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Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo nuo nelaimingų atsitikimų produktą. Šis dokumentas neatspindi
konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami ikisutartinė informacija apie draudimo produktą ir su konkrečia draudimo sutartimi susijusi
informacija pateikiama kituose dokumentuose, pavyzdžiui, draudimo pasiūlyme, taisyklėse, draudimo liudijime.
Kokia šio draudimo rūšis?
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra savanoriška ne gyvybės draudimo rūšis. Apdraudus nuo nelaimingų atsitikimų, draudimo išmoka mokama
tada, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala apdraustojo žmogaus sveikatai ar nelaimingas atsitikimas tampa jo mirties priežastimi.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su nelaimingais
atsitikimais

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudžiamasis įvykis yra staiga, netikėtai įvykęs įvykis, kurio
metu apdraustasis dėl išorinio poveikio jo kūnui patiria
sveikatos sužalojimus arba miršta
Draudimo išmokų rūšys:

• kaulų lūžiai – išmokos dydis priklauso nuo lūžusio kaulo
rūšies ir pasirinktos draudimo sumos

• laikinas neįgalumas – išmoka mokama smulkių traumų
atvejais: išnirus sąnariams, sužalojus minkštuosius
audinius, apsinuodijus maistu, plyšus meniskui,
sausgyslei ar raiščiui, taip pat susirgus Laimo liga ar
erkiniu encefalitu

• neįgalumas – draudimo išmoka mokama priklausomai
nuo neįgalumo lygio, kuris siejamas su organizmo
funkcinio pajėgumo, o ne su darbingumo sumažėjimu

Apdraustajam, atliekančiam karinę tarnybą armijoje ar kitoje
panašioje formuotėje
Apdraustajam, atliekančiam bausmę laisvės atėmimo vietose
Apdraustajam, kuriam valstybės institucijos yra nustačiusios
darbingumo (neįgalumo) lygį dėl ligų, galinčių turėti įtakos
nelaimingam atsitikimui įvykti

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?

Draudimo išmoka nemokama, jei nelaimingas atsitikimas įvyko:
dėl alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų vartojimo
apdraustajam dalyvaujant oficialiai organizuojamose sporto
varžybose ir treniruotėse
apdraustajam ekstremaliai pramogaujant
dėl psichinių reakcijų bei psichikos ar sąmonės sutrikimų
dėl radioaktyvaus spinduliavimo, branduolinės energijos
poveikio, cheminių ar biologinių medžiagų naudojimo
dėl karo veiksmų bei bet kokio pobūdžio teroristinių aktų

• mirtis dėl nelaimingo atsitikimo – išmokama visa
draudimo liudijime nustatyta mirties rizikos draudimo
suma

Draudimo suma yra draudimo liudijime kiekvienai draudimo
išmokų rūšiai nurodyta didžiausia pinigų suma, kuri gali būti
išmokėta dėl visų draudžiamųjų įvykių, atsitikusių draudimo
sutarties galiojimo metu, kiekvienam apdraustajam

Kur man taikoma draudimo apsauga?
ERGO draudimo nuo nelaimingų atsitikimų apsauga galioja visame pasaulyje, jeigu draudimo liudijime nesusitarta dėl kitokios draudimo
teritorijos

Kokios mano pareigos?
• Iki sudarant draudimo sutartį – pateikti visą žinomą informaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti, t. y. duomenis apie pageidaujamus

apdrausti asmenis, jų darbo pobūdį, profesiją, laisvalaikio sportinę ar ekstremalią veiklą, valstybės institucijų nustatytą darbingumo
(neįgalumo) lygį ir pan.

• Sutarties galiojimo metu –  pranešti apie rizikos padidėjimo atvejus (pvz., apie esminį darbo pobūdžio pasikeitimą, apdraustojo asmens
buvimą užsienyje ilgiau kaip 30 dienų iš eilės, apie apdraustųjų skaičiaus pasikeitimą). Laiku mokėti draudimo įmokas, supažindinti
apdraustuosius su jų teisėmis ir pareigomis bei draudimo sutarties sąlygomis.

• Atsitikus draudžiamajam įvykiui – nedelsiant, ne vėliau kaip per 48 val. kreiptis į gydymo įstaigą, gauti ir pateikti draudikui medicininius
dokumentus apie nustatytą diagnozę bei skirtą gydymą, vykdyti gydytojo nurodymus ir stengtis mažinti nelaimingo atsitikimo
pasekmes. Apie įvykį pranešti telefonu 1887 per 30 dienų (mirties atveju – per 5 dienas).

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo sutartis sudaroma draudėjo ir draudiko sutartam ir draudimo liudijime nurodytam draudimo laikotarpiui.
• Draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos. Draudimo sutarties įsigaliojimas

yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmoka sumokėjimu.
• Draudimo sutartis pasibaigia nesumokėjus antros ar vėlesnės draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje numatytais terminais.
• Draudimo sutartis taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš jos galiojimo pabaigą draudėjo iniciatyva, abipusiu draudiko ir draudėjo susitarimu arba
išnykus galimybei įvykti draudžiamajam įvykiui, taip pat jei draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu.


