EL. PASPIRTUKŲ/DVIRAČIŲ VAIRUOTOJO DRAUDIMO TAISYKLĖS
(Galiojančios nuo 2022 m. balandžio 11 d.)

SĄVOKOS IR TERMINAI
Analogiškas pirkinys – prekė, kurios rūšis ir kokybė pasižymi panašiomis
esminėmis eksploatacinėmis ypatybėmis, o vertė yra panaši keičiamo
pirkinio rinkos vertei, kurią nustatome mes.
Apdraustasis – turtinį interesą turintis asmuo, kuriam išmokame draudimo išmoką.
Draudėjas – Jūs ar kitas asmuo, kuriam draudimo sutartis buvo perduota
pardavus pirkinį.
Prekės garantija – pirkinio gamintojo ar pardavėjo teikiama garantinio
aptarnavimo paslauga.
Išskaita – draudimo sutartyje nustatyta suma, kuria mažinama draudimo
išmoka.
Plėšimas – pirkinio pagrobimas, panaudojant ar grasinant panaudoti zinį
smurtą ar atėmus galimybę priešintis.
Šeimos nariai – Jūsų ar apdraustojo nuolatos kartu gyvenantys ir bendro
ūkio siejami asmenys, tarkim, sutuoktinis, sugyventinis, tėvai, vaikai, broliai,
seserys.
Su Jumis susiję asmenys – įstatymų nustatyta tvarka įgalioti asmenys,
kuriems Jūs patikėjote saugoti pirkinį.
Vagystė su įsibrovimu – pirkinio užvaldymas ar pasikėsinimas užvaldyti
patalpose ar saugomoje ir aptvertoje teritorijoje, patekus į ją panaudojant
priemones, pritaikytą ar originalų raktą, kuris buvo gautas prieš tai įsibrovus
į kitas patalpas, plėšimo metu, ar pasislėpus patalpoje iki jos uždarymo,
jeigu yra įrodymų dėl to.
KĄ APIMA DRAUDIMO APSAUGA?
1. Draudimo apsauga taikoma Jūsų įsigytam elektriniam ar raumenų jėga
varomam dviračiui, paspirtukui ar riedžiui (toliau – pirkiniams), skirtam
buitiniams, ūkiniams poreikiams tenkinti, išskyrus pirkinius, turinčius trumpesnę nei 1 (vienerių) metų garantiją, jų programinę įrangą ir duomenis, bet
kokius perparduodamus pirkinius.
2. Draudimo apsauga taikoma taip pat ir šių pirkinių stacionariai pritvirtinamiems aksesuarams, tokiems kaip telefonų, gertuvės laikikliai, daiktų
saugojimo įrengimai, bagažinės. Tačiau draudimo apsauga neapima šiuose
aksesuaruose laikyto turto (telefonų, GPS įrenginių, gertuvių ir bet kokių
kitų daiktų). Būtina sąlyga, kad kartu tu žala šiems aksesuarams, to paties
įvykio metu būtų pripažinta draudžiamuoju įvykiu ir žala pirkiniu.
3. Draudimo apsauga taikoma visame pasaulyje.
4. Draudžiamuoju įvykiu bus laikomi staiga ir netikėtai patirti nuostoliai dėl
pirkinio sugadinimo, kuris pasireiškė išoriniu poveikiu (dūžio, skilimo,
skysčio poveikio ir pan.), taip pat dėl vagystės su įsibrovimu ir plėšimo.
NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
5. Nedraudžiamuoju įvykių laikoma žala, jei ji atsirado dėl:
5.1. Pirkinio vidaus gedimo, kurio nesukėlė išorinis veiksnys;
5.2. Pirkinio pametimo ar palikimo be priežiūros viešosiose vietose, neužrakintoje patalpoje ar pastate;
5.3. Pirkinio vagystės iš transporto priemonės, palikto jos viduje matomoje
vietoje ar neužrakintoje transporto priemonėje, neužrakintoje jos bagažinėje.

5.4. karo, invazijos, užsienio valstybės priešiškų veiksmų, riaušių, streiko,
lokauto, vidinių neramumų, teroro aktų, valdžios organų įvykdyto
sunaikinimo, sugadinimo, konskavimo ar arešto;
5.5. branduolinės reakcijos, spinduliuotės, radioaktyviosios taršos;
5.6. vabzdžių, graužikų, parazitų, gyvūnų, naminių augintinių poveikio;
5.7. korozijos, pelijimo, puvimo, grybelio, natūralaus nusidėvėjimo;
5.8. brokuotų, nekokybiškų, netinkamų dalių, įrengimų naudojimo;
5.9. pirkinio dingimo, įprastos vagystės (ne su įsibrovimu), apgaulės, pasisavinimo, sukčiavimo;
5.10. klaidų ir trūkumų, už kuriuos yra atsakingas gamintojas, tiekėjas,
pardavėjas, montuotojas, garantinį aptarnavimą atliekanti įmonė;
5.11. elektros sutrikimo;
5.12. ilgalaikio vandens kaupimosi ar garų kondensavimosi;
5.13. plovimui ar valymui naudotų skysčių (vandens, valiklių, ir pan.)
poveikio;
5.14. įbrėžimų, sulenkimų, estetinio vaizdo praradimo, kai tai netrukdo
pirkinio naudojimui;
5.15. Pirkinio naudojimo ne pagal paskirtį ar pažeidžiant gamintojo reikalavimus, neteisingo pajungimo ar sumontavimo, netinkamo aptarnavimo ar
priežiūros;
5.16. Pirkinio modikavimo, įdiegimo;
5.17. Jūsų ir Jūsų šeimos narių ir susijusių asmenų tyčinių veiksmų;
5.18. apsvaigimo nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;
5.19. Jūsų patirtų išlaidų už pirkinio diagnostiką ir transportavimą, jeigu tai
nebuvo su mumis suderinta;
5.20. Pirkinio naudojimo komerciniais ar profesiniais tikslais, nebent sutarta
kitaip;
5.21. Pirkinio, perleisto naudotis su Jumis susijusiems arba tretiesiems
asmenims;
5.22. pirkinio (de)montavimo, transportavimo, atliekamo trečiųjų asmenų;
5.23. nežinomų įvykio aplinkybių (laiko, vietos ir pan.);
5.24. tikslinio apdorojimo terminiu būdu (lydant, suvirinant, džiovinant,
lyginant, deginant ir pan.);
5.25. vagystės, apie kurią nebuvo nedelsiant pranešta policijai;
5.26. virusų, programinės įrangos neatnaujinimo ar jos gedimų;
5.27. netiesioginių nuostolių, patirtų nesant galimybės naudotis preke;
5.28. pirkinio serijos numerių pakeitimo, nebuvimo, neatitikimo ar
sugadinimo;
5.29. kitos įrangos, kuri buvo įsigyta tuo pat metu kaip ir pirkinys;
5.30. techniškai netvarkingo pirkinio, kai jam buvo būtinas remontas,
naudojimo;
5.31. gedimų ar atsarginių dalių ir darbo išlaidų, patirtų dėl gamintojo
atšaukimo;
5.32. nuimamų ekranėlių ir kitų valdiklių, baterijų, akumuliatorių (įskaitant
kai jie yra sudėtinė pirkinio dalis), įkroviklių gedimų bei nusidėvėjimų;
5.33. pirkinio dalių, kurios pagal savo paskirtį ar veikimo pobūdį yra
linkusios nusidėvėti, susinaudoti ar kurios yra periodiškai keičiamos,
nusidėvėjimo.
KAIP MOKAMA DRAUDIMO IŠMOKA?
6. Draudimo išmoką mokame tik išlaidų kompensavimo principu – pirkinio
remonto būdu, kompensuojant remonto išlaidas, būtinas grąžinti pirkinį į
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prieš draudžiamąjį įvykį buvusią būseną, nebent pirkinys buvo pavogtas ir
vagystės faktas buvo patvirtintas policijos įstaigos. Tokiu atveju kompensuosime nuostolius, įsigyjant tokį patį ar analogišką pirkinį.
7. Jei bendra remonto suma viršija draudimo sumą ar nesant galimybės
atlikti remonto, mes visada galime pakeisti pirkinį tokiu pačiu ar analogišku.
8. Pakeitus pirkinį kitu, laikytina, kad nebeliko apdrausto turto ir draudimo
sutartis pasibaigia įvykdymu.
9. Kai atlyginamos remonto išlaidos, dėl remonto Jūs turite kreiptis į mūsų
nurodytą remonto įmonę.
10. Mes atlyginsime pirkinio, kurio svoris viršija 10 kg, nugabenimo į
remonto įmonę ir grąžinimo Jums išlaidas, Lietuvos teritorijoje.
11. Mes turime teisę perimti pirkinio liekanas po remonto ar pakeitimo
kitu.
DRAUDIMO SUMA
12. Draudimo sumos negali viršyti draudimo išmoka. Ši suma yra analogiška
pirkinio vertei jo įsigijimo metu ir mes neatsakome už netinkamai nustatytą
draudimo sumos dydį. Draudimo suma yra nurodoma draudimo sutartyje.
13. Draudimo suma yra atsistatanti, t. y. nemažėjanti išmokėta draudimo
išmoka, išskyrus pirkinio pakeitimo analogišku atveju.
DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS IR GRĄŽINIMAS
14. Draudimo įmokos dydis, mokėjimo terminai bei būdai yra nurodomi
draudimo sutartyje.
15. Pareiga sumokėti draudimo įmokas išlieka ir pasibaigus draudimo
sutarčiai.
16. Jei draudimo įmoka ar dalis yra nesumokama laiku, mes galime taikyti
0,02 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą
sumokėti dieną.
17. Mes galime susitarti, kad draudimo įmokos nuo Jūsų banko sąskaitos
būtų nuskaitomos automatiškai, jei Jūs teisingai atliksite visus reikalingus
veiksmus, pas savo mokėjimo paslaugų teikėją.
18. Mes grąžinsime Jums visą sumokėtą draudimo įmoką, jeigu per 30 dienų
nuo draudimo sutarties sudarymo nusprendėte atsisakyti draudimo
sutarties.
19. Mes grąžinsime Jums sumokėtos draudimo įmokos nepanaudotą likutį,
jeigu:
19.1. pirkinys dėl gamintojo broko grąžinamas gamintojui ar prekių
pardavėjui;
19.2. išnykus ar sunaikinus pirkinį ne dėl draudžiamojo įvykio, kai yra
pateikti tai patvirtinantys įrodymai;
19.3. jeigu dėl bet kokios priežasties anksčiau laiko nutrauksite draudimo
sutartį.
20. Nepanaudotos draudimo įmokos dalis apskaičiuojama ir grąžinama
proporcinga laikotarpiui, likusiam iki draudimo sutartyje nurodytos
draudimo apsaugos galiojimo pabaigos, iš jos išskaičiavus sutarties
administravimo ir vykdymo išlaidas. Sutarties administravimo ir vykdymo
išlaidos apskaičiuojamos pagal formulę: (0,3 x X) + Y – Z, kur X - draudimo
įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki draudimo sutartyje
nurodytos draudimo apsaugos galiojimo pabaigos; Y – pagal draudimo
sutartį išmokėtų ir numatomų išmokėti draudimo išmokų suma; Z –
subrogacijos tvarka mūsų susigrąžinta išmoka.
21. Mes negrąžinsime Jums sumokėtos draudimo įmokos nepanaudoto
likučio, jeigu pirkinys išnyks ar bus sunaikintas dėl draudžiamojo įvykio.
Tokiais atvejais laikysime, kad išmokėjus draudimo išmoką (pakeitus pirkinį
kitu), draudimo suma bus laikoma išnaudota, o sutartis savaime pasibaigs
įvykdymu ir nepanaudotas draudimo įmokos likutis nesusidaro.
22. Draudimo įmokos ar jos dalies grąžinimo atvejai, nurodyti šiose
taisyklėse, yra baigtiniai ir, dėl bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų
taisyklėse, įmoka ar jos dalis nėra grąžinama.

