„Ligos ir nedarbo apsauga“
draudimo taisyklės Nr. 003

Paslaugą teikia „Swedbank P&C Insurance AS” Lietuvos filialas
Redakcija galioja nuo 2013-04-18

Jei įvyko įvykis, apie tai prašome pranešti Mums (Mūsų atstovui) arba paprašykite Jums
artimo žmogaus, kad apie tai praneštų naudojantis šiais kontaktiniais duomenimis:
Telefonu: 1884
El. paštu: info@swedbank.lt
Internetu: www.swedbank.lt
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Taisyklių struktūra
„Ligos ir nedarbo apsauga“ draudimo taisykles (toliau – draudimo taisyklės) sudaro Bendrosios sąlygos
(I Dalis) ir Specialiosios draudimo sąlygos (II Dalis);
Bendrosios sąlygos Specialiosioms draudimo sąlygoms taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja
Specialiųjų draudimo sąlygų nuostatoms.
Sąvokos
Mes arba Draudikas – „Swedbank P&C Insurance AS“ Lietuvos filialas.
Jūs arba Draudėjas – asmuo, kuris Draudimo liudijime (polise) nurodytas kaip Draudėjas. Šis asmuo
taip pat yra apdraustasis ir naudos gavėjas.
Bankas – kredito įstaiga, turinti teisę verstis lėšų skolinimu, su kuria Jūs esate sudarę Kredito sutartį.
Kredito sutartis – kredito sutartis, kurios numeris nurodytas Draudimo liudijime.
Kredito įmoka – suma, kurią Jūs sumokate Bankui Kredito sutartyje (ar susitarime su Banku) nurodytą
dieną. Kredito įmoka apima grąžinamo kredito sumos dalį ir palūkanas, tačiau neapima delspinigių ir
kitų baudų.
Laukimo laikotarpis (išskaita) – nuo kiekvieno Draudžiamojo įvykio datos skaičiuojamas
nepertraukiamas 30 dienų terminas, kurio metu patirtų nuostolių neatlyginsime.
Draudimo laikotarpis – Draudimo liudijime (polise) nurodytas laikotarpis, kuriuo galioja draudimo
apsauga.
Draudžiamasis įvykis - šiose draudimo taisyklėse nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Mes pagal
draudimo sutarties sąlygas privalome mokėti draudimo išmoką.
Draudimo liudijimas (polisas) – Mūsų išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties
sudarymą.
Nuostoliai – piniginė žalos išraiška.
Nedraudžiamasis įvykis – šiose draudimo taisyklėse nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Mes
neprivalome mokėti draudimo išmokos.
Rizikos padidėjimas – rizikos padidėjimu laikomi atvejai, nurodyti Draudimo liudijime (polise), ir (arba)
kiti Mūsų raštu Jums nurodyti atvejai, kurie laikomi rizikos padidėjimo atvejais.
Draudimo sutarties įsigaliojimo data – Draudimo liudijime nurodyta Draudimo laikotarpio pradžios
data.

