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Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 
 
Draudimo produkto informacinis dokumentas 
Produktas: draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 
Bendrovė: AXIS Specialty Europe SE. veikianti per Baltic 
Underwriting Agency, AB 

Šio draudimo poliso riziką prisiima AXIS Specialty Europe SE registruotas Airijoje (ID: 353402) adresu Mount Herbert 
Court, 34 Upper Mount Street, Dublin 2, Airija. AXIS Specialty Europe SE prižiūrima Airijos centrinio banko, taip pat 
dalinai prižiūrima FCA (Financial Conduct Authority). 
 
Šiame dokumente pateikiame trumpą bendro pobūdžio informaciją apie draudimo nuo nelaimingų atsitikimų produktą, 
ką jis apima, kokios jam taikomos išimtys ir apribojimai. Pilną informaciją apie Jums teikiamą draudimo apsaugą rasite 
savo draudimo dokumentuose bei draudimo taisyklėse, kurios yra prieinamos Baltic Underwriting Agency, AB. Kita 
ikisutartinė informacija taip pat prieinama Baltic Underwriting Agency, AB.  

Kokia šio draudimo rūšis? 
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Priklausomai nuo draudimo polisui taikomų taisyklių, sąlygų ir išimčių 
draudžiamojo įvykio atveju teikiama finansinė kompensacija Mirties dėl nelaimingo atsitikimo, Neįgalumo, Traumos ir 
kitų rizikų, kurios pasirinktos ir tai nurodyta draudimo polise. 
 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 
Jeigu nurodyta draudimo polise žemiau 
išvardintos rizikos yra apdraustos: 
✓ Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo 

Draudimo išmoka mokama, jei 
apdraustasis miršta dėl draudiminio 
įvykio. 

✓ Neįgalumas dėl nelaimingo 
atsitikimo 
Draudimo išmoka mokama 
apdraustojo ilgalaikio ar nuolatinio 
neįgalumo, dėl draudiminio įvykio, 
atveju. 

✓ Kritinės ligos 
Draudimo išmoka mokama, jei 
apdraustajam diagnozuojama kritinė 
liga iš pasirinkto 17 ar 26 ligų sąrašo. 

✓ Traumos 
Draudimo išmoka mokama, jei 
apdraustasis dėl draudiminio įvykio 
patiria sužalojimus, nurodytus 
draudimo išmokų lentelėje: 

• kaulų lūžiai ir išnirimai; 

• minkštųjų audinių sužalojimai; 

• raiščių, raumenų, sausgyslių, 
meniskių plyšimai; 

• centrinės ir periferinės nervų 
sistemos sužalojimai; 

• klausos organų ir kvėpavimo 
sistemos sužalojimai; 

• virškinimo sistemos sužalojimai; 

• širdies ir kraujagyslių sistemos 
sužalojimai; 

• regos organų sužalojimai; 

• kiti trauminiai sužalojimai. 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 
Jeigu draudimo polise nenurodyta kitaip: 
 
 Apdraustojo nusikalstamai veikai arba kai 

nelaimingas atsitikimas įvyksta per baudžiamųjų 
priemonių taikymo laikotarpį, procedūrines 
prievartos priemones 

 Apdraustojo tyčiai ar jo inciatyva sukeltam 
nelaimingam atsitikimui ar savižudybei 

 Apdraustajam atliekant karinę tarnybą 
 Karui ar branduoliniam, cheminiam ar 

biologiniam terorizmui 
 Branduolinei reakcijai, branduolinei 

spinduliuotei arba radioaktyviam užteršimui 
 Užsiimant profesionaliu sportu ar padidintos 

rizikos laisvalaikio praleidimo metu 
 Skrendant išskyrus kaip keleiviui 
 Apdraustajam apsvaigus nuo alkoholio ar 

narkotinių medžiagų nebent paskirta gydytojo 
 Apdraustajam valdant motorinę transporto 

priemonę, neturint teisės vairuoti atitinkamą 
transporto priemonę arba perleidus valdyti 
transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės 
vairuoti atitinkamą transporto priemonę 

 Psichinės ligos, psichinės traumos dėl nervų 
sistemos ligos 

 Mirtis dėl ligos 
 Nelaimingas atsitikimas sąlygotas įgimtų, lėtinių 

ar degeneracinių ligų ar fizinių trūkumų 
 Nelaimingas atsitikimas sąlygotas ligos arba ligos 

sukeltų priepuolių 
 Ligos ar susirgimo atveju (išskyrus, kai tai kūno 

sužalojimo pasekmė) 
 Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl psichinių 

reakcijų, psichinės traumos, ligos ar kito 
psichikos sutrikimo 
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✓ Ligonpinigiai 
Išmoka mokama, kai apdraustasis 
hospitalizuojamas stacionariniam 
gydymui dėl draudiminio įvykio. 