KAIP APSKAIČIUOJAMA IR MOKAMA DRAUDIMO IŠMOKĄ?
23. Draudimo išmoka yra lygi nuostolių dydžiui, kurį mes nustatome
vadovaudamiesi sutarties sąlygomis, taisyklėmis bei įrodymais, pagrindžiančiais nuostolio faktą bei dydį.
24. Jūs turite mums pateikti:
24.1. Nustatytos formos prašymą išmokėti draudimo išmoką;
24.2. Pirkinio įsigijimo dokumentus;
24.3. Įrodymus, kad apie įvykį pranešėte kompetentingoms institucijoms,
kai tai buvo būtina padaryti;
24.4. Nuostolio dydį ir faktą patvirtinančius duomenis;
24.5. informaciją apie už žalą atsakingą asmenį.
25. Jeigu pirkinį remontuoti yra ekonomiškai tikslinga, mes išmokame
draudimo išmoką remonto įmonei, o Jūs sumokate išskaitos sumą mums.
26. Pirkinį keičiant nauju, draudimo išmoka yra lygi naujo tokio paties ar
analogiško pirkinio įsigijimo vertei, neviršijant draudimo sumos, ir
išskaičiavus išskaitą bei mokėtinas draudimo įmokas.
27. Pirkinį keičiant nauju ar analogišku, galime Jus nukreipti į bet kurį
pardavėją. Mes sumokėsime jam draudimo išmoką tiesiogiai.
28. Įvykį ištirsime per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo dienos, kai
gausime visą reikalingą informaciją, nustatant draudžiamojo įvykio faktą,
aplinkybes bei nuostolių dydį. Jeigu tyrimas tęsiasi ilgiau, mes Jus informuosime apie tyrimo eigą.
29. Jei tyrimas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius ir mes vis dar nesutarsime dėl
draudimo išmokos dydžio, Jūsų pageidavimu galėsime išmokėti neginčijamą
sumą.
30. Iš draudimo išmokos išskaičiuosime dar nesumokėtas draudimo
įmokas, kurių mokėjimo terminas suėjęs. Kai keičiame pirkinį kitu, mes
galime pareikalauti visų dar nesumokėtų draudimo įmokų, neatsižvelgiant į
jų mokėjimo terminus.
31. Jei atsakingas už žalą asmuo bent iš dalies Jums atlygino žalą, mes
sumažinsime draudimo išmoką atitinkama suma.
32. Draudimo išmoka gali būti mažinama ar nemokama, jeigu:
32.1. pateikėte neteisingą informaciją apie pirkinį bei aplinkybes, turinčias
esminės reikšmės draudimo rizikai ir žalos dydžiui įvertinti;
32.2. apie įvykį laiku nepranešė kompetentingoms įstaigoms ir institucijoms, kai tai buvo būtina padaryti;
32.3. pavėlavote pranešti mums apie įvykį, jeigu dėl to padidėjo žala ar buvo
prarasta galimybė mums nustatyti įvykio aplinkybes;
32.4. nevykdote įsipareigojimų pagal draudimo sutartį ir mūsų nurodymus;
32.5. nesiėmėte veiksmų, galinčių sumažinti padarytą žalą.
33. Draudimo išmoka nemokama, jeigu mums buvo pateikta klaidinga
informacija apie draudžiamąjį įvykį.
KAIP SUDAROMA IR PASIBAIGIA DRAUDIMO SUTARTIS?
34. Draudimo sutarties galiojimo terminas – nurodytas sutartyje. Ji įsigalioja
tik tada, kai yra sumokama visa ar pirmoji draudimo įmokos dalis, jei ją
susitarėme išdėstyti dalimis.
35. Jei Jūs pavėluosite sumokėti įmoką ar pirmą jos dalį, kai ji išdėstyta,
draudimo sutartis įsigalios tik nuo kitos dienos, po draudimo įmokos
sumokėjimo, jei ši įmoka buvo sumokėta ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį
nuo sutartyje nustatyto termino. Tokiu atveju draudimo sutarties galiojimo
terminas nėra pratęsiamas. Nesumokėjus įmokos ilgiau nei per 1 (vieną)
mėnesį, draudimo sutartis neįsigalioja ir automatiškai nutrūksta, o apie tai
neprivalome Jūsų informuoti.
36. Sumokėjus tik dalį visos draudimo įmokos arba jos pirmos dalies, kai ji
yra išdėstyta, draudimo sutartis neįsigalioja ir draudimo apsauga
neteikiama.
37. Jums nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, su kurios mokėjimu
nėra siejamas draudimo sutarties įsigaliojimas, draudimo apsauga be atskiro
pranešimo automatiškai sustabdoma ir mes turime teisę nutraukti
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draudimo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka.
38. Jūs turite pateikti mums informaciją, kuri gali turėti įtakos vertinat
draudimo riziką, draudžiamojo įvykio tikimybę bei žalos dydį. Tokios
informacijos galime paprašyti:
38.1. nustatytos formos prašyme sudaryti draudimo sutartį;
38.2. atskirai raštu;
39. Jūs turite pateikti informaciją ar pirkinys yra apdraustas kitų draudimo
įmonių.
40. Draudimo sutartis pasibaigia:
40.1. suėjus draudimo sutartyje nustatytam terminui;
40.2. abipusiu susitarimu ar vienašališkai Jūsų iniciatyva, apie tai raštu mus
įspėjus ne anksčiau kaip prieš 15 dienų;
40.3. Mūsų iniciatyva, esant teisės aktuose ar draudimo sutartyje
numatytiems pagrindams, nuo mūsų pranešime nurodytos datos;
40.4. Sunaikinus, praradus pirkinį, įskaitant vagystę, net jei tai buvo draudžiamasis įvykis.
41. Jūs galite atsisakyti draudimo sutarties per 30 dienų nuo jos išdavimo,
pateikus prašomus dokumentus.
42. Mes galime susitarti ir draudimo sutartyje tai pažymėti, kad suėjus
draudimo apsaugos pasibaigimo terminui, tam pačiam pirkiniui pratęsime
draudimo apsaugą automatiškai. Tam mes laiku pateiksime Jums naują
draudimo sutartį ir, jei Jūs anksčiau teisingai atlikote visus reikalingus
veiksmus, pas savo mokėjimo paslaugų teikėją, draudimo įmoka bus
automatiškai nuskaityta nuo Jūsų banko sąskaitos. Tokiu būdu Jūsų pirkinys
turėtų nepertraukiamą draudimo apsaugą. Tačiau jei apsigalvosite dėl
sutarties atnaujinimo, galėsite ją atšaukti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių
dienų ir mes Jums grąžinsime nuskaičiuotą draudimo įmoką. Jei draudimo
įmoka nebus automatiškai nuskaityta, nauja draudimo sutartis įsigaliotų
pagal 42-44 punktų sąlygas.
JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS
43. Jūs turite ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti mums apie
visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos pirkinio žalos atsiradimui ir jos
dydžiui, kitaip galime nutraukti sutartį ir paprašyti atlyginti nuostolius tiek,
kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos.

44. Gavę informaciją apie draudimo rizikos padidėjimą, mes galime pakeisti
draudimo sutarties sąlygas ir paprašyti sumokėti papildomą draudimo
įmoką. Tačiau sumažėjus draudimo rizikai, Jūs galite prašyti, kad pakeistume sutarties sąlygas ir sumažintume draudimo įmoką.
45. Įvykus draudžiamajam įvykiui, turite:
45.1. imtis priemonių didesnei žalai išvengti ir jos dydžiui sumažinti;
45.2. Ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, pranešti mums apie įvykį;
45.3. nedelsiant pranešti apie įvykį kompetentingoms institucijoms ir
tarnyboms, jei tai buvo būtina;
45.4. vykdyti mūsų nurodymus ir suteikti sąlygas tirti įvykį.
46. Jūs turite teisę nutraukti sutartį bet kada. Tam mums bus reikalingas Jūsų
rašytinis prašymas, pateiktas ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki
numatytos nutraukimo datos.
47. Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir
paprašyti ištaisyti netikslumus ar pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų
tvarkymo.
KITOS NUOSTATOS
48. Draudikas (mes) – ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės
kodas 304080146, adresas Ukmergės g. 280, Vilnius, tel. 19111, faks.
+370 5 273 81 80, info@compensa.lt, www.compensa.lt.
49. Mūsų teisės ir pareigos, kylančios iš draudimo sutarties, gali būti perleistos teisės aktų nustatyta tvarka. Nesutikdamas su tuo, galite nutraukti
sutartį per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo ir mes grąžinsime
Jums visą nepanaudotą draudimo įmokos dalį, netaikant sutarties administravimo ir vykdymo mokesčio.
50. Mes per 15 dienų išnagrinėsime Jūsų skundą dėl teisių pažeidimo ir
priimsime sprendimą. Jei būsite juo nepatenkintas, turėsite teisę jį apskųsti
Lietuvos bankui ar kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka.
51. Taisyklėse ir draudimo sutartyje nenumatyti klausimai sprendžiami
vadovaujantis civilinio kodekso, draudimo įstatymo ir kitų galiojančių teisės
aktų nuostatomis.
52. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
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EL. PASPIRTUKŲ/DVIRAČIŲ VAIRUOTOJO ASMENS
CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO SĄLYGOS

APDRAUSTOJO PAREIGOS ĮVYKUS ĮVYKIUI:

DRAUDIMO OBJEKTAS
1. Papildomai prie įsigyto pirkinio draudimo rizikos, yra apdrausta ir Jūsų
civilinė atsakomybė, jeigu tai nurodyta draudimo sertikate.
2. Žemiau nurodomos sąlygos taikomos tik Jūsų civilinės atsakomybės
rizikai apibrėžti. Kitų įsigytų rizikų apsaugos sąlygos taikomos tik tokiu
atveju, jeigu tai yra konkrečiai nurodoma.
3. Draudžiamuoju įvykiu yra laikomas draudimo apsaugos galiojimo metu ir
Lietuvos Respublikoje staiga ir netikėtai atsitikęs įvykis, dėl kurio
Apdraustajam kilo civilinė atsakomybė, padarius žalą trečiojo asmens
turtui, sveikatai ar gyvybei, Apdraustajam važiuojant draudimo sertikate
nurodytu elektriniu ar raumenų jėga varomu dviračiu, riedžiu ar paspirtuku.
4. Apdraustuoju laikomas pirkinio savininkas, jo sutuoktinis, nepilnamečiai
vaikai ir įvaikiai.
DRAUDIMO SUMA
5. Draudimo suma yra 2.000 EUR vienam ir visiems apdraustiesiems vieno
įvykio atveju ir bendrai per visą draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį.
Draudimo suma kiekvieną kartą sumažėja išmokėtos draudimo išmokos
dydžiu iki visiško jos išnaudojimo.
NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
6. Įvykis laikomas nedraudžiamuoju, jei jo priežastimi buvo ar žalos atsiradimui įtakos turėjo:
6.1. Apdraustojo, draudėjo ar su juo susijusių asmenų tyčiniai veiksmai.
Susiję asmenys šių sąlygų kontekste suprantami kaip Apdraustojo šeimos
nariai, seneliai ar anūkai, globėjai ar globotiniai, asmenys, kuriems paskirta
Apdraustojo rūpyba ir Apdraustojo rūpintojai. Taip pat apdraustą dviratį,
riedį ar paspirtuką bet kokio sutarimo pagrindu valdantys ar naudojantys
kiti asmenys ir jų šeimos nariai, apdrausto turto bendraturčiai ir jų šeimos
nariai;
6.2. Apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
6.3. Apdraustojo veikla, kuria siekiama gauti bet kokios ekonominės
naudos;
6.4. Bet kokių dokumentų, duomenų, programinės įrangos, laikmenų
sugadinimas, sunaikinimas ar netekimas;
6.5. Dalyvavimas profesionaliajame žaidime, profesionaliosiose varžybose
ar čempionate, taip pat bet kokių triukų atlikimas ar bandymas juos atlikti;
7. Mes nekompensuojame:
7.1. Žalos, kurią patiria Apdraustasis ar su jais susiję asmenys;
7.2. Žalos pas Apdraustąjį esančiam išsinuomotam, pasiskolintam, patikėtam saugojimui, remontui, pervežimui, apdorojimui turtui (kilnojamajam,
nekilnojamajam);
7.3. Žalos, padarytos pinigams, vertybiniams popieriams, skolos ar kredito
dokumentams, brangakmeniams ir jų dirbiniams, brangiesiems (tauriesiems) metalams, juvelyriniams dirbiniams, muzikos instrumentams, meno,
antikvariniams ir unikaliems dirbiniams;
7.4. Negautų pajamų;
7.5. Neturtinės žalos;
7.6. Turto prekinės vertės sumažėjimo;
7.7. Sutartyse ar teisės aktuose numatytų sankcijų, netesybų (baudų,
delspinigių);
7.8. Žalos elektroninei, kompiuterinei technikai, mobiliesiems telefonams.
7.9. Žalos gamtai ir dėl to atsirandančių trečiųjų asmenų nuostolių.

8. Pranešti apie žalą Mums ne vėliau, kaip per 3 dienas nuo žalos padarymo.
Mes visais atvejais turime teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką
praleidus šį terminą.
9. Imtis prieinamų protingų priemonių, siekiant sumažinti žalos dydį ir apie
įvykį nedelsiant pranešti kompetentingai įstaigai (policijai), kai teisės aktai
numato tokią pareigą;
10. Pateikti Mums teisingą informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes,
dokumentus, reikalingus nustatant įvykio aplinkybes bei nedelsiant Mums
pranešti, jei dėl padarytos žalos yra pradedamas teisminis procesas.
11. Be Mūsų raštiško sutikimo, nepripažinti pareikšto reikalavimo ir
neatlyginti nuostolių bei vykdyti Mūsų raštiškus nurodymus.
DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS
12. Mokėtina draudimo išmoka nustatoma pagal Draudimo sutartyje
nustatyta tvarka apskaičiuotą žalą ir nustatytą draudimo sumą, atsižvelgiant
į dvigubą draudimą, išskaičiavus nustatytas išskaitas (franšizes). Dvigubas
draudimas šių sąlygų kontekste suprantamas kaip draudimo išmokos
mokėjimas apdraustajam dėl to paties nuostolio pagal kelias draudimo
sutartis, kai Mes atlyginame nuostolį proporcingai savo atsakomybės daliai,
o bendra draudimo išmokų suma neturi viršyti nuostolio sumos.
13. kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka yra mažinama
išskaitos suma, nurodyta sertikate.).
14. Draudimo išmoka yra mokama nukentėjusiam trečiajam asmeniui ar jo
paveldėtojams, kitam išmokos gavėjo nurodytam asmeniui, ne vėliau kaip
per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga
nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo
išmokos dydį. Jei dėl įvykio yra keliama baudžiamoji byla, o jos baigtis turi
reikšmę draudžiamojo įvykio tyrimui, Mes turime teisę atidėti sprendimų
priėmimą ir išmokos išmokėjimą iki galutinio procesinio sprendimo tokioje
baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo.
15. Mes turime teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti,
jeigu Apdraustasis nevykdė šiose sąlygose numatytų pareigų. Mes turime
teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jei Apdraustasis nevykdo raštiškų
Mūsų nurodymų, vengia, atsisako bendradarbiauti ar trukdo išsiaiškinti
įvykio aplinkybes, pateikia Mums tikrovės neatitinkančią informaciją ar
dokumentus, atlieka bet kokius veiksmus, kuriais siekiama nepagrįstai gauti
draudimo išmoką.
16. Draudimo išmoka nėra mokama, jeigu nukentėjusio asmens
reikalavimas Mums pareikštas praėjus 30 ir daugiau dienų po draudimo
sutarties pasibaigimo.
17. Nukentėjusio sveikatai padarytos žalos dydis dėl išlaidų, susijusių su
sveikatos grąžinimu, nustatomas atsižvelgiant į nukentėjusio pateiktus žalos
dydį įrodančius dokumentus – ekspertizes, sveikatos priežiūros įstaigų
išrašus apie sužalojimo pobūdį, sveikatos būklę ir sveikatai grąžinti reikiamų
gydymo metodų, procedūrų ir priemonių būtinumą, taip pat kitus gautus
dokumentus apie sužalojimo aplinkybes, pobūdį ir žalos dydį.
18. Žalos, atsiradusios dėl nukentėjusio trečiojo asmens gyvybės atėmimo,
dydis nustatomas atsižvelgiant į mirusįjį laidojusių asmenų pateiktus
dokumentus, įrodančius protingas (įprastas) bei pagrįstas laidojimo ir su tuo
susijusias išlaidas, atskaičius laidojimo pašalpas, ir kitus dokumentus apie
žalą.
19. Nukentėjusio turtui (transporto priemonei ar kitam kilnojamajam ar
nekilnojamajam turtui) padarytos žalos dydis nustatomas vadovaujantis (ar
atsižvelgiant) į Mūsų įgaliotų asmenų (ekspertų) ir (ar) turto vertintojų
ataskaitomis ar išvadomis, įmonės, kurioje remontuojamas sugadintas
turtas, pateiktais remonto išlaidų skaičiavimais, nukentėjusio trečiojo
asmens pateiktais žalos dydį įrodančiais dokumentais.
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20. Tais atvejais, kai yra keli nukentėję asmenys ir žalai atlyginti neužtenka
draudimo sumos, Mes mokėsime išmokas proporcingai kiekvieno
nukentėjusio asmens patirtai žalai.
DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS IR GRĄŽINIMAS
21. Draudimo įmokų mokėjimo ir grąžinimo sąlygas reguliuoja EL.
PASPIRTUKŲ/DVIRAČIŲ VAIRUOTOJO draudimo sąlygų skyrius
„Draudimo įmokų mokėjimas ir grąžinimas“.
KITOS NUOSTATOS
22. Kitos nuostatos, susijusios su sutarčiai taikoma teise, galimybe Mums
perleisti iš sutarties kylančias teises bei pareigas, taip pat nuostatos
susijusios su skundų nagrinėjimo tvarka bei kt., yra taikomos EL.
PASPIRTUKŲ/DVIRAČIŲ VAIRUOTOJO draudimo sąlygų „Kitos
nuostatos“ skyriuje.
23. Kada prasideda ir baigiasi šios draudimo rizikos apsauga, draudimo
įmokos nesumokėjimo pasekmės, taip pat Jūsų pareigos atskleisti draudimo
riziką, reguliuoja EL. PASPIRTUKŲ/DVIRAČIŲ VAIRUOTOJO draudimo
sąlygų „Kaip sudaroma ir kada baigiasi draudimo sutartis?“ skyrius.
EL. PASPIRTUKŲ/DVIRAČIŲ VAIRUOTOJO NELAIMINGŲ
ATSITIKIMŲ DRAUDIMO NUO TRAUMŲ SĄLYGOS

7.7. Žemės drebėjimas, uraganas, cunamis, audra ar kiti stichiniai gamtos
reiškiniai.
8. Pagal šių draudimo taisyklių sąlygas draudimo išmoka jokiais atvejais nėra
mokama:
8.1. Už mediciniškai nepagrįstas traumas;
8.2. Dėl neturtinės žalos;
8.3. Neatitinkančios Traumų draudimo išmokų nustatymų lentelės (Priedas
Nr. 1) kriterijų (pvz., nežymūs sužeidimai, sumušimai, nubrozdinimai,
paviršinės, nekomplikuotos žaizdos ir pan.);
8.4. Jei buvo pavėluotai kreiptasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl gydymosi
ir dėl to padidėjo žala;
8.5. Jei Mums buvo pavėluotai pranešta apie įvykį, ir dėl to Mes negalime
patikrinti tokio įvykio datos ar aplinkybių;
9. Jei jos išmokėjimas pažeistų Lietuvos Respublikos, ES ar tarptautinių
organizacijų nustatytą prekybinių, ekonominių ar kitų sankcijų ar embargų
reglamentavimą arba kitus Mūsų veiklai taikomus nacionalinius ar
tarptautinius teisės aktus.
10. Mes neužtikriname draudimo apsaugos, nemokame draudimo išmokų,
neteikiame kitų paslaugų, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms
sankcijoms (nansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal Jungtinių
Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų įgaliotų institucijų
teisės aktus ir sprendimus.
DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS

DRAUDIMO OBJEKTAS
1. Papildomai prie įsigyto pirkinio draudimo rizikos, yra apdrausta ir Jūsų
rizika dėl nelaimingų atsitikimų, jeigu tai nurodyta draudimo sertikate.
2. Žemiau nurodomos sąlygos taikomos tik Jūsų nelaimingų atsitikimų
rizikai apibrėžti. Kitų įsigytų rizikų apsaugos sąlygos taikomos tik tokiu
atveju, jeigu tai yra konkrečiai nurodoma.
3. Draudimo objektas yra apdraustojo turtiniai interesai, susiję su traumų
rizikų pasireiškimu, atsiradusiu apdraustajam važiuojant draudimo
sertikate nurodytu elektriniu ar raumenų jėga varomu dviračiu, riedžiu ar
paspirtuku (toliau – Pirkinys).
4. Apdraustuoju laikomas Pirkinio savininkas, jo sutuoktinis, nepilnamečiai
vaikai ir įvaikiai.
5. Draudimo apsaugos galiojimo teritorija – visas pasaulis.
DRAUDIMO SUMA
6. Draudimo suma – 2.000 EUR vienam ir visiems apdraustiesiems vieno
įvykio atveju ir bendrai per visą draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį.
Draudimo suma kiekvieną kartą sumažėja išmokėtos draudimo išmokos
dydžiu iki visiško jos išnaudojimo.