Draudimo sutarties sudarymas
Draudimo sutartis laikoma įsigaliojusia, Jums laiku sumokėjus draudimo įmoką ar sutartą pirmąją jos
dalį į Mūsų sąskaitą banke.
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Mes privalome išduoti draudimo sutarties sudarymą patvirtinantį Draudimo liudijimą (polisą). Mūsų
parašas ant draudimo liudijimo gali būti originalus, elektroninis ar faksimilinis. Draudimo liudijimas
(polisas) Jums išsiunčiamas paštu ar elektroniniais kanalais.
Prieš draudimo sutarties sudarymą Mes privalome supažindinti Jus su draudimo taisyklėmis ir įteikti jų
kopiją.
Jums įvykdžius draudimo taisyklių 3.1 punkte numatytą sąlygą, laikoma, kad Jūs susipažinote su
draudimo taisyklėmis ir kitomis draudimo sutarties sąlygomis ir su jomis sutinkate.
Jei draudimo sutartyje nebuvo sutarta kitaip, likus 45 kalendorinėms dienoms iki draudimo laikotarpio
pabaigos Mes išsiunčiame Jums naują Draudimo liudijimą (polisą) naujam Draudimo laikotarpiui kartu
su draudimo taisyklių kopija (jeigu ankstesnės draudimo taisyklės pasikeitė). Jei Jūs iki naujame
Draudimo liudijime (polise) numatytos draudimo įmokos mokėjimo datos sumokate pirmąją sutartą
draudimo įmokos dalį, laikoma, jog draudimo sutartis sudaryta naujam Draudimo laikotarpiui, o Jūs
pirmosios draudimo įmokos ar sutartos jos dalies sumokėjimu patvirtinote, kad sutinkate su naujomis
draudimo sąlygomis.
Draudimo sutarties pasibaigimas
Draudimo sutartis pasibaigia:
4.1.1.
Bankui inicijavus civilinę ar baudžiamąją bylą prieš Jus, susijusią su Kredito sutartimi;
4.1.2.
Jums ir Mums susitarus ją nutraukti arba, kai draudimo sutartis nutraukiama įstatymų ar šių
draudimo taisyklių nustatyta tvarka;
4.1.3.
Jums vienašališkai nutraukus draudimo sutartį ir apie tai raštu informavus Mus;
4.1.4.
kitais, draudimo sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytais, pagrindais.
Draudimo sutartis automatiškai pasibaigia:
4.2.1.
pasibaigus Draudimo laikotarpiui, nurodytam Draudimo liudijime (polise);
4.2.2.
mirus Draudėjui;
4.2.3.
pasibaigus paskolos laikotarpiui ar ją grąžinus anksčiau laiko.
Jums laiku nesumokėjus pirmosios draudimo įmokos ar sutartos jos dalies, draudimo sutartis
automatiškai laikoma nesudaryta.
Mes turime teisę vienašališkai, ne teismo tvarka, nutraukti draudimo sutartį Jums pažeidus ikisutartines
arba esmines draudimo sutarties sąlygas. Draudimo sutartis nutraukiama po 30 kalendorinių dienų nuo
pranešimo išsiuntimo Jums.
Laiku nesumokėjus antros arba vėlesnės draudimo įmokos ar sutartos jos dalies Draudimo sutartis
nutraukiama draudimo taisyklių 5.3 punkte numatyta tvarka;
Jeigu draudimo sutartis pasibaigia draudimo taisyklių 4.1.2 – 4.1.4 ir 4.2.2 – 4.2.3 punktuose numatyta
tvarka ar yra nutraukiama prieš terminą, Jums grąžinama sumokėtos draudimo įmokos dalis,
proporcinga likusiam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.
Jeigu draudimo sutartis yra nutraukiama draudimo taisyklių 4.1.1 ir 4.4 punktuose numatyta tvarka, Jūsų
sumokėta draudimo įmoka ar jos dalis Jums negrąžinama.
Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodyti Draudimo liudijime (polise). Draudimo įmoką
apskaičiuojame, atsižvelgdami į Jūsų pateiktą ir (ar) kitą Mūsų turimą informaciją, įvertinę draudimo
riziką bei sutartas draudimo sutarties sąlygas.
Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma nesumokėta, jei Jūs nesumokate arba sumokate ne visą draudimo
įmoką ar jos sutartą dalį, nurodytą Draudimo liudijime (polise), draudimo įmokos mokėjimo grafike.
Jums nesumokėjus antrosios ar vėlesnės draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku,
Mes apie tai privalome pranešti Jums ir naudos gavėjui (jei tai ne Jūs) raštu, nurodant, jog jei per 15
kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo Jūs nesumokėsite draudimo įmokos arba jos dalies (dalių),
draudimo apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta tik Jums sumokėjus draudimo įmoką ar jos sutartą dalį
(dalis). Preziumuojama, jog Jūs ir naudos gavėjas gavo Mūsų pranešimą, išsiųstą paštu, praėjus 5
kalendorinėms dienoms nuo pranešimo išsiuntimo. Jeigu Draudžiamasis įvykis įvyko draudimo
apsaugos sustabdymo metu, tai Mes nemokėsime draudimo išmokos. Jei draudimo apsaugos
sustabdymas dėl draudimo įmokos nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius, Mes turime teisę
vienašališkai, ne teismine tvarka, nutraukti draudimo sutartį. Jeigu draudimo sutartyje nustatytas naudos
gavėjas, visi šiame punkte aprašyti pranešimai turi būti siunčiami ir naudos gavėjui.
Net ir pasibaigus Draudimo laikotarpiui arba nutraukus draudimo sutartį, Jums išlieka pareiga sumokėti
įmokas už laikotarpį, kuriuo galiojo draudimo apsauga.
Draudimo įmoka arba jos dalis laikoma sumokėta, kai atitinkama suma įrašoma į Mūsų sąskaitą banke,
jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
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6.
6.1.

