sutarties draudimo 
išmoka mokama tik įvykus draudžiamajam įvykiui, todėl nuolatinio 
Lietuvos gyventojo sumokėtos draudimo įmokos iš pajamų nėra 
atimamos (GPMĮ 21 str. 1 d. 1 p.). 
 
II. DRAUDIMO IŠMOKA DĖL DRAUDŽIAMOJO ĮVYKIO 
(kito negu gyvybės draudimo sutarties termino pabaiga) 
Draudimo išmoka, mokama draudžiamojo įvykio – apdraustojo 
mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos - atveju yra neapmokestinama 
(GPMĮ 17 str. 1 d. 13 p.). 

 
PASTABOS 
1. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos draudimo išmokos nėra 
pajamų objektas, tokiu būdu jos nėra nei deklaruojamos, nei 
apmokestinamos (GPMĮ 4, 5 str.). 
Detalesnį GPMĮ nuostatų išaiškinimą dėl gyvybės draudimo 
sutartims taikomos apmokestinimo tvarkos galima rasti Valstybinės 
mokesčių inspekcijos interneto tinklapyje www.vmi.lt. 
 
 

 
 

ERGO LIFE INSURANCE SE DRAUDIMO TARPININKO KLIENTUI 
(DRAUDĖJUI) PATEIKIAMA INFORMACIJA 
 
Paruošta vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-91 
 
Draudimo tarpininkas  
Luminor Bank AB, įmonės kodas 112029270, Konstitucijos pr. 21A, 
03601 Vilnius, Lietuva. 
Draudimo tarpininkas yra draudimo agentų įmonė. 
 
Draudimo tarpininkas įrašytas į ERGO Life Insurance SE draudimo 
agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą 2010-07-12.  
ERGO Life insurance SE draudimo tarpininko pažymos numeris AK-
B-1.  
ERGO Life insurance SE draudimo agentų ir papildomos draudimo 
veiklos tarpininkų sąrašas skelbiamas ERGO Life insurance SE 
internetiniame puslapyje adresu www.ergo.lt/lt/pages/draudimo 
agentai_ir_papildomos_draudimo_veiklos_tarpininkai. 
 
Draudimo tarpininkas neturi tiesiogiai ar netiesiogiai ERGO Life 
Insurance SE akcijų ar kitokių kapitalo dalių,  suteikiančių 10 ir 
daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau 
procentų kapitalo.  
 

ERGO Life Insurance SE arba jos patronuojanti įmonė neturi tiesiogiai 
ar netiesiogiai draudimo tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, 
suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių 
daugiau kaip 10 procentų kapitalo.  
 
Skundai dėl draudimo tarpininko veiklos gali būti pateikiami tiesiogiai 
draudimo tarpininkui arba draudimo bendrovei.  ERGO Life Insurance 
SE skundų nagrinėjimo tvarka pateikiama https://www.ergo.lt/teisine-
informacija/vartotoju-gincai-su-finansu-rinkos-dalyviu/. 
 
Sudarius draudimo sutartį, draudimo tarpininkui mokamas komisinis 
atlygis, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis. 
 
Draudimo tarpininkas sutartimi įsipareigojęs vykdyti draudimo 
tarpininkavimo veiklą bendradarbiaudamas su šia draudimo įmone: 
ERGO Life Insurance SE, įmonės kodas 110707135, Geležinio Vilko 
g. 6A, 03507, Vilnius. 
 

 
 
 

 

http://www.vmi.lt/
https://www.ergo.lt/teisine-informacija/vartotoju-gincai-su-finansu-rinkos-dalyviu/
https://www.ergo.lt/teisine-informacija/vartotoju-gincai-su-finansu-rinkos-dalyviu/