11. Draudimo išmoka apskaičiuojama procentinėmis dalimis nuo draudimo
sumos, pagal Traumų draudimo išmokų lentelę (priedas Nr. 1), netaikant
sertikate nurodytos išskaitos.
12. Mes turime teisę ne mažiau kaip 20% mažinti draudimo išmoką jeigu
trauma pasireiškė ar padidėjo dėl:
12.1. apsaugos priemonių (šalmo, alkūnių ir kt. apsaugų) nedėvėjimo, kai
tokias apsaugas privaloma dėvėti pagal LR teisės aktus.
12.2. Pirkinio modikacijos, lemiančios jo įprasto valdymo pasikeitimą,
tarkim, greičio ar galių ribojimų pakeitimus ir kt.
12.3. Pirkinio modikacija, įdiegiant priedus, kurių naudojimo Pirkinio
gamintojas nėra numatęs ir patvirtinęs, tarkim, sėdynės primontavimas
pirkiniui, kuriame nėra numatyta tokia galimybė ir kt.
13. Jeigu dėl patirtos traumos, kuri pagal šias sąlygas yra pripažinta
draudžiamuoju įvykiu, apdraustasis miršta, Mes išmokėsime draudimo
išmoką, apskaičiuotą bendra tvarka – pagal Traumų draudimo išmokų
lentelę, apdraustojo teisėtiems paveldėtojams, jiems pateikus tai
patvirtinančius įrodymus.
14. Mes turime teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jei Jūs ar
apdraustasis nevykdote raštiškų Mūsų nurodymų, vengiate, atsisakote
bendradarbiauti ar trukdote išsiaiškinti įvykio aplinkybes, klaidinate Mus,
pateikiate tikrovės neatitinkančią informaciją, atliekate bet kokius
veiksmus, kuriais siekiama nepagrįstai gauti draudimo išmoką.

NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
APDRAUSTOJO PAREIGOS ĮVYKUS ĮVYKIUI:
7. Įvykis yra laikomas nedraudžiamuoju, jei apdraustojo traumų rizikų
pasireiškimo priežastimi buvo ar įtakos tam turėjo:
7.1. Iki draudimo apsaugos teikimo pradžios, o jos nenutrūkstamo
pratęsimo atveju – iki pirmosios draudimo apsaugos teikimo pradžios,
pasireiškusios apdraustojo traumos, įgimtos ar nustatytos ligos, sąmonės ar
psichikos sutrikimai, ziniai arba sklaidos trūkumai;
7.2. Apdraustojo, draudėjo ar su jais susijusių asmenų tyčiniai veiksmai;
7.3. Apdraustojo neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitokių
psichotropinių medžiagų, stipriai veikiančių vaistų be gydytojo paskyrimo
vartojimas ir tai turėjo priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo įvykimu;
7.4. Dalyvavimas profesionaliosiose varžybose ar čempionate;
7.5. Bet kokių triukų atlikimas ar bandymas juos atlikti;
7.6. Apdraustojo teisėtas sulaikymas, suėmimas ar areštas;

15. Imtis prieinamų protingų priemonių, siekiant sumažinti žalos dydį.
16. Ne vėliau kaip per 48 val. kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą; vykdyti
visus medicinos darbuotojų nurodymus ir rekomendacijas;
17. Įvykiui atsitikus dėl veiklos, turinčios nusikalstamos veikos ar
administracinio nusižengimo požymių, nedelsiant apie tai pranešti policijai;
18. Ne vėliau kaip per 30 dienų apie įvykį, kuris gali būti pripažintas
draudžiamuoju, raštu pranešti Mums;
19. Pateikti Mums teisingą informaciją apie draudžiamojo įvykio priežastis,
aplinkybes ir žalos dydį, draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus bei
visus kitus su įvykiu susijusius dokumentus, reikalingus nustatant
draudžiamojo įvykio aplinkybes bei žalos dydį, arba reikalingus Mums
siekiant įgyvendinti atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už žalos
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padarymą asmenį; vykdyti Mūsų duodamus raštiškus nurodymus;
20. Išduoti Mums sutikimą gauti iš sveikatos priežiūros įstaigų apdraustojo
ligos istorijos kopiją, kitus dokumentus ir informaciją apie apdraustajam
suteiktas paslaugas bei paskirtus vartoti vaistus; nurodyti apdraustąjį
gydžiusių gydytojų bei sveikatos priežiūros įstaigų kontaktinius duomenis;
Mūsų reikalavimu, siekiant nustatyti ar patikslinti diagnozę ar poveikio
sveikatai laipsnį, kreiptis į Mūsų nurodytą medicinos įstaigą ar gydytoją dėl
apžiūros ar klinikinių tyrimų atlikimo.
DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS IR GRĄŽINIMAS
21. Draudimo įmokų mokėjimo ir grąžinimo sąlygas reguliuoja EL.
PASPIRTUKŲ/DVIRAČIŲ VAIRUOTOJO draudimo sąlygų skyrius
„Draudimo įmokų mokėjimas ir grąžinimas“.

KITOS NUOSTATOS
22. Kitos nuostatos, susijusios su sutarčiai taikoma teise, galimybe Mums
perleisti iš sutarties kylančias teises bei pareigas, taip pat nuostatos,
susijusios su skundų nagrinėjimo tvarka bei kt., yra taikomos EL.
PASPIRTUKŲ/DVIRAČIŲ VAIRUOTOJO draudimo sąlygų „Kitos
nuostatos“ skyriuje.
23. Kada prasideda ir baigiasi šios draudimo rizikos apsauga, draudimo
įmokos nesumokėjimo pasekmės, taip pat Jūsų pareigos atskleisti
draudimo riziką, reguliuoja EL. PASPIRTUKŲ/DVIRAČIŲ VAIRUOTOJO
draudimo sąlygų „Kaip sudaroma ir kada baigiasi draudimo sutartis?“
skyrius.

Deividas Raipa
Chairman of the Board
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Felix Nagode
Member of the Board

EL. PASPIRTUKŲ/DVIRAČIŲ VAIRUOTOJO Nelaimingų atsitikimų draudimo nuo traumų sąlygų priedas Nr. 1
TRAUMŲ DRAUDIMO IŠMOKOS DYDŽIO NUSTATYMO LENTELĖ
1. KAULŲ IR SĄNARIŲ SUŽALOJIMAI
Nr.

Draudžiamojo įvykio padariniai

Draudimo išmoka (%)

1.1. RAKTIKAULIS, PEČIŲ LANKAS
1.1.1.
Peties sąnario nejudrumas po žastikaulio rezekcijos (raktikaulio sąnario paviršiaus)
40
1.1.2.
Peties sąnario nejudrumas
30
1.1.3.
10
Peties sąnario ribotas judrumas
Pastabos:
- Kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių – kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos skaičiuojant nuo
draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius;
- Peties sąnario funkcija yra vertinama pateikus tai patvirtinantį išrašą iš medicinos dokumentų su objektyvių testų rezultatais.
1.2. RANKA
Vienintelės turėtos rankos netekimas
1.2.1.
100
Rankos ir/ar raktikaulio, mentės netekimas (ar jų dalies)
1.2.2.
75
Rankos netekimas po egzartikuliacijos peties sąnaryje arba bigė vidurinėje žasto dalyje
1.2.3.
70
Rankos netekimas - bigė žasto apatiniame trečdalyje
1.2.4.
65
Dilbio netekimas dėl egzartikuliacijos alkūnes sąnaryje
1.2.5.
65
Dilbio netekimas žemiau alkūnės sąnario
1.2.6.
60
Pastabos:
- Kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos skaičiuojant nuo
draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius.
1.3. ALKŪNĖS SĄNARYS
1.3.1.
20
Alkūnės sąnario nejudrumas
1.3.2.
7
Alkūnės sąnario ribotas judrumas
Pastabos:
- Kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos skaičiuojant nuo
draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius;
- Alkūnės sąnario funkcijos sutrikimas vertinamas pateikus tai patvirtinantį išrašą iš medicinos dokumentų su objektyvių testų rezultatais;
- Kai yra alkūnės sąnario nejudrumas kartu su peties sąnario nejudrumu, tai pagal 1.1.2. straipsnį
mokama 40 % nuo draudimo sumos, o pagal 1.3.2. straipsnį draudimo išmoka nemokama.
1.4. RIEŠO SĄNARYS; PLAŠTAKA
Plaštakos nuo riešo arba delnakaulių netekimas
1.4.1.
55
Riešo sąnario nejudrumas
1.4.2.
20
Riešo
sąnario
ribotas
judrumas
1.4.3.
5
Plaštakos funkcijos sutrikimas dėl nesuaugusio riešo kaulų lūžimo (netikras sąnarys)
1.4.4.
5
Pastabos:
- Kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiui) arba kairė ranka (kairiarankiui) - papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos skaičiuojant
nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius;
- Liekamieji reiškiniai dėl funkcijos sutrikimo vertinami pateikus tai patvirtinantį išrašą iš medicinos dokumentų su objektyvių testų rezultatais;
1.5. PLAŠTAKOS PIRŠTAI
1.5.1.
Pirmasis (nykštys) pirštas:
5
1.5.1.1.
Dalinai amputuotas naginis pirštakaulis
8
1.5.1.2.
Pilnai amputuotas naginis pirštakaulis
15
1.5.1.3.
Dalinai amputuotas pamatinis pirštakaulis
20
1.5.1.4.
Piršto netekimas
25
1.5.1.5.
Piršto netekimas kartu su delnakauliu ar jo dalimi
5
1.5.2.
Nykščio dviejų sąnarių ribotas judrumas arba vieno sąnario nejudrumas
10
1.5.3.
Nykščio dviejų sąnarių nejudrumas
Pastabos:
- Kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos skaičiuojant nuo
draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius;
- Piršto sąnarių funkcijos sutrikimas vertinamas pateikus tai patvirtinantį išrašą iš medicinos dokumentų su objektyvių testų rezultatais.
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1.5.4.
Antrasis pirštas (smilius):
3
1.5.4.1.
Dalinai amputuotas naginis pirštakaulis
8
1.5.4.2.
Pilnai amputuotas naginis pirštakaulis
10
1.5.4.3.
Pilnai amputuotas vidurinis pirštakaulis
15
1.5.4.4.
Pamatinio pirštakaulio amputacija, piršto amputacija
20
Piršto netekimas su delnakauliu ar jo dalimi
1.5.4.5.
2
Piršto dviejų sąnarių ribotas judrumas arba vieno sąnario nejudrumas
1.5.4.6.
4
Piršto dviejų sąnarių nejudrumas (kontraktūra)
1.5.4.7.
Pastabos:
- Kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos skaičiuojant nuo
draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius;
- Piršto sąnarių funkcijos sutrikimas vertinamas pateikus tai patvirtinantį išrašą iš medicinos dokumentų su objektyvių testų rezultatais.
1.5.5.
1.5.5.1.
1.5.5.2.
1.5.5.3.
1.5.5.4.
1.5.5.5.
1.5.5.6.
1.5.6.
1.5.6.1.
1.5.6.2.
1.5.6.3.
1.5.6.4.
1.5.7.
1.5.7.1.
1.5.7.2.
1.5.7.3.
1.5.7.4.
1.5.8.
1.5.9.