Jūsų pareigos, teisės ir sutikimai
Jūs privalote:
6.1.1.
elgtis taip, kaip nesant draudimo apsaugos elgtųsi kiekvienas protingas ir sąmoningas asmuo;
6.1.2.
laiku mokėti draudimo įmokas;
6.1.3.
pasikeitus Jūsų adresui, per 3 darbo dienas pranešti Mums ar Mūsų atstovui naująjį adresą;
6.1.4.
paaiškėjus, kad pagal draudimo sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti
mokama (arba galėjo būti mažinama) ir Mums pareikalavus, Jūs (naudos gavėjas) per 30
kalendorinių dienų privalote grąžinti Mums draudimo išmoką (arba permokėtą sumą), išskyrus
įstatymuose nustatytus atvejus;
6.1.5.

6.1.6.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

sužinojęs apie įvykį, Jūs privalote:
6.1.5.1. imtis Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai išvengti ar jai sumažinti ir (ar)
laikytis Mūsų nurodymų, jeigu tokie buvo duoti;
6.1.5.2. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas apie įvykį pranešti Mums;
6.1.5.3. Darbo netekimo atveju užsiregistruoti Darbo biržoje, kaip bedarbis, ieškantis darbo;
6.1.5.4. bendradarbiauti su Mumis aiškinantis įvykio aplinkybes, pateikti Mums visus turimus
ar tuos, kuriuos privalome turėti, su įvykiu susijusius dokumentus bei informaciją ir
vykdyti visus Mūsų teisėtus reikalavimus vadovaujantis protingumo ir ekonomiškumo
principais;
draudimo išmokos gavimui pateikti užpildytą Mūsų nustatytos formos pranešimą apie įvykį bei
pateikti Mums visus iš Jūsų reikalaujamus dokumentus ir informaciją, kurių reikia įvykio
aplinkybėms ar nuostolio dydžiui nustatyti.

