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KOKIĄ DRAUDIMO APSAUGĄ GALITE  
SUTEIKTI SAU IR SAVO ŠEIMOS NARIAMS?

Gyvenant įvykių sūkuryje labai svarbu pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais, kad netikėtai užklupus nelaimei 
Jūs ir Jūsų šeima turėtų finansinę pagalbą. 
Mūsų asmens draudimas sukurtas tam, kad padėtų išlaikyti Jūsų ir Jūsų šeimos finansinį stabilumą, jei susi-
žeistumėte arba susirgtumėte, o sužalotas arba susirgęs šeimos narys išmoką galėtų skirti reabilitacijai ir 
vaistų įsigijimui. 

•  Lūžusių arba išnirusių kaulų.
•  Sutrikusios klausos arba regos organų veiklos.
•  Galvos, nugaros smegenų arba centrinės 

nervų sistemos pažeidimų.
•  Kvėpavimo, širdies arba kraujagyslių sistemos 

pažeidimų.
•  Pilvo ertmės organų sužalojimo.
•  Kūno dalių netekimo.
•  Kritinių ligų: vėžio, insulto, infarkto ir kt.
•  Darbingumo netekimo, neįgalumo po kūno 

sužalojimo (traumos) arba (ir) susirgimo kri-
tine liga.

•  Mirties dėl nelaimingo atsitikimo.  

PAPILDOMAI GALITE:

•  Gauti papildomą išmoką už kiekvieną dėl 
traumos arba kritinės ligos ligoninėje pra-
leistą dieną.

•  Gauti išmoką už kiekvieną nedarbingumo 
dieną, jeigu buvo sukeltas nedarbingumas dėl 
traumos arba kritinės ligos.

•  Pasirinkti psichologinės pagalbos, plastinės 
operacijos arba su traumų gydymu susijusias 
išlaidas.

AUGINANTIEMS VAIKUS

Smalsūs ir aktyvūs vaikai labai mėgsta išdykauti, 
siausti ir dūkti. Apdraudę savo mažuosius as-
mens draudimu, įvykus nelaimei gautą išmoką 
galėsite skirti vaikams gydyti arba tiesiog padova-
noti jiems trokštamą daiktą ir suteikti gerų emo-
cijų po patirto išgyvenimo. 

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS RIZIKOS
Kaulų lūžiai ir išnirimai, randai, odos nudegimai, 
vidaus organų pažeidimai, kitos ligos, tokios kaip 
ūminis apendicitas, ir traumos, kurių pasekmės 
ilgalaikės.
 

ŠEIMOS MAŽYLIAMS DOVANOJAME 
NEMOKAMĄ KŪDIKIŲ DRAUDIMĄ!

Sveikindami mažylio susilaukusius tėvelius, vi-
siems kūdikiams 0–11 mėn. amžiaus dovano-
jame asmens draudimą. Šiuo draudimu mažylis 
apdraudžiamas 1 730 Eur suma nuo kaulų lūžių.

Apdrauskite jau dabar.   Vienam iš tėvelių pakanka:
 - paskambinti tel. 1828;
 - arba atvykti į „Lietuvos draudimo“ skyrių ir už-
registruoti savo mažylį. 



KODĖL TURĖTUMĖTE 
RINKTIS MŪSŲ ASMENS
DRAUDIMĄ?
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ŠEIMOS MAITINTOJUI ARBA 
DIRBANČIAJAM 

Susižaloję arba susirgę galite tapti nedarbingi 
net mėnesiui ar ilgiau, o tai gali sujaukti Jūsų ir 
Jūsų šeimos finansinį stabilumą. Tuo metu ne-
gautumėte nuolatinių pajamų, o ir neplanuotos 
išlaidos keltų nepatogumų. Draudimo apsauga 
padės išlaikyti finansinį stabilumą – nutikus ne-
laimei, gautą išmoką galėsite skirti būtiniausioms 
reikmėms arba reabilitacijos ir vaistų išlaidoms 
padengti. 

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS RIZIKOS
Randai, odos nudegimai, kaulų lūžiai ir išnirimai, 
vidaus organų pažeidimai, kitos ligos, tokios kaip 
ūminis apendicitas, ir traumos, kurių pasekmės 
ilgalaikės.