Trečiasis (didysis), ketvirtasis (bevardis) arba penktasis (mažylis) pirštai:
Dalinai amputuotas naginis pirštakaulis
PiInai amputuotas naginis pirštakaulis
Bigė viduriniojo arba pamatinio pirštakaulio
Piršto netekimas su delnakauliu arba jo dalimi
Piršto dviejų sąnarių ribotas judrumas arba vieno sąnario nejudrumas
Piršto dviejų sąnarių nejudrumas (kontraktūra)
Dviejų vienos rankos pirštų netekimas:
Pirmojo ir antrojo pirštų
Pirmojo ir trečiojo, pirmojo ir ketvirtojo arba pirmojo ir penktojo
Antrojo ir trečiojo, antrojo ir ketvirtojo arba penktojo
Trečiojo ir ketvirtojo arba trečiojo ir penktojo.
Trijų vienos rankos pirštų netekimas:
Pirmojo, antrojo ir trečiojo, ketvirtojo arba penktojo (1+2+3), (1+2+4), (1+2+5)
Pirmojo, trečio ir ketvirtojo arba penktojo (1+3+4), (1 +3+5)
Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo arba penktojo (2+3+4), (2+3+5)
Trečiojo, ketvirtojo ir penktojo (3+4+5)
Keturių vienos rankos pirštų netekimas
Visų vienos plaštakos pirštų netekimas

2
3
8
15
1
3
35
25
15
10
40
35
30
25
40
45

Pastabos:
- Kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių - kairė papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos skaičiuojant nuo
draudimo išmokos, mokamos pagal plaštakos pirštų sužalojimo straipsnius;
- Piršto sąnarių funkcijos sutrikimas vertinamas pateikus tai patvirtinantį išrašą iš medicinos dokumentų su objektyvių testų rezultatais.
1.6. KOJA
70
Kojos netekimas dėl egzartikuliacijos klubo sąnaryje arba bigė šlaunikaulio viršutiniame trečdalyje
1.6.1.
Kojos netekimas dėl egzartikuliacijos klubo sąnaryje arba bigė šlaunies viršutiniame trečdalyje, kai
1.6.2.
90
iki traumos koja buvo vienintelė
60
1.6.3.
Kojos netekimas: bigė viduriniame ar apatiniame šlaunies trečdalyje
50
1.6.4.
Kojos blauzdos netekimas dėl egzartikuliacijos kelio sąnaryje arba bigė viršutiniame trečdalyje
80
1.6.5.
Vienintelės kojos blauzdos netekimas.
45
1.6.6.
Kojos blauzdos netekimas: bigė viduriniame ar apatiniame blauzdos trečdalyje
10
1.6.7.
Kojos funkcijos sutrikimas dėl kojos sutrumpėjimo daugiau kaip 2,5 cm
1.7. KLUBO SĄNARYS
15
1.7.1.
Klubo sąnario nejudrumas, pseudoartrozė
7
1.7.2.
Klubo sąnario ribotas judrumas
Pastabos:
- Klubo sąnario funkcija yra vertinama pateikus tai patvirtinantį išrašą iš medicinos dokumentų su objektyvių testų rezultatais.
1.8. KELIO SĄNARYS
1.8.1.
Sąnario nejudrumas
1.8.2.
Patologinis sąnario judrumas dėl raiščių plyšimo

10
8
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Riboti kelio sąnario judesiai
5
1.8.3.
Pastabos:
- Kelio sąnario funkcijos yra vertinamos praėjus nuo traumos dienos ne mažiau kaip 6 mėnesiams, pateikus tai patvirtinantį išrašą iš medicinos
dokumentų su objektyvių testų rezultatais.
1.9. ČIURNOS SĄNARYS, PĖDA
Čiurnos sąnario nejudrumas
10
1.9.1.
Riboti čiurnos sąnario judesiai
5
1.9.2.
Pėdos netekimas dėl čiurnos sąnario egzartikuliacijos arba pėdos amputacija ties čiurnos kaulais
40
1.9.3.
Pėdos distalinės dalies netekimas dėl amputacijos padikaulių Iygyje
30
1.9.4.
Pėdos funkcijos sutrikimas dėl deformacijos, nesuaugusio lūžimo
7
1.9.5.
Pastabos:
- Čiurnos sąnario ir pėdos funkcijos yra vertinamos pateikus tai patvirtinantį išrašą iš medicinos dokumentų su objektyvių testų rezultatais.
1.10. PĖDOS PIRŠTAI
Visų pėdos pirštų netekimas dėl padų pirštų sąnarių egzartikuliacijos arba amputacijos pamatinių
15
1.10.1.
pirštakaulių Iygyje
1.10.2.
Pirmojo piršto netekimas kartu su padikauliu arba jo dalimi
10
Pirmojo piršto netekimas dėl piršto pado sąnario egzartikuliacijos arba bigė pamatinio pirštakaulio
1.10.3.
5
Iygyje
Pirmojo piršto naginio pirštakaulio netekimas
1.10.4.
3
Antrojo, trečiojo, ketvirtojo arba penktojo pirštų netekimas
1.10.5.
3
Dėl egzartikuliacijos pado- piršto sąnaryje arba bigės ties pamatiniu pirštakauliu, naginio
1.10.5.1.
2
pirštakaulio netekimas
1.10.5.2. Piršto netekimas kartu su padikauliu ar jo dalimi
5
1.10.5.3. Piršto funkcijos sutrikimas dėl sąnarių nejudrumo
1
Pastabos:
- Kitais pirštų ar jų funkcijos netekimo atvejais draudimo išmoka nustatoma sumuojant išmokas, numatytas atskirų pirštų funkcijos netekimo atveju;
- Pirštų sąnarių funkcijos sutrikimas vertinamas pateikus tai patvirtinantį išrašą iš medicinos dokumentų su objektyvių testų rezultatais.
1.11. KAUKOLĖ
1.11.1.
Kaukolės skliauto kaulų lūžiai
1.11.2.
Kaukolės pamato kaulų lūžiai
1.11.3.
Kaukolės skliauto ir pamato kaulų lūžiai
1.11.4.
Akiduobės lūžiai
Pastabos:
- Jei dėl kaukolės kaulų lūžių buvo atlikta operacija, mokama papildomai 10 (%) nuo traumų rizikos draudimo sumos;
- Dėl tos pačios traumos gali būti taikomas tik vienas šio straipsnio punktas;
- Kelių skliauto / pamato kaulų lūžiai vertinami kaip vienas lūžis.
1.12. VEIDO KAULAI
Skruostikaulio, viršutinio žandikaulio lūžiai
1.12.1.
Apatinio žandikaulio lūžiai
1.12.2.
Nosies kaulų, ančių lūžiai
1.12.3.
Gerklų, skydinės kremzlės, poliežuvinio kaulo lūžiai
1.12.4.
Pastabos:
- Žandikaulio apatinės alveolinės ataugos Iūžimas nelaikomas žandikaulio Iūžimu;
- Lūžus žandikauliui abiejose pusėse, draudimo išmoka mokama vieną kartą.
1.13. DANTŲ NETEKIMAS, TRAUMINIS PAŽEIDIMAS
Netekus 1 danties
1.13.1.
Netekus nuo 2 iki 3 dantų
1.13.2.
Netekus nuo 4 iki 5 dantų
1.13.3.
Netekus 6 ir daugiau dantų
1.13.4.
Dantų trauminis pažeidimas (už vieną traumuotą dantį)
1.13.5.
Pastabos:
- Draudimo išmoka dėl trauminio dantų pažeidimo ir (arba) netekimo mokama tik jei yra objektyvūs
burnos ir (arba) veido minkštųjų audinių sužalojimo požymiai;
- Protezų ar tilto lūžio atveju draudimo išmoka mokama tik dėl atraminių dantų netekimo dėl nelaimingo atsitikimo;
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10
15
20
5

7
5
3
4

4
6
10
12
2

- Jeigu išmuštas dantis įsodintas (implantuotas), tai draudimo išmoka yra mokama. Tačiau, jei vėliau implantuotasis dantis pašalinamas, tai papildoma
draudimo išmoka nemokama;
- Danties ar jo šaknies lūžimo, danties išnirimo, įmušimo į alveolę, danties vainiko ne mažiau kaip ¼ nuskėlimo atvejais mokama ne didesnė kaip 90
EUR draudimo išmoka (nepriklausomai nuo pažeistų dantų skaičiaus ir draudimo sumos);
- Už pakartotinę to paties danties traumą draudimo išmoka nemokama;
- Parodontozės, karieso pažeisto, plombuoto danties netekimo ir (arba) trauminio pažeidimo atveju draudimo išmoka mažinama 50%;
- Pieninių dantų netekimo ar pažeidimo atvejais vaikams iki 5 metų amžiaus mokama visa draudimo išmoka. Nuo 6 metų amžiaus pieninių dantų
netekimo ar pažeidimo atvejais mokama ½ draudimo
išmokos, bet ne daugiau kaip 45 EUR (nepriklausomai nuo dantų skaičiaus ir draudimo sumos);
- Draudimo išmoka nemokama dėl dantų pažeidimo ir (arba) netekimo kandimo (kramtymo) metu.
1.14. STUBURAS
1.14.1.
Kaklinės, krūtininės, juosmeninės dalies slankstelio kūno arba lanko lūžiai
1.14.2.
Slankstelio skersinės, juosmeninės ar keterinės ataugų lūžiai
1.14.3.
Kryžkaulio lūžiai
1.14.4.
Uodegikaulio lūžiai
Pastabos:
- Lūžus vieno slankstelio kelioms ataugoms , dėl kiekvienos ataugos lūžimo išmokos procentai nesumuojami;
- Lūžus 3 ar daugiau slankstelių, mokama ne daugiau kaip 25%.