Jūs turite teisę:
6.2.1.
gauti iš Mūsų draudimo taisyklių kopiją;
6.2.2.
gavęs raštišką naudos gavėjo (jei toks paskirtas) sutikimą, nutraukti draudimo sutartį
vienašališkai, raštu apie tai pranešęs Mums ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki
draudimo sutarties nutraukimo. Kartu su rašytiniu pranešimu apie draudimo sutarties
nutraukimą, Mums turi būti pateikiamas ir naudos gavėjo raštiškas sutikimas dėl draudimo
sutarties nutraukimo;
6.2.3.
gavęs raštišką naudos gavėjo sutikimą, pakeisti draudimo sutartyje nurodytą naudos gavėją,
apie tai raštu pranešdamas Mums (išskyrus įstatymuose ir (ar) draudimo sutartyje nustatytas
išimtis);
6.2.4.
įstatymuose ir (ar) draudimo sutartyje nustatytais atvejais prašyti Mūsų pakeisti draudimo
sutartį;
6.2.5.
Draudžiamojo įvykio atveju reikalauti, kad Mes įstatymuose ir (ar) draudimo sutartyje nustatyta
tvarka išmokėtume draudimo išmoką;
6.2.6.
įstatymuose nustatyta tvarka gauti informaciją apie Draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
6.2.7.
reikalauti peržiūrėti mūsų sprendimą, jei su juo nesutinkate. Tokiu atveju, prašome atsiųsti
Mums raštišką pretenziją, o Mes ją išnagrinėsime Draudiko patvirtinta tvarka, kurią galite rasti
www.swedbank.lt;
6.2.8.
Jūs turite ir kitas draudimo sutartyje ir teisės aktuose nurodytas teises.
Jūs sutinkate, kad Mes teisės aktų nustatyta tvarka naudotume, valdytume ir tvarkytume Jūsų pateiktus
asmens ir kitus duomenis ir (ar) gautume papildomos informacijos iš registrų, bankų, darbo biržos,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės ir Darbo ministerijos, teisėsaugos,
teisėtvarkos institucijų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų trečiųjų asmenų, sudarant ir vykdant
draudimo sutartį, tiriant draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įvykusius Draudžiamuosius įvykius ir
nustatant draudimo išmokos dydį.
Jūs sutinkate, kad atliekant veiksmus elektroniniais kanalais (telefonu, internetu, el. paštu ar kt. būdais)
Mes įrašysime visus pokalbius ir registruotume pateikiamus nurodymus ar kitą informaciją, reikalingą
draudimo sutarties sudarymui bei vykdymui. Šie įrašai prireikus gali būti panaudoti elektroniniais
kanalais pateiktiems nurodymams ar operacijoms įrodyti;
Jūs, sudarydamas draudimo sutartį sutinkate, kad Mes turime teisę atskleisti iš Jūsų bei kitų
informacijos šaltinių gautą informaciją bei visą kitą su Jūsų ir Mūsų santykiais susijusią informaciją
(įskaitant ir asmens duomenis):
6.5.1.
Mūsų partneriams laikantis žemiau nurodytų reikalavimų:
6.5.1.1. Jūsų prašymu Mums būtų suteikta paslauga, kurią teikia Mūsų partneris, arba Jums
būtų pateiktas pasiūlymas dėl tokios paslaugos suteikimo;
6.5.1.2. informuoti Jus apie Mūsų su Mūsų partneriais sudarytų sutarčių vykdymą;
6.5.1.3. Mūsų ar Mūsų partnerio nurodymu būtų atlikti teisėti Jūsų duomenų (įskaitant
asmens duomenis) tvarkymo veiksmai.
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6.5.2.

6.6.
6.7.

7.
7.1.

7.2.