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMOGUI 

Vyresnio amžiaus žmonės, patyrę traumą, neretai 
sveiksta ilgiau ir sunkiau, atsiranda didesnė rizika 
susirgti kritinėmis ligomis. Vaistų ir specialiosios 
priežiūros išlaidos, ypač, jeigu pensija maža, ap-
sunkina kasdienį gyvenimą. Apsidraudę asmens 
draudimu sumažinsite neplanuotas išlaidas, o 
gautą draudimo išmoką galėsite skirti vaistams, 
gydymui arba reabilitacijai. Atsitikus ypač skau-
džiai nelaimei išmoką gautų artimieji.

KOKIOS DAŽNIAUSIOS RIZIKOS?
Kaulų lūžiai, kritinės ligos, apdraustojo mirtis.

Įvykus nelaimingam atsitikimui 
draudimo išmoka padės išlaikyti 
Jūsų ir Jūsų šeimos finansinį 
stabilumą.

Greitai gausite išmoką: 3 iš 4 žalų 
atlyginame per 14 d.

Draudimas galioja sportuojant 
neprofesionalams (pvz., žaidžiant 
krepšinį, futbolą, slidinėjant).

Jeigu buvo sukeltas nedarbingumas, 
dienpinigius galime išmokėti 
nelaukdami nedarbingumo pabaigos.

LIETUVOS GYVENTOJAI 
MUMIS PASITIKI 
Kas trečias besidraudžiantis renkasi 
„Lietuvos draudimą“.

Susilaukusiems naujagimio 
dovanojame kūdikių draudimą
nuo kaulų lūžių ir išnirimų.

Patyrusiam traumą išmokame 
išmoką, net jeigu apdraustasis buvo 
apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų.

Galima kasmet didinti arba mažinti 
draudimo apsaugą.

Nėra metinių administravimo 
mokesčių.
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Šioje atmintinėje pateikiami TIK DAŽNAI PASI-
TAIKANTYS draudžiamieji ir nedraudžiamieji 
įvykiai.

Išsamų draudimo sąlygų aprašą rasite Asmens 
draudimo taisyklėse Nr. 69 (2020-05-19 red.).

IŠSAMIAU

Taisykles galite rasti internete www.ld.lt skiltyje 
„Asmens draudimas“ → „Draudimo taisyklės“ 
arba teiraukitės mūsų draudimo atstovų.
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DRAUDIMO
VARIANTAI

ASMENS DRAUDIMAS NUO NELAI-
MINGŲ ATSITIKIMŲ:

• Kaulų lūžiai ir išnirimai (traumų lentelė T1).
• Minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai 

(traumų lentelė T2).
• Ilgalaikės ir negrįžtamos traumų pasekmės 

(traumų lentelė T3).
• Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo.

Paslaugos PLIUS:
 - gydymo išlaidos;
 - dienpinigiai dėl nelaimingo atsitikimo;
 - ligonpinigiai dėl nelaimingo atsitikimo.

ASMENS DRAUDIMAS NUO LIGOS 
ARBA DARBINGUMO NETEKIMO:

• Kritinės ligos.
• Papildomos ligos.
• Darbingumo netekimas / neįgalumas (vaikui).

Paslaugos PLIUS:
 - dienpinigiai dėl ligos;
 - ligonpinigiai dėl ligos;
 - plastinė operacija;
 - psichologinė pagalba.
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KAULŲ LŪŽIAI IR IŠNIRIMAI – išsamiau rasite 
taisyklių priede, traumų lentelėje T1:
• Kaulų lūžiai – draudimo išmoka mokama, jeigu 

šios traumos matomos rentgenogramose.
• Kaulų lūžių operacijos (pvz., dėl lūžio atlikta 

kojos kaulų operacija).
• Išnirimai: delnakaulių, rankos ir pėdos pirštikaulių, 

plaštakos pirštikaulių, padikaulių, alkūnės, peties, 
čiurnos, kelio, klubo, žandikaulio sąnario.

MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ IR VIDAUS ORGANŲ 
SUŽALOJIMAI – išsamiau rasite taisyklių priede, 
traumų lentelėje T2:
• Regos organų traumos ir traumų padariniai.
• Klausos organų traumos ir traumų padariniai.
• Centrinės nervų sistemos pažeidimai ir pažei-

dimų padariniai.
• Galvinių ir periferinių nervų pažeidimai.
• Kūno paviršinių minkštųjų audinių, raiščių, saus-

gyslių, raumenų traumos.
• Krūtinės ląstos organų traumos ir traumų  

padariniai:
 - kvėpavimo sistemos;
 - širdies ir kraujagyslių sistemos.