12
3
10
3

1.15. KRŪTINKAULIS IR ŠONKAULIAI
1.15.1.
Krūtinkaulio lūžiai
5
1.15.2.
Šonkaulių (iki 2) lūžiai
3
1.15.3.
Šonkaulių (3 ir daugiau) lūžiai
4
1.15.4.
Šonkaulių Iūžimas (3 ir daugiau) abiejose krūtines Iąstos pusėse
6
Pastabos:
- Jeigu šonkaulių lūžimas sukėlė pneumotoraksą; hemotoraksą, trauminę pneumoniją; eksudacinį pleuritą (kai šioms būklėms gydyti buvo būtina
chirurginė intervencija), išmoka didinama 5%.
1.16. RANKA
1.16.1.
Mentės, raktikaulio lūžimas
5
1.16.2.
Žastikaulio artimojo galo lūžiai (raktikaulio sąnario paviršius)
9
1.16.3.
Žastikaulio kūno lūžimas
10
1.16.4.
Žastikaulio tolimojo galo Iūžiai
8
Dilbio kaulų (vieno kaulo) lūžimas
1.16.5.
5
Dilbio dviejų kaulų Iūžiai
1.16.6.
10
Riešo kaulų (išskyrus laivelio) lūžimas
1.16.7.
3
Laivakaulio lūžimas
1.16.8.
5
Delnakaulių lūžimas. Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo Iūžio, tačiau ne daugiau kaip
1.16.9.
3
8% draudimo sumos.
Nykščio pamatinio pirštakaulio lūžimas
3
1.16.10.
Nykščio naginio pirštakaulio lūžimas
2
1.16.11.
Rankos pirštų (pamatinio, vidurinio pirštakaulio) lūžimas.
2
1.16.12.
Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo lūžio, tačiau ne daugiau kaip 4% draudimo sumos.
Rankos pirštų (naginio pirštakaulio) lūžimas
1
1.16.13.
Pastabos:
- Vieno piršto kelių pirštakaulių lūžimas vertinamas kaip vienas lūžis.
1.17. DUBENS KAULAI (dubenkaulis, klubakaulis, sėdynkaulis, gaktikaulis):
Gužduobės lūžimas
1.17.1.
12
Sąvaržos plyšimas ir kaulų Iūžimas
1.17.2.
13
2 ir daugiau kaulų lūžimas
1.17.3.
8
Vienos sąvaržos plyšimas
1.17.4.
7
Vieno kaulo Iūžimas
1.17.5.
5
1.18. KOJA
1.18.1.
1.18.2.
1.18.3.

Šlaunikaulio gūbrių Iūžimas
Šlaunikaulio galvos ir (arba) kaklo lūžimas
Šlaunikaulio lūžimas.

10
14
10
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1.18.4.
1.18.5.
1.18.6.
1.18.7.
1.18.8.
1.18.9.
1.18.10.
1.18.11.
1.18.12.

Šlaunikaulio arba blauzdikaulio sąnarinių paviršių lūžimas
Girnelės lūžimas
Blauzdikaulio lūžimas
Šeivikaulio, vienos/abiejų( išorinės, vidinės) kulkšnies (-ų) lūžimas
Blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžimas
Kulnakaulio, šokikaulio lūžimas
Kiti čiurnos kaulai
Padikaulio lūžimas. Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo Iūžio, tačiau ne daugiau kaip
6% draudimo sumos.
Pėdos II-V pirštakaulių lūžimas. Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo Iūžio, tačiau ne
daugiau kaip 3% draudimo sumos.

10
8
5
5
10
7
4
3
1

2
1.18.13.
Didžiojo kojos piršto lūžimas
Pastabos:
- Vieno kojos piršto kelių pirštakaulių lūžimas vertinamas kaip vienas lūžis.
1.19. KITA
Kaulo įskilimas, avulsiniai lūžimai, sezamoidinių kaulų lūžiai
1.19.1.
1
Kaulų Iūžių atveju arba jeigu Iūžgaliams sutvirtinti buvo atlikta osteosintezės operacija
(sutvirtinimas metaline plokštele, vinimis, viela ar iš išorės ksacijos aparatu) papildomai išmokama
1.19.2.
vienkartinė kompensacija 10 % draudimo išmokos, skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos
dėl to kaulo Iūžio
1.19.3.
Jeigu dėl sąnario lūžimo teko implantuoti dirbtinį sąnarį, išmoka didinama 15%.
Pastabos:
- Vieno kaulo lūžis keliose vietose (dėl draudžiamojo įvykio) vertinamas kaip vienas lūžis;
- Įvykus pakartotinam kaulo lūžiui kaulinio rumbo ar metalinės konstrukcijos sutvirtinimo vietoje, jei pirminis lūžimas įvyko sutarties galiojimo metu,
mokama 50% draudimo išmokos mokamos dėl to kaulo lūžio;
- Draudimo išmoka nėra mokama, jei lūžis patologinis/stresinis ar neklasikuojamas kitaip, esant osteoporozei, piktybiniam navikui pažeidus kaulinį
audinį, lūžiui nesuaugus (pseudoartrozė)/ netaisyklingai suaugus;
- Dėl kaulinių fragmentų atskilimų (atplyšimų), liestinių kaulo paviršiaus vientisumo pažeidimų draudimo išmoka nemokama;
- Dėl sąnarių protezų, osteosintezės įvairiausių konstrukcijų lūžių/išnirimų draudimo išmoka nemokama.
2. SĄNARIŲ IŠNIRIMAS
Nr.

Draudžiamojo įvykio padariniai

Draudimo išmoka (%)

2.1. SĄNARIŲ (KAULŲ) IŠNIRIMAS
Sąnarių - peties, alkūnės, apatinio žandikaulio, peties/krūtinkaulio - raktikaulio sąvaržos
5
2.1.1.
plyšimas/išnirimas, girnelės, kelio - išnirimas
2.1.2.
Klubo sąnario išnirimas
10
Sąnarių - peties, alkūnės, , kelio, apatinio žandikaulio, raktikaulio petinio galo, raktikaulio
2.1.3.
7
krūtinkaulio galo, kelio - išnirimas, jeigu dėl to reikia operacijos
2.1.4.
5
Sąnarių - riešo, čiurnos - išnirimas, jeigu dėl to reikia operacijos
2.1.5.
3
Sąnarių - riešo, čiurnos - išnirimas
2.1.6.
1
Pirštakaulių išnirimas
Pastabos:
- Vieno piršto kelių pirštakaulių išnirimai vertinami kaip viena trauma.
2.1.7.
2
Pirštakaulių išnirimas su sausgyslių raiščių vientisumo pažeidimu
2.1.8.
5
Stuburo kaklo slankstelio, stuburgalio slankstelio (-ių) išnirimas
2.1.9.
7
Stuburo kaklo dviejų ir daugiau slankstelių išnirimas
Pastabos:
- Operacija dėl kaulų lūžių ar išnirimų vadinama chirurgine procedūra, kurios metu sutvirtinami kaulo lūžgaliai (chirurgine vinimi ar viela, plokštele,
išorinės ksacijos aparatu) arba ksuojamas sąnarys. Uždaras kaulų ir sąnarių atstatymas nevadinams operacija;
- Jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnyra kaulai, pažeidžiami minkštieji audiniai, raumenys, sausgyslės, draudimo išmoka
mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių;
- Vienos kūno dalies/galūnės visų jos sužalojimų, patirtų vieno įvykio metu, įvertinimas procentais negali viršyti draudimo išmokos numatytos dėl tos
kūno dalies/galūnės netekimo;
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- Pasikartojančių išnirimų atveju mokama 50% draudimo išmokos mokamos dėl to sąnario išnirimo. Jeigu pirminis išnirimas buvo iki Sutarties
sudarymo, tai pasikartojantys išnirimai bei jų metu patirti sužalojimai nėra Draudžiamieji įvykiai ir dėl jų draudimo išmokos nemokamos;
- Dėl zinės įtampos (taip pat dėl svorio kėlimo) atsiradusios išvaržos (pilvo sienos, diafragmos, stuburo tarpslankstelinių diskų),
radikulopatijos/neuropatijos draudimo išmokos nemokamos;
- Organo/galūnės funkcijos netekimas nustatomas praėjus ne mažiau kaip 9 mėnesiams ir ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo Draudžiamojo įvykio
dienos. Tačiau, jeigu organo funkcijos negrįžtamas netekimas yra neabejotinas, Draudimo išmoka mokama nelaukiant 9 mėnesių termino.
3. CENTRINĖ NERVŲ SISTEMA
Nr.
3.1.

Draudžiamojo įvykio padariniai
Liekamieji reiškiniai po galvos ir nugaros smegenų traumos:

Draudimo išmoka (%)

3.1.1.

Viršutinių ir apatinių galūnių paralyžius (tetraplegija); labai ryškūs smegenų žievės, smegenėlių
funkcijos pažeidimai; silpnaprotystė; asmenybės sutrikimas; dubens organų funkcijos praradimas.

3.1.2.

Apatinių galūnių paralyžius su dubens organų funkcijos sutrikimu.

70

3.1.3.

Vienos kūno pusės paralyžius; 2-jų galūnių judesių, jutimų ir jėgos labai stiprus sumažėjimas; labai
ryškus koordinacijos sutrikimas.

50

3.1.4.

2-jų galūnių judesių, jutimų ir jėgos stiprus sumažėjimas; ryškūs galvos smegenų nervų organiniai
pažeidimai; judesių koordinacijos sutrikimas; stiprus galūnių raumenų tonuso padidėjimas; dubens
organų funkcijos sutrikimas.

40

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Vienos iš galūnių paralyžius (monoplegija); kalbos sutrikimai; ryškus judesių koordinacijos
sutrikimas; galūnių raumenų tonuso padidėjimas ir jėgos bei jutimų sumažėjimas;
Parkinsono sindromas.
Koordinacijos ir judesių sutrikimas; kalbos sutrikimai.
Trauminė epilepsija (jei Apdraustasis epilepsija ar kitomis nervų sistemos ligomis nesirgo iki
sužalojimo (traumos), trauminė hidrocefalija.

100

30
15
10

Pastabos:
- Liekamuosius traumų reiškinius priskirti tam tikrai grupei galima tada, kai nustatomi ne mažiau kaip du tai grupei būdingi požymiai;
- Mokant draudimo išmoką dėl centrinės nervų sistemos sužalojimo padarinių pagal šio priedo 1 punktą ir, esant galūnių funkcijos sutrikimui,
mokėtinos draudimo išmokos dėl liemens ir galūnių kaulų sužalojimo įtvirtinto šio Priedo 10 (dešimtame) skyriuje, nėra mokamos.
4. GALVINIAI IR PERIFERINIAI NERVAI
Nr.

Draudžiamojo įvykio padariniai

Draudimo išmoka (%)

4.1.

Trauminiai galvinių nervų sužalojimai:
Pastaba: draudimo išmoka mokama esant neuropatijos klinikai nepriklausomai nuo pažeistų nervų
kiekio.

4.1.1.
4.1.2.

Vienos pusės trauminis galvinių nervų sužalojimas.
Dviejų pusių trauminis galvinių nervų sužalojimas.

5
10

4.2.