Jūsų, Mūsų ir (ar) Swedbank grupei priklausančių asmenų priežiūrą atliekančioms
institucijoms;
6.5.3.
Tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar įsiskolinimo valdymu,
administravimu ar naudojimu, su tikslu valdyti įsiskolinimą ir (ar) išieškoti iš Jūsų skolas;
6.5.4.
asmenims, tiesiogiai susijusiems su Mūsų paslaugų teikimu Jums, t.y. finansinių paslaugų
teikėjams, spausdinimo ir (ar) pašto paslaugų teikėjams, jei informacijos pateikimas
pastariesiems yra susijęs su Mūsų pranešimų Jums spausdinimu ir (ar) siuntimu, archyvavimo
ir (ar) dokumentų saugojimo paslaugas Mums teikiantiems asmenims, perdraudimo paslaugas
teikiančioms įmonėms, auditoriams, rizikos vertintojams, Draudžiamuosius įvykius
administruojantiems asmenims ir kitiems tretiesiems asmenims, su tikslu, kad būtų tinkamai
sudarytos ir vykdomos su Jumis sudarytos sutartys, teikiamos paslaugos ir (ar) saugomos bei
ginamos pažeistos Mūsų ir (ar) Jūsų teisės ir teisėti interesai;
6.5.5.
kitiems asmenims (advokatams, konsultantams, ir pan.), kuriuos Mes pasitelkiame Mums ir
(ar) Jums būtinų paslaugų teikimui.
Jūs sutinkate, kad Mes gautume Jūsų Kredito sutarties duomenis, reikalingus draudimo sutarties
sudarymui ir vykdymui, iš Banko, o Bankas juos pateiktų.
Jei nesutinkate su bent vienu iš 6.3– 6.6 punktuose nurodytų teiginių, prašome nedelsiant informuoti
Mus.
Mūsų teisės ir pareigos
Mūsų teisės:
7.1.1.
gauti iš Jūsų informaciją;
7.1.2.
atsisakyti sudaryti ar pakeisti draudimo sutartį, nenurodant priežasčių;
7.1.3.
gavus pranešimą (raštu ar žodžiu) apie įvykį, reikalauti Jūsų pas Mus atvykti, užfiksuoti įvykį,
jo apimtį bei pateikti Jums nurodymus dėl tolesnių veiksmų;
7.1.4.
perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam arba kitiems draudikams, gavus
atitinkamos valstybės institucijos, vykdančios draudimo priežiūrą, leidimą. Jums nesutinkant
su Mūsų ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam arba kitiems
draudikams, draudimo sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka;
7.1.5.
pakeisti draudimo sutartyje bei Draudimo liudijime (polise) nurodytus Jūsų kontaktinius
duomenis pagal Mums ar Mūsų atstovui pateiktus naujus Jūsų kontaktinius duomenis;
7.1.6.
gauti sveikatos tyrimų išrašų ir informacijos apie tyrimų rezultatus. Mes sumokėsime už
tyrimus, jei atitinkamos išlaidos nebus padengtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo.
Iškilus ginčui, Mes vadovausimės Mūsų paskirto eksperto įvertinimu.
7.1.7.
gauti pažymą iš Jūsų ar Darbo biržos, patvirtinančią, kad užsiregistravote kaip bedarbis (-ė)
arba tebesate nedirbanti (-s) ir ieškote darbo;
7.1.8.
Jūsų nedarbingumo pažymėjimą ar jo kopiją;
7.1.9.
gauti informaciją apie Jus ar įvykį iš:
7.1.9.1. kitų draudikų ir finansų įstaigų (įskaitant „Swedbank“ AB ir kitas bendroves, kurios
priklauso tai pačiai grupei);
7.1.9.2. Sveikatos draudimo fondo ir Darbo biržos;
7.1.9.3. kitų asmenų ir valstybės įstaigų, kurios turi informacijos apie įvykio aplinkybes,
susijusias su įvykiu ir situacija prieš bei po įvykio;
7.1.9.4. Jūsų gydytojo ir medicinos įstaigos, kurioje Jūs buvote gydomas (-a);
7.1.9.5. Jūsų dabartinių ir ankstesnių darbdavių ir (ar) asmenų, su kuriais buvo ar yra
sudarytos sutartys dėl Darbo;
7.1.9.6. kitų asmenų, turinčių reikiamos informacijos įvykio ištyrimui.
7.1.10. Mes turime ir kitas draudimo sutartyje ir teisės aktuose nurodytas teises.
7.1.11. Jums nevykdant įsipareigojimų pagal šią sutartį, Mes turime teisę pareikalauti grąžinti
išmokėtas draudimo išmokas, nedelsiant nutraukti draudimo sutartį ir negrąžinti draudimo
įmokų, kurias mums sumokėjote, mažinti draudimo išmoką ar imtis kitų veiksmų, pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus ar šią sutartį.
Mūsų pareigos:
7.2.1.
Jūsų raštišku prašymu išduoti Draudimo liudijimo (poliso) ir kitų draudimo sutarties dokumentų
dublikatus;
7.2.2.
gavus visą informaciją, reikšmingą nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir
pasekmes bei draudimo išmokos dydį, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų išmokėti
draudimo išmoką;
7.2.3.
tirti aplinkybes, būtinas Draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui
nustatyti;
7.2.4.
įrodyti aplinkybes, atleidžiančias nuo draudimo išmokos mokėjimo ar mažinimo;
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7.2.5.

7.3.

8.
8.1.

