
 

 

 

INFORMACIJA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 116 STR. 

DRAUDĖJUI, SUDARANČIAM PENSIJŲ ANUITETO DRAUDIMO SUTARTĮ 
(GALIOJA NUO 2016-02-01) 

 
 
Draudikas 

ERGO Life Insurance SE, Geležinio Vilko g. 6A, 03507 
Vilnius. 
 
Draudimo sutarties sudarymas 

Draudimo sutarčiai taikomos ERGO Life Insurance SE 
Pensijų anuiteto sutarčių draudimo taisyklės Nr. 017 
(2014-12-30 redakcija). Asmuo, norėdamas sudaryti 
pensijų anuiteto draudimo sutartį (toliau vadinama – 
draudimo sutartis), pateikia draudikui nustatytos formos 
prašymą. Draudėjo pateiktas prašymas, sudarius 
draudimo sutartį, kartu su draudimo sutarčiai taikomomis 
draudimo taisyklėmis tampa sudėtine draudimo sutarties 
dalimi. 
Draudėjui išduodamas draudimo liudijimas, kuris 
patvirtina draudimo sutarties sudarymą. Draudimo 
sutarties sudarymo diena yra draudimo liudijimo 
išdavimo data.  
 
Draudimo sutarties sąlygos, kurias draudėjas turi 
teisę pasirinkti sudarydamas draudimo sutartį 

Sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas gali pasirinkti 
pensijų anuiteto rūšį: 
1. Standartinis pensijų anuitetas, suteikiantis galimybę 

gauti pelno – pensijų anuitetas periodiškai mokamas 
apdraustajam nuo draudimo sutartyje numatytos 
pensijų anuiteto mokėjimo pradžios iki gyvos galvos, 
bei sutartimi įtvirtinta draudėjo teisė gauti draudiko 
pelno dalį už pensijų anuitetų veiklą. Draudimo 
sutarties išmokų mokėjimas nutrūksta apdraustojo 
mirties atveju; 

2. Pensijų anuitetas su garantuotu mokėjimų 
laikotarpiu, suteikiantis galimybę gauti pelno – 
pensijų anuitetas periodiškai mokamas apdraustajam 
nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų anuiteto 
mokėjimo pradžios iki gyvos galvos, kurio mokėjimas 
nenutrūksta apdraustajam mirus garantuoto 
mokėjimų laikotarpio metu ir tęsiasi iki šio laikotarpio 
pabaigos. Papildomai yra įtvirtinama draudėjo teisė 
gauti draudiko pelno dalį už pensijų anuitetų veiklą. 
Apdraustajam mirus jau pasibaigus garantuotam 
mokėjimų laikotarpiui, visi išmokų mokėjimai 
nutrūksta. 

Sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas gali pasirinkti 
pensijų anuiteto mokėjimo dažnumą. Pagal susitarimą 
pensijų anuitetas gali būti mokamas kas mėnesį arba 
kas ketvirtį. 

 
Galimi draudimo sutarties terminai 

Draudimo sutartis yra neterminuota. Garantuoto 
mokėjimų laikotarpio trukmė gali būti nuo 5 iki 20 metų. 
 
Draudimo sutarties keitimas 

Iki apdraustojo mirties draudėjas bet kuriuo metu gali 
raštu pakeisti arba atšaukti naudos gavėją, išskyrus 
įstatymuose numatytus atvejus. 
 
 
 
 
 
 
 

Draudimo sutarties nutraukimas prieš terminą 

Draudimo sutartis gali būti nutraukta tik Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. 
Kai draudėjas lengvatinėmis sąlygomis per 30 dienų nuo 
draudimo sutarties sudarymo ją nutraukia, draudikas 
apie tai praneša pensijų kaupimo bendrovei, kurios 
valdomame pensijų fonde yra sukauptas draudėjo 
pensijų turtas. 
Draudimo įmokų mokėjimo būdai, mokėjimo tvarka ir 
trukmė 

Informaciją galima rasti draudimo taisyklių punkte 
„Vienkartinė draudimo įmoka“. 
 
Draudimo išmokų dydžio nustatymo ir draudimo 
išmokos mokėjimo tvarka ir būdai 

Informaciją galima rasti draudimo taisyklių punktuose 
„Draudimo išmokų nustatymo tvarka“ bei „Draudimo 
išmokų mokėjimo tvarka“. 
 
Draudėjams tenkančios draudiko pelno dalies 
apskaičiavimo principai ir pelno dalies paskirstymo 
būdai 

Informaciją galima rasti draudimo taisyklių 5.2 punkte 
„Dalyvavimas pelne“. 

 
Ginčų sprendimas 

Draudimo sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos 
įstatymai. Ginčus, kylančius dėl draudimo sutarties, 
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sprendžia teismas 
arba neteismine tvarka Lietuvos bankas. Neteisminė 
ginčų tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių nagrinėjimo 
tvarka nustatyta Lietuvos banko 2012-01-26 nutarimu 
Nr. 03-23 (Žin., 2012, Nr.16, Teisės aktų registras 2014-
09-25, Nr. 2014-12867) ir pateikta interneto svetainėje 
www.lb.lt. 
 
Esminė informacija apie draudimo sutartims taikomą 
apmokestinimo tvarką 

Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymo (2002 m. liepos 2 d., Nr. IX-1007) 17 
str. 1 d. 18 p., iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo 
įmonės gauti pensijų anuitetai yra neapmokestinamosios 
pajamos. 
 
Papildomų draudimo sutarties administravimo 
paslaugų kainoraštis nuo 2016-01-01: 

Draudimo liudijimo dublikato išdavimas     4,34 EUR 

Draudimo sutarties pakeitimas                   8,69 EUR 

 
Draudikas gali keisti pateiktus įkainius. Galiojantys 
įkainiai skelbiami interneto svetainėje www.ergo.lt. 
 
Su visomis draudimo nuostatomis galite susipažinti 
Pensijų anuiteto sutarčių draudimo taisyklėse (2014-12-
30 redakcija). Draudimo taisykles ir Draudiko mokumo 
bei finansinės būklės ataskaitą galite rasti interneto 
svetainėje www.ergo.lt. 