Kaklo ir peties, juosmens ir kryžkaulio rezginio trauminis sužalojimas bei/ ar jų nervų pažeidimas.
Pastaba: draudimo išmoka yra mokama, jeigu yra judesių, jėgos, jutimo, raumenų sunykimas bei
odos trokos sutrikimas.

25

4.3.

Periferinių nervų vientisumo pažeidimas: Pastaba: draudimo išmoka mokama esant neuropatijos
klinikai. Jeigu vienoje galūnėje sužalota keletas nervų, draudimo išmoka mokama tik dėl vieno
nervo sužalojimo. Kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių – kairė, papildomai
išmokamas 10 % priedas prie draudimo išmokos, skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos
pagal šį straipsnį. Dėl pirštų nervų sužalojimo draudimo išmokos nemokame.

4.3.1.
4.3.2.

Nervų sužalojimas dilbio, riešo, blauzdos, čiurnos srityse
Nervų sužalojimas žąsto, alkūnės, šlaunies, kelio srityse
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5
10

5. REGOS ORGANAI
Nr.

Draudžiamojo įvykio padariniai

5.1.
5.2.

Vienos akies akomodacijos paralyžius
Žymus regėjimo lauko koncentriškas susiaurėjimas (ne mažiau 10 laipsnių sumažėjimas).
Regos sumažėjimas, kai dėl traumos buvo implantuotas dirbtinis Ięšiukas (abiejose akyse):
0,4
0,3 - 0,1
mažiau nei 0,1.

5.3.

5.4.

Pulsuojantis vienos akies išverstakumas (egzoftalmas)
Regos organų sužalojimo pasekmės: obuolio dislokacija; ašarų kanalų pažeidimas, žvairumas,
tinklainės atšokimas (tiesiogiai dėl akies traumos).
Potrauminės akies ligos (išskyrus konjuktyvitą); kraujo išsiliejimas, II° arba III ° nudegimai, rainelės
defektas, vyzdžio formos pakitimai; Ięšiuko dislokacija, akies obuolio dangalų (terpių) potrauminiai
randai, dėmės ar drumstys, likę nepašalinti svetimkūniai.
Pastaba: jeigu po akies traumos yra keletas padarinių kurie nurodyti 3.6.-3.8. punktuose, tai
draudimo išmoka mokama pagal vieną iš straipsnių (sunkiausią sužalojimą).
Vienos akies pažeidimai, nesumažinusieji regėjimo (nekiauriniai akies obuolio pažeidimai, trauminė
ragenos erozija, ragenos nubrozdinimai)

5.5.

5.6.

5.7.

Visiškas regėjimo (vienintele arba abiem akim) netekimas
Visiškas regėjimo netekimas viena akimi.
Regėjimo aštrumo sumažėjimas po akies sužalojimo.
Pastaba: jis nustatomas ne anksčiau kaip 3 mėnesiai ir ne vėliau kaip metai nuo traumos dienos,
lyginant vienos akies regėjimo (be korekcijos) aštrumą iki traumos su regėjimu po traumos
(žr. lentelę prie šio straipsnio).

5.8.
5.9.
5.10.

Iki traumos
1,0

0,9

0,8

0,7

Regėjimo aštrumas
Po traumos
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
<0,1
0
0,7 – 0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
<0,1
0
0,6 – 0,5
0,4 – 0,3
0,2
0,1
<0,1
0
0,5 – 0,4
0,3
0,2
0,1
<0,1
0

Procentai (%)
1
3
5
7
10
15
20
30
45
1
3
5
10
15
20
30
45
2
7
15
20
30
45
2
7
15
20
25
40

Iki traumos
0,6
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Regėjimo aštrumas
Po traumos
0,4
0,3
0,2
0,1
<0,1
0

Draudimo išmoka (%)
10
15
10
20
25
20
10

5

2
100
45

Procentai (%)
1
3
10
15
20
30

0,5

0,4 – 0,3
0,2
-0,1
<0,1
0

1
5
10
15
20

0,4

0,3 – 0,2
0,1
<0,1
0

2
7
10
20

0,3

0,1
<0,1
0

5
10
15

0,2

0,1

0,1
<0,1
0
<0,1
0
0

5
10
15
10
20
10

<0,1
Pastabos:
- Visiškas aklumas - kai regėjimo aštrumas mažiau kaip 0,01 iki šviesos jutimo (2 m atstumu nesuskaičiuoja pirštų);
- Kai nežinomas sužalotos akies regėjimo aštrumas iki traumos, jis laikomas tokiu pačiu kaip nesužalotos akies;
- Dėl traumos sumažėjus abiejų akių regėjimo aštrumui, vertinama kiekviena akis atskirai. Abiejų akių regėjimo netekimu yra laikoma geriau
matančios akies regėjimo netekimas;
- Kai dėl traumos implantuotas dirbtinis lęšiukas ar naudojama koreguojanti linzė, tai mokėtina draudimo išmoka nustatoma pagal regėjimą iki
implantacijos ar iki linzės uždėjimo;
- Tinklainės atšokimas laikomas draudžiamuoju įvykiu ir draudimo išmoka mokama, kai tinklainė atšoko dėl akies tiesioginės traumos (sumušimo,
sužeidimo);
- Kai tinklainė atšoka dėl ligos (sunkios trumparegystės, hipertoninės ar kitų ligų), keliant sunkų daiktą, darant staigų ar neįprastą judesį, sutrenkus
kurią nors kitą kūno dalį, tai draudimo išmoka nemokama.
6. KLAUSOS ORGANAI
Nr.

Draudžiamojo įvykio padariniai

Draudimo išmoka (%)

6.1.

Smarkūs vestibulinės sistemos funkcijų sutrikimai: daugkartiniai, ilgai trunkantys galvos svaigimo
priepuoliai su autonomine reakcija, nedrąsi eisena.

30

6.2.

Viso ausies kaušelio netekimas

20
7. KVĖPAVIMO SISTEMA

Nr.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.6.1.
7.6.2.
7.6.3
7.7.
7.7.1
7.7.2.
7.7.3
7.8.

Draudžiamojo įvykio padariniai
Nosies kaulų, kremzlių ir minkštųjų audinių netekimas.
Nosies sparnelių ir galiuko netekimas.
Nosies galiuko arba sparnelio (sparnelių) netekimas.
Nosies kremzlių išnirimas
Potrauminiai lėtiniai veido daubų uždegimai, atsiradę vienerių metų bėgyje.
Gerklų arba trachėjos funkcijos sutrikimai:
Nuolat įkištas tracheotominis vamzdelis
Disfonija
Afonija
Kvėpavimo organų pažeidimo atvejis, dėl kurio yra:
I laipsnio kvėpavimo nepakankamumas
II laipsnio kvėpavimo nepakankamumas
III laipsnio kvėpavimo nepakankamumas
Krūtinės Iąstos deformacijos po šonkaulių ar krūtinkaulio lūžių esant stipriam kvėpavimo judesių
apribojimui

Draudimo išmoka (%)
30
15
10
3
2
40
10
30
10
40
60
10

Pastabos:
- Jeigu buvo mokėta draudimo išmoka pagal 7.8. straipsnį tai mokant pagal 7.7. straipsnį išmokėtoji suma išskaičiuojama.
8. ŠIRDIS IR KRAUJOTAKOS SISTEMA
Nr.

Draudžiamojo įvykio padariniai

Draudimo išmoka (%)

8.1.
Stambiųjų kraujagyslių vientisumo pažeidimas, dėl kurio daryta rekonstrukcinė operacija:
Dilbio, riešio, blauzdos, čiurnos srityje
8.1.1.
4
Kaklo, žasto, alkūnės, šlaunies, kelio srityje
10
8.1.2.
Krūtinės, pilvo ertmės ar retroperitoninio tarpo
20
8.1.3.
Pastabos:
- Liekamųjų reiškinių po traumos priskyrimas tam tikrai grupei galimas tada, kai nustatomi ne mažiau kaip du tai grupei būdingi požymiai;
- Jeigu vienoje galūnėje ar srityje sužalota keletas stambiųjų kraujagyslių, jų sužalojimas vertinamas kaip vienos kraujagyslės sužalojimas.
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9. VIRŠKINIMO ORGANAI
Nr.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.4.
9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.6.
9.6.1.
9.6.2.
9.6.3.
9.7.
9.7.1.
9.7.2.
9.7.3.

Draudžiamojo įvykio padariniai
Kramtymo sutrikimas dėl veido kaulų Iūžimo ar apatinio žandikaulio traumų:
Žymus sukandimo ir kramtymo sutrikimas
Labai didelis sukandimo ir išsižiojimo sutrikimas, žandikaulio deformacija
Apatinio žandikaulio netekimas: Pastaba: esant žandikaulio netekimui draudimo išmoka
pagal 33 straipsnį nėra mokama.
Dalies žandikaulio netekimas
Viso žandikaulio netekimas
Liežuvio netekimas:
Iki pusės
Iki pusės ir daugiau
Visiškas netekimas
Žymus burnos ertmės susiaurėjimas, seilių stulės susidarymas
Liekamieji reiškiniai po trauminio virškinimo trakto organų sužalojimo:
Išmatų nelaikymas
Nepraeinamumas dėl sąaugų, dalinis žarnyno nepraeinamumas, žarninė stulė
Trauminis virškinimo trakto organų sužalojimas dėl kurio pašalinta:
Kepenų dalis ar tulžies pūslė
Blužnis
Dalis skrandžio ar dalis kasos ar dalis žarnyno
Pilvo ertmės organų sužalojimas (trauma), dėl kurio atlikta procedūra:
Laparocentezė
Laparoskopija, diagnostinė laparotomija. Jeigu darytos kelios išvardintos procedūros, tai
draudimo išmoka mokama kaip už vieną procedūrą.
Laparotomija, kai yra pilvo organų sužalojimas (trauma)

Draudimo išmoka (%)

7
20
15
50
15
25
50
15
40
15
15
15
25
1
5
10

10. LYTINIAI ORGANAI
Nr.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.

Draudžiamojo įvykio padariniai
Lyties organų sužalojimo pasekmės:
Pašalinta kiaušidė, kiaušintakis arba sėklidė
Pašalinta visa vyro varpa, abi sėklidės

Draudimo išmoka (%)
15
40

11. MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ SUŽALOJIMŲ PADARINIAI
Nr.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.1.6.
11.2.
11.2.1.