8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

atsisakydami mokėti arba sumažindami draudimo išmoką dėl to, jog Jūs pažeidėte draudimo
sutarties sąlygas, atsižvelgti į Jūsų kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo
priežastinį ryšį su Draudžiamuoju įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį;
7.2.6.
atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas - pateikti Jums ir naudos gavėjui
išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis;
7.2.7.
jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie
Draudžiamąjį įvykį, raštu išsamiai informuoti Jus ir naudos gavėją apie Draudžiamojo įvykio
tyrimo eigą;
7.2.8.
atlyginti būtinas ir protingas Jūsų išlaidas, turėtas vykdant Mūsų nurodymus, neatsižvelgiant į
tai, kad atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato.
7.2.9.
jei įvykis yra pripažintas draudžiamuoju, o Jūs ir Mes nesutariame dėl draudimo išmokos
dydžio, Jūsų pageidavimu Jums išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokos
sumai;
7.2.10. apie ketinimą perleisti teises ir pareigas teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Jus prieš du
mėnesius, jeigu draudimo sutartyje nenustatytas ilgesnis laikotarpis;
7.2.11. neįsitikinę Draudžiamojo įvykio buvimu bei nepatikrinę visos Mums prieinamos informacijos,
neturime teisės išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti.
Pareiga saugoti informaciją:
7.3.1.
Mes neturime teisės atskleisti informacijos, gautos mums vykdant draudimo veiklą, apie Jus,
apdraustąjį ar naudos gavėją, išskyrus draudimo sutartyje ir įstatymuose numatytus atvejus.
7.3.2.
Informacija apie Jus, apdraustąjį arba naudos gavėją, kurią Mes gavome vykdydami draudimo
veiklą, gali būti atskleista:
7.3.2.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais;
7.3.2.2. perdraudikams, Mūsų grupės įmonėms;
7.3.2.3. Mūsų samdomiems ekspertams, atstovams, konsultantams;
7.3.2.4. Jūsų įgaliotajam atstovui ar tarpininkui;
7.3.2.5. naudos gavėjui;
7.3.2.6. esant Jūsų sutikimui arba prašymui;
7.3.2.7. su Jumis susijusiems asmenims;
7.3.2.8. kitais šių draudimo taisyklių ar teisės aktų numatytais atvejais.
Pranešimai
Bet koks pranešimas, kurį draudimo sutarties šalys perduoda viena kitai, turi būti raštiškas ir:
8.1.1.
įteikiamas atitinkamai Jums, Mums arba Mūsų įgaliotam asmeniui ar teisėtam atstovui;
8.1.2.
siunčiamas laišku Jūsų ir (ar) Mūsų adresu;
8.1.3.
išsiunčiamas faksu;
8.1.4.
išsiunčiant elektroniniais kanalais.
Pranešimo gavimo data laikoma 5 kalendorinės dienos nuo pranešimo išsiuntimo.
Ginčų sprendimas ir baigiamosios nuostatos
Iškilus ginčui dėl draudimo sutarties vykdymo tarp Jūsų ir Mūsų, toks ginčas sprendžiamas derybose,
vadovaujantis gera valia.
Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu per protingą terminą, ginčas sprendžiamas Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Kai Mes papildome ar pakeičiame draudimo taisykles, jų sąlygos taikomos tik naujai sudaromoms
draudimo sutartims. Visais kitais atvejais, draudimo sutartims taikomos tos draudimo taisyklės, kurios
nurodytos Draudimo liudijime (polise) ir galiojo draudimo sutarties sudarymo dieną.

II. DALIS. NEDARBINGUMAS DĖL LIGOS IR DARBO NETEKIMAS
10. Sąvokos
10.1. Ankstesnė sveikatos būklė – liga (įskaitant lėtines), trauma ar simptomas, apie kurį Jums buvo arba
turėjo būti žinoma draudimo sutarties sudarymo metu arba dėl kurio kreipėtės arba planavote kreiptis į
gydytoją dvylikos mėnesių prieš draudimo sutarties sudarymą laikotarpiu.
10.2. Darbas – santykiai, atsirandantys ne trumpesnės nei 13 mėnesių ar neterminuotos sutarties (darbo,
rangos, paslaugų teikimo ar pan.) pagrindu, kuomet Jūs dirbate ne trumpiau nei 20 (dvidešimt) valandų
per savaitę ir gaunate darbo užmokestį ar kitą atlygį.
10.3. Gydytojas – asmuo, turintis licenciją, leidžiančią, kaip numatyta teisės aktuose, dirbti gydytoju, vykdyti
medicinos praktiką. Gydytojas, kuris yra susijęs su Jumis giminystės, svainystės ryšiais arba dėl kitų
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priežasčių negali būti laikomas nešališku asmeniu, neturi teisės vykdyti Gydytojo pareigų, susijusių su
draudimo sutartimi.
10.4. Laikinas darbas – santykiai, kurie reglamentuojami sudarant trumpalaikio darbo, sezoninio darbo
sutartis, išbandymas (bandomasis laikotarpis) sudarant darbo sutartį, o taip pat rangos, paslaugų
teikimo ar kitos sutartys, kurios neapibrėžtos, kaip Darbas, šiose draudimo taisyklėse.
11. Draudimo objektas
Draudimo objektas yra Jūsų turtiniai interesai, susiję su negalėjimu mokėti Kredito įmokų, tapus nedarbingu
arba netekus Darbo, dėl Draudžiamųjų įvykių.
12. Draudimo apsaugos galiojimas
12.1. Draudimo apsauga Nedarbingumo dėl ligos atveju įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodyto laikotarpio
pradžios.
12.2. Draudimo apsauga Darbo netekimo atveju pradeda galioti:
12.2.1. po 90 dienų nuo draudimo sutarties įsigaliojimo;
12.2.2. po 90 dienų nuo įsidarbinimo, jei sutarties įsigaliojimo momentu Jūs esate bedarbis;
12.2.3. nuo draudimo liudijime nurodyto laikotarpio pradžios, draudimo sutartį sudarant naujam
draudimo laikotarpiui be pertraukos (sutarties pratęsimui).
13.