• Pilvo ertmės organų traumos ir traumų pada-
riniai:
 - virškinimo sistemos;
 - šlapimo išskyrimo ir lytinės sistemos.

ILGALAIKĖS IR NEGRĮŽTAMOS TRAUMŲ PA-
SEKMĖS – išsamiau rasite taisyklių priede, traumų 
lentelėje T3:
• Galūnių arba jų funkcijų netekimas.
• Apkurtimas.
• Sunkių centrinės nervų sistemos pažeidimų pa-

dariniai.
• Galvinių ir periferinių nervų pažeidimų padari-

niai.
• Kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistemų sunkių 

traumų padariniai.
• Virškinimo, šlapimo išskyrimo ir lytinės siste- 

mos sunkių traumų padariniai.

MIRTIS DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ – kai 
ypač skaudi nelaimė įvyksta dėl nelaimingo atsiti-
kimo metu patirto kūno sužalojimo (traumos).

Jūs galite pasirinkti „apsvaigimo sąlygą“ – tuomet 
draudimas galios ir mirties nuo nelaimingo atsitikimo 
atvejais,  kai pieš arba per įvykį apdraustasis buvo ap-
svaigęs nuo alkoholio, narkotikų, svaiginosi kitomis 
psichotropinėmis medžiagomis arba vartojo stipriai 
veikiančius gydytojo neskirtus vaistus.
Visgi draudimo apsauga negalios, jeigu per nelaimingą 
įvykį apsvaigęs vairavote transporto priemonę.

GYDYMO IŠLAIDAS DĖL TRAUMOS
Atlyginamos gydytojų paskirto gydymo, tyrimų, 
medikamentų, gydymo priemonių išlaidos.

DIENPINIGIUS DĖL NELAIMINGO 
ATSITIKIMO
Jei dėl nelaimingo atsitikimo turimas nedarbin-
gumas, apsauga įsigalioja nuo 1 d., kai nedarbin-
gumas trunka ne trumpiau kaip 3 d.  

Apmokama:
 - ne daugiau kaip už 30 nedarbingumo dienų 
per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį 
dėl to paties kūno sužalojimo (traumos).

 - ne daugiau kaip už 180 nedarbingumo dienų 
per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį dėl 
visų draudžiamųjų įvykių.

GALITE PASIRINKTI PAPILDOMAI: 

LIGONPINIGIUS DĖL  NELAIMINGO
ATSITIKIMO
Jei dėl nelaimingo atsitikimo gydomasi ligoninėje, 
apsauga įsigalioja nuo 1 d., kai nepertraukiamas 
gydymas ligoninėje trunka ne trumpiau kaip 3 d. 

Apmokama:
 - ne daugiau kaip už 30 hospitalizacijos dienų per 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpį dėl to 
paties kūno sužalojimo (traumos).

 - ne daugiau kaip už 180 hospitalizacijos dienų 
per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį dėl 
visų draudžiamųjų įvykių.

NUO KO DRAUDŽIAME?
ASMENS DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
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NUO KO DRAUDŽIAME? ASMENS DRAUDIMAS 
NUO LIGOS ARBA DARBINGUMO NETEKIMO

KRITINĖS LIGOS:
•   Asmenims iki 25 m.:

 - I tipo cukrinis diabetas;
 - trapių kaulų sindromas.

• Asmenims nuo 25 m.:
 - miokardo infarktas;
 - insultas;
 - aortos aneurizma;
 - galvos smegenų aneurizma;
 - Bechterevo liga;
 - Adisono liga;
 - reumatoidinis artritas;
 - sisteminė raudonoji vilkligė;
 - AIDS;
 - išsėtinė sklerozė.

• Visiems asmenims:
 - aklumas;
 - vėžys;
 - gerybiniai galvos ir nugaros smegenų augliai;
 - lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas;
 - širdies, plaučių, kepenų, kasos transplantacija;
 - raumenų distrofija.

PAPILDOMOS LIGOS:
• Laimo liga.
• Erkinis encefalitas, erkinis mielitas, erkinis ence-

falomielitas.
• Ūmus apendicitas.
• Meningokokinė infekcija.
• Difterija.
• Salmoneliozė.
• Botulizmas.
• Trichineliozė.
• Legioneliozė.
• Perforuota (trūkusi) skrandžio (dvylikapirštės 

žarnos) opa.
• Negimdinis nėštumas.
• Stabligė.
• Dujinė gangrena.
• Pasiutligė.