Draudžiamojo įvykio padariniai

Draudimo išmoka (%)

Veido ir kaklo priekinio ar šoninių paviršių randai nuo sužalojimo.
Draudimo išmoka pagal šį straipsnį nėra mokama, jeigu gydymo išlaidos dėl kosmetinių plastinių
operacijų kitais šiose draudimo taisyklėse nurodytais pagrindais yra jau atlygintos visiškai arba iš
dalies.
randas iki 2 cm, pigmentinė dėmė
randas 2 iki 5 cm, pigmentinė dėmė
5 cm arba ilgesnis linijinis randas; arba didesnio kaip 2 cm² ploto
ilgesnis kaip 8 cm linijinis randas; arba didesnio kaip 5 cm² ploto
pusės veido subjaurojimas: liko neįprastos veidui spalvos masyvios kontrastingos dėmės,
bjaurojantys išvaizdą randai
viso veido subjaurojimas: liko veido paviršiaus minkštųjų audinių deformacija, neįprastos veidui
spalvos masyvios kontrastingos dėmės, bjaurojantys išvaizdą randai
Liemens ir galūnių odos hipertroniai, keloidiniai, deformuojantys minkštuosius audinius randai:
Užima 5 cm ir ilgesnis linijinis randas; 2 cm2 arba didesnio ploto randas; 5 cm2 arba didesnio ploto
pigmentinė dėmė (vaikams iki 10 metų amžiaus – 2 cm linijinis ir 1 cm2 arba didesnio ploto)
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1
3
5
10
20
30

1

11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.
11.2.6.
11.3.

Užima nuo 0,25 iki 0,5% kūno ploto
Užima nuo 0,5 iki 1% kūno ploto
Užima daugiau kaip 1% kūno ploto
Užima daugiau kaip 5% kūno ploto
Užima daugiau kaip 10% kūno ploto
Galvos plaukuotosios dalies odos, minkštųjų audinių randai, pažeidimas dėl kurio, pasibaigus gijimui,
susidarė:
2 – 10 cm linijinis randas
10 cm ar ilgesnis linijinis randas, dalinis skalpavimas
skalpavimas

3
5
10
15
20

11.3.1.
2
11.3.2.
6
15
11.3.3.
Pastabos:
- Apdraustojo delnas atitinka 1% kūno ploto. Pagal punktą 11.1.,11.2., randai įvertinami praėjus ne mažiau nei 3 (trys) mėnesiai po traumos;
- Skaičiuojant draudimo išmoką dėl vieno įvykio metu susidariusių randų pagal atitinkamą šios lentelės straipsnį, randų išmatavimai sumuojami;
- Mokant draudimo išmoką pagal 11.1, 11.2. straipsnį, iš jos išskaičiuojamos draudimo išmokos, jau mokėtos pagal 12.3. straipsnį;
- Draudimo išmoka dėl atvirų lūžių, pooperacinių ir amputacinių randų nemokama.

12. KITI SUŽALOJIMŲ PADARINIAI
Nr.
Draudžiamojo įvykio padariniai
Draudimo išmoka (%)
12.1. Galvos ir stuburo smegenų traumos:
Galvos smegenų kraujosruva (hematoma)
12.1.1.
10
Galvos smegenų kraujosruva su kaukolės ertmės atvėrimu
18
12.1.2.
Galvos smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas stacionare ne trumpiau kaip 3 dienas
6
12.1.3.
Galvos smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas ambulatoriškai ne trumpiau kaip 14 dienų arba
12.1.4.
4
stacionare 2 dienas.
12.1.5.
8
Galvos smegenų trauma (kontūzija)
12.1.6.
5
Stuburo smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas stacionare
12.1.7.
4
Stuburo smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas ambulatoriškai ne trumpiau negu 14 dienų.
12.1.8.
7
Stuburo smegenų sutrenkimas (kontuzija)
12.1.9.
15
Stuburo smegenų suspaudimas
Stuburo smegenų dalinis plyšimas, pusės nugaros smegenų skerspjūvio pažeidimas, stuburo
12.1.10.
30
smegenų trauminis mielitas
Pastabos:
- Esant galvos smegenų traumoms arba nugaros smegenų pažeidimams, draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią traumą. Pirmoji ir
paskutinioji gydymo stacionare diena laikoma viena diena.
12.1. Galvos ir stuburo smegenų traumos:
Meniskų arba kelio kryžminių ir/ar šoninių raiščių plyšimas
Pastaba: traumos atveju plyšus vieno kelio abiem meniskams, draudimo išmoka mokama kaip esant
12.2.1.
vieno menisko plyšimui.
Meniskų ir kelio šoninių ir/ar kryžminių raiščių plyšimas
12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

4
6

Trauminis bet kurios kūno dalies raiščio, sausgyslės, raumens patempimas, dėl kurio taikyta
imobilizacija gipso tvarsčiu, plastikine langete ar plastikiniu įtvaru ir (arba) Apdraustasis buvo
nedarbingas ar negalėjo lankyti ugdymo (mokymo) įstaigos:
ne trumpiau kaip 10 dienų iš eilės
14 dienų ir ilgiau
Pasikartojantis trauminis bet kurios kūno dalies raiščio, sausgyslės, raumens patempimas, dėl kurio
taikyta imobilizacija gipso tvarsčiu, plastikine langete ar plastikiniu įtvaru ir (arba) Apdraustasis buvo
nedarbingas ar negalėjo lankyti ugdymo (mokymo) įstaigos ilgiau negu 5 dienas.

1
2
0,5

12.2.5.
12.2.6.

Raumens, sausgyslės, raiščio plyšimas
Plaštakos, pėdos/čiurnos raumens, sausgyslės, raiščio plyšimas jeigu buvo operuota.

2
3

12.2.7.

Kaklo, peties, žasto, dilbio, alkūnės, klubo, blauzdos, šlaunies, kelio srityje raumens, sausgyslės,
raiščio patempimas, plyšimas jei buvo operuota

5
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12.2.8.
4
Achilo sausgyslės plyšimas (jei netaikytas operacinis gydymas)
12.2.9.
7
Achilo sausgyslės plyšimas (jei buvo operuota)
Pastabos:
- Dalinio raiščių, sausgyslių, raumenų plyšimo atvejais bei tais atvejais, kai 12.2. straipsnyje nurodytos pasekmės atsirado galūnėse su
degeneraciniais pokyčiais, draudimo išmoka yra mažinama 50%;
- Pakartotino menisko, raiščių, sausgyslių plyšimo atveju yra mokama 50% draudimo išmokos;
- Jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnyra kaulai/sąnariai, pažeidžiami minkštieji audiniai, raumenys, sausgyslės, draudimo
išmoka dėl atskirų raumenų ir sausgyslių sužalojimo nesumuojama ir mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių.
12.3. Vidaus organų, minkštųjų audinių sužalojimas:
Vidaus organų sužalojimas, kai sužalotą organą reikia operuoti
12.3.1.
12.3.2.

12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.
12.3.6.
12.3.7.

Krūtinės Iąstos sužalojimas , sukėlęs pneumotoraksą, plaučių uždegimą, eksudacinį pleuritą,
poodinę emzemą vienoje arba abiejose pusėse (kai šių būklių gydymui buvo taikomas
konservatyvus gydymas arba būtina chirurginė intervencija)
Krūtinės ląstos sužalojimas sukėlęs pneumotoraksą, plaučių uždegimą, eksudacinį pleuritą vienoje
arba abiejose pusėse (kai šių būklių gydymui buvo būtina chirurginė intervencija)
Junginės uždegimas po kontakto su svetimkūniais, kai apdraustasis buvo gydomas ambulatoriškai
daugiau kaip 6 dienas
Trauminis vienos ausies būgnelio plyšimas, nesusilpninęs klausos
Pastaba: Kai dėl traumos plyšo ausies būgnelis ir sumažėjo klausa, tai mokėtina draudimo išmoka
nustatoma pagal 18,19 straipsnį
Minkštųjų audinių sužalojimas daugiau negu 3 cm, dėl kurio reikėjo siūti audinius išskyrus veido,
kaklo sritis.
Minkštųjų audinių sužalojimas daugiau negu 3 cm, dėl kurio reikėjo siūti audinius veido, kaklo
srityse

6
2

4
1
3
2
3

12.3.8.

Minkštųjų audinių sužalojimas, sukėlęs audinių vientisumo pažeidimus, mažesnius nei 3 cm, dėl
kurių reikėjo siūti audinius išskyrus veido, kaklo sritis

1

12.3.9.

Minkštųjų audinių sužalojimas, sukėlęs audinių vientisumo pažeidimus, mažesnius nei 3 cm, dėl
kurių reikėjo siūti audinius veido, kaklo srityse

2

12.3.10.
12.3.11.

Piršto žaizda su nago nuplėšimu
Durtinės žaizdos, kai dėl vieno draudžiamojo įvykio yra pažeidžiami oda, poodžio ir raumenų
sluoksniai

1
1

12.3.12.

Daugybinės kąstinės žaizdos su minkštųjų audinių sužalojimu, kai yra pažeidžiama kūno vieta ir
sužalojimas apima daugiau 0,25% kūno paviršiaus

3

12.3.13.

Minkštųjų audinių sužalojimai sukėlę daugybines hematomas (kraujo išsiliejimus), antkaulio
uždegimus, osteomielitą, egmonas, stules, raumenines išvaržas
Pastaba: draudimo išmoka dėl daugybinių hematomų (kraujo išsiliejimų) mokama, jeigu
nesirezorbavusios kraujosruvos išlieka, praėjus po traumos 3 savaitėms nuo įvykio dienos,
kiekvienos kraujosruvos plotas viršija 5 kv.cm ir jų skaičius yra ne mažesnis negu 3.

3

12.3.14.

Gilūs odos nubrozdinimai (siekiantys spenelinį sluoksni ir giliau), kurie išsidėsto skirtingose kūno
vietose
Pastaba: draudimo išmoka yra mokama, jeigu odos nubrozdinimai siekia spenelinį sluoksnį ir giliau,
pažeistos skirtingos anatominės struktūros, bent vieno iš jų plotas yra ne mažesnis arba didesnis
negu 2% kūno paviršiaus ploto ir asmuo buvo nedarbingas daugiau nei 6 dienas.
Trauminis, posthemoraginis, analaksinis šokas, embolija dėl sklerotinių plokštelių

2

12.3.15.
6
Pastabos:
- Jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnirę kaulai/ sąnariai, sužaloti raiščiai, raumenys, sausgyslės, pažeisti minkštieji audiniai,
draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių;
- Draudimo išmoka minkštųjų audinių sužalojimo atveju mokama už kiekvieną siūtą žaizdą, bet ne daugiau nei 6 procentai draudimo sumos.
12.4. Persileidimas:
12.4.1.

Draudimo išmoka yra mokama, jeigu persileidimas įvyko dėl draudžiamojo įvykio ir nėštumo
trukmė yra ilgesnė negu 22 savaitės.
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12.5. Kiti sužalojimai:
Draudžiamieji įvykiai, dėl kurių Apdraustasis buvo stacionare, kai draudimo išmoka nemokama
pagal šios lentelės straipsnius:
daugiau nei 2 dienas
12.5.1.
daugiau nei 4 dienas
daugiau nei 14 dienų
daugiau nei 21 dieną
12.5.2.
Plastinės operacijos
Pastabos:
Išmoka mokama jei,
a) praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo traumos datos, veido randų arba pigmentinių
dėmių šalinimo/sumažinimo tikslu reikėjo atlikti tokią operaciją;
b) Apdraustajam buvo mokėta draudimo išmoka pagal šios lentelės 11.1. straipsnį;
c) pateikus atliktą operaciją patvirtinantį dokumentą.
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