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Specialiosios gyvybės draudimo sąlygos Nr. 028-02
(Šios sąlygos taikomos kartu su Bendrosiomis gyvybės draudimo taisyklėmis Nr. 028)
1. Draudimo objektas

1.1. Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su apdraustojo gyvenimo trukme (gyvybe).

2. Apdraustasis asmuo

2.1. Draudimo liudijime nurodytas asmuo, kuriam draudimo apsauga
galioja draudimo sutartyje nurodytu terminu.

3. Draudžiamasis įvykis

3.1. Apdraustojo mirtis, įvykusi draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, išskyrus šių sąlygų 4 punkte numatytus atvejus.
3.2. Teismui 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.

4. Nedraudžiamieji įvykiai

4.1. Nedraudžiamieji įvykiai, kai draudimo išmoka nemokama:
a) apdraustojo savižudybė per pirmus 3 draudimo apsaugos galiojimo metus;
b) apdraustojo mirtis, susijusi su kariniais veiksmais, karo ar nepaprastosios padėties įvedimu, vidaus neramumais, branduolinės
energijos poveikiu.

5. Draudimo suma ir draudimo išmoka

5.1. Apdraustojo draudimo suma nurodoma draudimo liudijime ir gali
būti kintanti.
5.2. Jeigu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu apdraustasis miršta, ir tai yra draudžiamasis įvykis, draudikas moka draudimo išmoką.
Apdraustojo mirties atveju išmokama draudimo sumos dydžio draudimo išmoka, kuri galiojo apdraustojo mirties metu. Pasibaigus draudimo
sutarčiai, draudimo išmoka nėra mokama.
5.3. Jeigu draudimo suma buvo padidinta ir apdraustasis nusižudo per
pirmus 3 metus nuo draudimo sumos padidinimo, išskyrus 4.1 a) punkte
numatytą atvejį, tai mokama draudimo išmoka lygi mažiausiai iš apdraustojo draudimo sumų, galiojusių per 3 paskutinius metus.
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6. Pranešimo apie draudžiamąjį įvykį
pateikimo tvarka

6.1. Apdraustojo mirties atveju draudikui reikia pateikti:
6.1.1. oficialų teisės aktuose nustatytos formos dokumentą, patvirtinantį apdraustojo mirties faktą;
6.1.2. medicininę pažymą apie mirties priežastį;
6.1.3. teisę į draudimo išmoką patvirtinantį dokumentą (paveldėjimo dokumentą, teismo sprendimą), jeigu draudimo sutartyje nėra
paskirto naudos gavėjo;
6.1.4. draudiko nustatytos formos pranešimą apie apdraustojo mirtį;
6.1.5. kitus draudiko paprašytus dokumentus, reikšmingus nustatant draudžiamojo įvykio faktą ir aplinkybes.
6.2. Apie draudžiamąjį įvykį asmuo, pretenduojantis į draudimo išmoką,
turėtų informuoti draudiką raštu kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau
kaip per 30 dienų nuo apdraustojo mirties arba per 30 dienų nuo teismo
sprendimo paskelbti apdraustąjį mirusiu įsiteisėjimo.
6.3. Išlaidas, susijusias su draudžiamąjį įvykį patvirtinančių 6.1 punkte
išvardintų dokumentų gavimu, apmoka asmuo, pretenduojantis į draudimo išmoką.

7. Draudimo išmokų mokėjimo tvarka

7.1. Draudimo išmokos mokamos draudimo sutartyje nustatytiems
naudos gavėjams. Jeigu draudimo sutartyje nenurodytas naudos gavėjas, tai draudimo išmokos apdraustojo mirties atveju mokamos apdraustojo įpėdiniams.
7.2. Nedraudžiamojo įvykio atveju jokios draudimo išmokos nemokamos, draudimo įmokos negrąžinamos.
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