✓ Dienpinigiai 
Išmoka mokama, kai apdraustasis 
laikinai netenka darbingumo dėl 
draudiminio įvykio. 

✓ Infekcijos 
Draudimo išmoka mokama, jei 
apdraustasis dėl gyvatės, žinduolių 
ar vabzdžių (įskaitant erkes) 
įkandimo ar įgėlimo užsikrečia 
infekcine liga, dėl kurios laikinai 
netenka darbingumo ar miršta. 

✓ Medicininės išlaidos dėl nelaimingo 
atsitikimo 
Kompensuojamos medicininės 
išlaidos, patirtos apdraustojo nuolat 
gyvenamoje valstybėje, dėl 
draudiminio įvykio. 

Galite išplėsti draudimo apsaugą dėl 
sporto veiklos, ligų ir kitų rizikų. 

 Apdraustasis nesilaikė gydymo režimo ar 
medikų rekomendacijų 

 Teismas pripažino Apdraustąjį nežinia kur 
esančiu ar mirusiu 

 Nenugalimoms jėgoms 
Visi nedraudžiamieji įvykiai pateikiami draudimo 
taisyklėse. 

 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos 
apribojimų? 
! Gali būti taikomi draudimo sumos ribojimai 

arba dienos išmokos limitas, kai kurioms 
apsaugoms. 

! Papildomas sąlygas ir ribojimus priklausomai 
nuo individualaus pasirinkimo prašome 
skaityti taisyklėse. 

! Bendra išmokų suma negali viršyti 100% 
draudimo sumos nurodytos draudimo 
sutartyje. 

 

Kur man taikoma draudimo apsauga? 
✓ Visame pasaulyje nebent kitaip nurodyta draudimo polise ar taisyklėse. 

 

Kokios mano pareigos? 

• Sudarydami draudimo polisą rėmėmės Jūsų pateikta teisinga informacija. Nedelsiant informuokite 

apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus per draudimo poliso galiojimo laikotarpį, 

siekiant įsitikinti, kad draudimo apsauga galioja pilna apimtimi. 

• Informuoti, jei pastebėsite informacijos neatitikimų draudimo polise. 

• Laikytis sutarčiai galiojančių taisyklių nuostatų. 

• Kuo skubiau pranešti apie įvykius susijusius su šiuo draudimu nepaisant to įvykis susijęs ar ne su 

žala. 

• Patikrinti draudimo polise nurodytą informaciją siekiant įsitikinti, kad jame nurodyta Jums 

reikalinga ir aktuali draudimo apsauga. 
 

 

Kada ir kaip moku? 
Draudimo įmokos dydis ir terminai nurodyti draudimo polise. 

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 
Draudimo poliso galiojimo pradžios ir pabaigos datos nurodytos draudimo liudijime, nebent draudimo 
polisas buvo nutrauktas Jūsų ar mūsų iniciatyva prieš nustatytą pabaigos datą. Draudimo taisyklėse 
nurodyta mūsų ribotos teisės nutraukti draudimo polisą.  

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 

• Jūs turite teisę atšaukti draudimo sutartį nuo draudimo laikotarpio pradžios nepateikdami jokios 
priežasties, jeigu prašymas atšaukti pateikiamas per 14 dienų nuo: dienos, kurią gavote sutarties 
dokumentus, arba nuo draudimo laikotarpio pradžios, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė. 
Draudimo įmoka grąžinama tik tuo atveju, jei neatsitinka įvykis, dėl kurio gali būti pateikiami 
reikalavimai mokėti draudimo išmoką. 

• Draudimo sutartį galite nutraukti bet kuriuo metu pateikiant rašytinį prašymą ir mes Jums grąžinsime 
draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavę pagal 
draudimo sutartį išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei sutarties sudarymo ir 
vykdymo išlaidas. 

 