Draudžiamieji ir Nedraudžiamieji įvykiai

Draudžiamasis įvykis

Nedraudžiamasis įvykis

13.1. Nedarbingumas dėl
ligos – įvykis
atsirandantis dėl Draudėjo
nelaimingo atsitikimo ar
ligos. Minėtas įvykis turi
būti patvirtintas Gydytojo
išduotu nedarbingumo
pažymėjimu.

13.2. Mes neprivalome mokėti draudimo išmokos, jei nedarbingumas kilo
dėl:
13.2.1. Ankstesnės sveikatos būklės, išskyrus draudimo sutartį,
sudarytą naujam draudimo laikotarpiui be pertraukos
(sutarties pratęsimas);
13.2.2. nėštumo arba gimdymo, išskyrus komplikacijas;
13.2.3. plastinės chirurgijos, preparatų vartojimo ar chirurginių
procedūrų, kurios nėra būtinos siekiant pagerinti sveikatą
arba nėra susijusios su gydymo tikslais;
13.2.4. veiksmų, kurie buvo atlikti tyčia;
13.2.5. dėl alkoholio, narkotinių ar kitų draudžiamų medžiagų
vartojimo;
13.2.6. ŽIV arba AIDS;
13.2.7. spinduliuotės, išskyrus atvejus, kai ji yra tiesiogiai susijusi
su Jūsų gydymu ar Jūsų pareigų vykdymu darbe;
13.2.8. terorizmo aktų, karinės veiklos ir (ar) ginkluoto konflikto.

13.3. Darbo netekimas:
a) darbdavio iniciatyva;
b) abipusiu šalių
susitarimu, darbdavio
pasiūlymu
(iniciatyva);
13.4. Darbo netekimo atveju
įvykio data yra laikoma
paskutinė darbo diena.

