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Kam taikoma draudimo apsauga? 

Draudimo sumos yra nurodomos draudimo liudijime. Jos 
nustatomos kiekvienai Jūsų pasirinktai draudimo apsau-
gos sąlygai, o jų dydžiai nustatomi mūsų ir Jūsų tarpusavio 
susitarimu. 

Jeigu pasirinkote ir tai nurodyta draudimo liudijime, drau-
džiame nuo šių pagrindinių rizikų: 

 Mirtis – kai apdraustasis per nelaimingą atsitikimą pati-
ria sveikatos sutrikdymą ir dėl jo miršta per vienerius 
metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos. 

 Neįgalumas – kai apdraustasis per vienerius metus 
nuo nelaimingo atsitikimo dienos dėl per jį patirtų 
kūno sužalojimų tampa neįgalus, netenka darbingumo 
arba įgyja specialiųjų poreikių. 

 Traumos – kai apdraustasis per nelaimingą atsitikimą 
patiria kūno sužalojimą (traumą). 

 Ligonpinigiai – kai dėl kūno sužalojimų, patirtų per ne-
laimingą atsitikimą, apdraustasis paguldomas į ligo-
ninę ir gydomas 3 ar daugiau dienų iš eilės. 

 Dienpinigiai – kai dėl kūno sužalojimų, patirtų per ne-
laimingą atsitikimą, apdraustasis laikinai netenka dar-
bingumo 7 ar daugiau dienų iš eilės. 

 Kritinė liga – kai apdraustajam pirmą kartą per drau-
dimo sutarties galiojimo laikotarpį diagnozuojama kri-
tinė liga. 

Jeigu pasirinkote ir tai nurodyta draudimo liudijime, papil-
domai apdraudžiame nuo šių įvykių: 

 Infekcinė liga – apdraustojo užsikrėtimas infekcine liga 
dėl žinduolių, vabzdžių, erkių ar kitų gyvūnų įkandimo 
ar įgėlimo draudimo sutarties galiojimo metu. 

 Lengvos traumos – per nelaimingą atsitikimą apdraus-
tojo patirti smulkūs sužalojimai (raiščių patempimas, 
sumušimas, minkštųjų audinių pažeidimas). 

 Apsvaigimas nuo alkoholio – apdraustojo apsvaigimas 
nuo alkoholio iki 0,6 promilės nelaikomas nedraudžia-
muoju įvykiu. 

 Dvigubai didesnė išmoka dėl neįgalumo. 

 Išlaidos ramentams. 

 Būsto pritaikymas specialiesiems poreikiams – sutei-
kus apdraustajam nuolatinį neįgalumą, apmokame 
būsto pritaikymo išlaidas iki 10.000 Eur. 

 Draudimas tik darbo metu – taikoma tik draudžiant     
įmonių darbuotojus. draudimo apsauga galioja tik 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Įvykis yra nedraudžiamasis ir išmokos nemokame, jei: 

 apdraustasis nusižudė, bandė nusižudyti, tyčia save su-
žaloti ar apsinuodyti; 

 apdraustasis dalyvavo muštynėse ar buvo jų iniciatorius,  
išskyrus taisyklėse nurodytus atvejus; 

 nelaimingas atsitikimas įvyko dėl apdraustojo tyčinio nu-
sikaltimo ar  tyčinio administracinės teisės pažeidimo, 
arba apdraustajam esant laisvės atėmimo vietoje; 

 apdraustasis svaiginosi alkoholiu, toksinėmis, narkotinė-
mis medžiagomis arba be gydytojo paskyrimo vartojo 
vaistus ir dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas; 

 nelaimingas atsitikimas įvyko apdraustajam valdant mo-
torinę transporto priemonę neturint galiojančio vairuo-
tojo pažymėjimo ar apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių 
ar toksinių medžiagų; 

 nelaimingas atsitikimas įvyko dėl branduolinės energijos 
poveikio, karo, karinių pratybų, ypatingosios padėties    
įvedimo, revoliucijos, sukilimo, maišto, riaušių, masinių 
neramumų, sabotažo; 

 nelaimingas atsitikimas įvyko apdraustajam atliekant ka-
rinę tarnybą armijoje ar kitoje panašioje formuotėje; 

 nelaimingas atsitikimas įvyko apdraustajam sportuojant,  
leidžiant laisvalaikį didesnės rizikos laisvalaikio forma, 
jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip; 

 nelaimingas atsitikimas įvyko dėl įgimtų, lėtinių ar dege-
neracinių ligų, įgimtų ar įgytų fizinių trūkumų,  

 apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl infekcinės 
ligos, išskyrus mirties dėl pasiutligės ar stabligės atvejus; 

 apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl operacijos, 
gydymo ar kitų medicinos procedūrų; 

 nelaimingas atsitikimas įvyko, apdraustojo sveikata sut-
riko arba jis mirė dėl ligų ar ligų sukeltų priepuolių; 

 nelaimingas atsitikimas įvyko dėl psichinės reakcijos    
(afekto būsenos), psichinės traumos, psichikos ligos ar 
kito psichikos sutrikimo; 

 įvykus nelaimingam atsitikimui apdraustasis nesilaikė 
gydymo režimo ar medikų rekomendacijų; 

 teismas pripažino apdraustąjį nežinia kur esančiu. 

   
 

 
Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

Draudimo išmokos nemokame, jei: 

DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ                       
DRAUDIMO PRODUKTO INFORMACINIS DOKUMENTAS 

Bendrovė: Estijos draudimo bendrovė If P&C Insurance AS, 
Lietuvoje veikianti per filialą, draudimo licencijos Nr. F-2/0016 

Produktas: Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 

 

 
 

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio informaciją apie draudimo nuo nelaimingų atsitikimų produktą. Tai nėra Jūsų individua-
lias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir su draudimo sutartimi susijusią 
informaciją pateikiame Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vado-
vaujantis Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklėmis Nr. 015, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt. 

Kokia šio draudimo rūšis 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti turtinius interesus, susijusius su fizi-
niam  asmeniui arba įmonės darbuotojui staiga ir netikėtai įvykstančiais nelaimingais atsitikimais. 

http://www.if.lt/
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tada, kai nelaimingi atsitikimai įvyksta darbo metu arba 
pakeliui į/iš darbo. 

 Ribotas išmokų dėl mirties skaičius - draudimo nuo 
mirties apsauga galioja tik draudimo liudijime nurody-
tam mirčių dėl draudžiamųjų įvykių skaičiui. 

 Vairuotojo draudimas - draudimo liudijime nurodžius 
šią draudimo sąlygą, apdraustuoju laikomas draudimo 
liudijime nurodytos transporto priemonės vairuotojas, 
o pasirinkta draudimo apsauga galioja tik tuomet, kai 
nelaimingas atsitikimas įvyksta per eismo įvykį. 

 Visų darbuotojų draudimas – draudimo apsauga ga-
lioja visiems savo darbuotojus apdraudusios įmonės 
darbuotojams. 

 Automatinis draudimo sutarties atnaujinimas – pasi-
baigus draudimo laikotarpiui, draudimo sutartis sa-
vaime pratęsiama (atnaujinama) kitam vienerių metų 
laikotarpiui. 

 Naudos gavėjo paskyrimo apribojimas – draudimo iš-
moką draudimo liudijime nurodytam naudos gavėjui 
mokame tik apdraustojo mirties atveju. 

 įvykis yra nedraudžiamasis; 

 nuslėpėte informaciją arba pateikėte klaidingus duome-
nis ir tai galėjo lemti mūsų apsisprendimą sudaryti drau-
dimo sutartį ar nustatyti draudimo sąlygas; 

 neleidžiate arba trukdote mums tirti įvykio priežastis, 
aplinkybes ir pasekmes; 

Draudimo išmoką mažiname 50%, jei: 

 nepagristai uždelsėte pranešti mums apie draudžiamąjį 
įvykį ir tai turėjo įtakos mūsų pareigai išmokėti drau-
dimo išmoką; 

 pagal pateiktus dokumentus negalima nustatyti drau-
džiamojo įvykio datos ar aplinkybių, patirtų sužalojimų 
pobūdžio, taip pat jei mums pateikti duomenys apie      
įvykį yra klaidinantys; 

 nepranešėte mums apie sutarties galiojimo metu padi-
dėjusią nelaimingo atsitikimo riziką  arba pranešėte, bet 
nesutikote su didesne draudimo įmoka dėl rizikos padi-
dėjimo ir šios pasikeitusios aplinkybės tapo nelaimingo 
atsitikimo priežastimi. 

     

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje, jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip 

     

 
Kokios mano pareigos? 

Suteikite mums teisingą informaciją, kurios mes prašome sudarant draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos 
informacijos arba draudimo rizikos pasikeitimus. 

Supažindinkite apdraustuosius ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi ir jų pareigomis. 

Laiku sumokėkite draudimo įmoką arba jos dalis. 

Laikykitės taisyklėse numatytų saugos reikalavimų ir užtikrinkite, kad jų tinkamai laikytųsi ir apdraustieji. 

Apie įvykį praneškite mums per 10 darbo dienų, užpildydami pranešimo formą, esančią mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei 
interneto prieigos neturite, paskambinkite mums tel. 1620 

Vykdykite mūsų nurodymus bei suteikite mums galimybę nevaržomai tirti įvykio aplinkybes. 

Kitos Jūsų pareigos, nurodytos draudimo taisyklėse. 

     

 
Kada ir kaip moku? 

Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodyti draudimo liudijime. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu arba mokėjimo 
kortele. 

     

 
Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš šių būdų: 1) Nuotoliniu būdu (internetu, elektroniniu paštu) mums išsiuntus mūsų 
pasirašytą draudimo liudijimą, o jums nustatytais terminais sumokėjus draudimo įmoką; 2) Jums ir mums pasirašius draudimo 
liudijimą.  
Sudarius draudimo sutartį draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo apsaugos pradžios datos. 
Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą datą, nebent draudimo sutartis buvo nutraukta  draudimo taisyklėse 
numatytais atvejais. 

     

 
Kaip galiu nutraukti sutartj? 

Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis draudimas@if.lt arba 
telefonu 1620. 

Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo lai-
kotarpį, išskaičiavę pagal draudimo sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties su-
darymo ir vykdymo išlaidas (25 % grąžintinos draudimo įmokos sumos). 

 

https://www.if.lt/privatiems
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