13.5. Mes neprivalome mokėti draudimo išmokos, jei:
13.5.1. sudarant draudimo sutartį, Jūs žinojote, kad neteksite
Darbo;
13.5.2. Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos
Respublikoje;
13.5.3. Darbo netekote dėl Jūsų tyčinių veiksmų;
13.5.4. Jūs esate savo paties darbdavys (arba darbdavio
bendrasavininkis) arba darbdavys (jo atstovas) yra asmuo
susijęs su Jumis giminystės ar svainystės ryšiais ar veda
bendrą ūkį;
13.5.5. sutartis dėl Darbo buvo nutraukta Jūsų prašymu;
13.5.6. sutartis dėl Darbo buvo nutraukta pripažinus Jus visiškai
ar iš dalies nedarbingu arba įgijote teisę į valstybės
mokamą senatvės pensiją;
13.5.7. sutartis dėl Darbo buvo nutraukta praradus pasitikėjimą;
13.5.8. buvote atleistas iš antraeilių pareigų arba Laikino ar
papildomo darbo;
13.5.9. dėl to, kad pasibaigė terminuota sutartis dėl Darbo,
sudaryta trumpesniam nei 13 (trylikos) mėnesių
laikotarpiui;
13.5.10. Jūs dalyvavote nusikalstamoje veikoje, prieš jus
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vykdomas baudžiamasis persekiojimas ar Darbas nutrūko
dėl teismo sprendimo;
13.5.11. darbo netekote dėl alkoholio, narkotinių ar kitų
draudžiamų medžiagų vartojimo;
13.5.12. darbo netekote dėl terorizmo akto, karinės veiklos arba
ginkluoto konflikto.
14. Draudimo suma
14.1. Draudimo suma yra pinigų suma lygi Kredito sutarties dvylikos mėnesių Kredito įmokų sumai, bet ne
didesnė nei Draudimo liudijime nurodytas limitas.
14.2. Draudimo sutartyje draudimo suma gali būti nurodoma mėnesiniais dydžiais per draudimo laikotarpį.
14.3. Kredito sutartyje pasikeitus Kredito įmokai, taip pat pasikeičia ir Draudimo suma.
15. Nuostolio (žalos) atlyginimo principai ir draudimo išmokos mokėjimas
15.1. Mes pranešime Jums apie savo sprendimą, ar Mes atlyginsime nuostolius per 10 kalendorinių dienų
nuo visų dokumentų, kuriuos būtina gauti apie įvykį, gavimo, įvertinę aplinkybes ir nuostolių mastą.
15.2. Draudimo išmoka:
15.2.1. Draudimo išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į:
15.2.1.1. draudimo liudijime nurodytos Kredito sutarties faktinę Kredito įmoką draudžiamojo
įvykio dienai (apskaičiuojant pirmų 30d. nuostolį) ir Kredito sutarties faktinę Kredito
įmoką už sekantį (-čius) nedarbo laikotarpį (-ius);
15.2.1.2. nedarbo dienų skaičių;
15.2.1.3. Laukimo laikotarpį (išskaitą).
Pavyzdys Nr. 1:
Tarkime, Jūs turite Kredito sutartį su nekintamomis Kredito įmokomis. Jūsų Kredito įmoka, kai
tapote Nedarbinga (-s) dėl ligos, yra 300 Eur . Liga truko 7 mėn. Mes išmoką mokėsime kas
mėnesį, šešis mėnesius ir viso išmokėsime 1 800 Eur (žr. iliustraciją).

Pavyzdys Nr. 2:
Tarkime, Jūs turite Kredito sutartį su kintamomis Kredito įmokomis. Jūsų Kredito įmoka, kai
tapote Nedarbinga (-s) dėl ligos, yra 300 Eur, bet už poros mėnesių, remiantis Kredito
sutarties sąlygomis būsto paskolos Kredito įmokos buvo perskaičiuotos (sumažėjus
palūkanoms sumažėjo ir kredito įmoka). Liga truko 7 mėn. Mes išmoką mokėsime kas mėnesį,
šešis mėnesius ir viso išmokėsime 1 600 Eur (žr. iliustraciją).

15.2.2. Draudimo išmoka yra mokama į atsiskaitomąją sąskaitą, naudojamą aptarnauti Jūsų Kredito
sutartį, kurios numeris nurodytas draudimo liudijime.
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15.2.3. Didžiausia
draudimo
išmoka
vienam
Draudžiamajam
įvykiui
ir
Jums
yra
25 000 eurų, nepriklausomai nuo to, kiek paslaugos „Ligos ir nedarbo apsauga“ draudimo
sutarčių yra sudaryta su Mumis.
15.2.4. Draudimo išmokos mokamos kas mėnesį už praėjusį laikotarpį, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika)
mėnesių.
15.2.5. Draudimo išmoka nėra mokama tuo pačiu metu dėl Nedarbingumo dėl ligos ir Darbo netekimo.
15.3. Mūsų prievolė mokėti draudimo išmoką baigiasi, jei:
15.3.1. Mes būsime sumokėję Jums visą draudimo sumą, nustatytą draudimo sutartyje;
15.3.2. Jūsų grąžintinas kreditas buvo visas grąžintas;
15.3.3. Jūs atgavote darbingumą (pasveikote);
15.3.4. Jūs įsidarbinote;
15.3.5. jūs atsisakėte pasiūlyto darbo, kuris atitinka Jūsų išsilavinimą, įgūdžius ir gebėjimus be
pateisinamos priežasties.
15.4. Draudimo išmokų mokėjimas nebus nutrauktas, jei Jūs susirasite Laikiną darbą per tą laikotarpį, kai
Jums kas mėnesį bus mokamos išmokos, jei toks darbas truks ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
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