DARBINGUMO NETEKIMAS / NEĮGALUMAS
Jeigu po kūno sužalojimo (traumos) ir (arba) su-
sirgus kritine liga netenkama darbingumo arba 
asmuo (vaikas) tampa neįgalus, išmokama drau-
dimo išmoka.

DIENPINIGIUS DĖL LIGOS
Jei dėl kritinės ligos sukeliamas nedarbingumas.

Apmokama:
 - dėl vieno draudžiamojo įvykio ne daugiau kaip 
už 30 nedarbingumo dienų.

 - dėl visų draudžiamųjų įvykių, įvykusių per drau-
dimo sutarties galiojimo laikotarpį: ne daugiau 
kaip už 90 nedarbingumo dienų.

LIGONPINIGIUS DĖL LIGOS 
Jei dėl kritinės ligos gydomasi ligoninėje.

Apmokama:
 - dėl vieno draudžiamojo įvykio ne daugiau kaip 
už 30 hospitalizacijos dienų;

 - dėl visų draudžiamųjų įvykių, įvykusių per drau-
dimo sutarties galiojimo laikotarpį: ne daugiau 
kaip už 90 hospitalizacijos dienų.

GALITE PASIRINKTI PAPILDOMAI: 

PLASTINĖS OPERACIJOS DRAUDIMĄ
Chirurginė operacija, kurios tikslas yra pašalinti 
dėl kritinės ligos arba kūno sužalojimo (traumos) 
likusius matomus kūno defektus.
Atlyginamos finansiniais dokumentais patvirtintos 
plastinės operacijos išlaidos.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Atlyginamos finansiniais dokumentais patvirtintos 
psichologinės pagalbos išlaidos:
 - apdraustajam netekus artimų asmenų (tėvų, 
brolių, seserų, vaikų, sutuoktinio);

 - apdraustajam patyrus fizinį smurtą;
 - apdraustajam susirgus kritine liga;
 - apdraustajam netekus galūnių (amputavus);
 - apdraustajam patyrus išžaginimą, seksualinę 
prievartą.
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BENDRI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ VARI-
ANTŲ ATVEJAI (traumų lentelės T1, T2, T3, M):
•   Sužalojimai (traumos) arba mirtis įvyko 

dėl ligos sukeltų priepuolių (pvz., cukrinio 
diabeto, epilepsijos arba kitų konvulsinius viso 
kūno traukulius sukeliančių ligų).

• Kūno sužalojimas (trauma), susijęs su tyčiniu 
susižalojimu ir bandymu nusižudyti.

• Įvykis įvyko apdraustajam praktikuojant pavo-
jingą gyvybei sportą / veiklą, jeigu draudimo 
sutartyje nenumatyta kitaip.

• Įvykis įvyko apdraustam profesionalui spor-
tuojant, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta 
kitaip.

• Sužeista ta organizmo dalis, kuri iki tol buvo 
pažeista ligos arba per vienų metų laikotarpį 
buvo patirta trauma, išskyrus politraumas 
(daugybines traumas).

• Apdraustasis patyrė nelaimingą atsitikimą, 
nes, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narko-
tikų arba neturėdamas galiojančio vairuotojo 
pažymėjimo, vairavo arba perdavė vairuoti 
asmeniui, kuris yra apsvaigęs nuo alkoholio, 
narkotikų arba neturi galiojančio vairuotojo 
pažymėjimo.

• Įvykiai, susiję su kosmetinėmis procedūromis, 
operacijomis, protezavimu ir jų komplikacijų 
gydymu, išskyrus atvejus, kai tai susiję su kūno 
sužalojimu (trauma), buvusiu draudimo laiko-
tarpiu.

MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ IR VIDAUS ORGANŲ 
SUŽALOJIMAI:
• Jeigu dėl fizinės įtampos (įskaitant svorio kė-

limą) atsirado išvarža (pilvo sienos, diafragmos, 
stuburo tarpslankstelinių diskų), radikulopa-
tijos / neuropatijos.

• Jeigu ausies būgnelis plyšo lūžus kaukolės pa-
matui.

• Jeigu apdraustajam iki sužalojimo (traumos) 
buvo cerebrovaskulinė patologija arba sun-
kesnis galvos smegenų sužalojimas (trauma).

• Dėl randų ir / arba dalinio minkštųjų audinių 
netekimo, susidariusių po atvirų lūžių, opera-
cijų arba amputacijų.

• Vaikams nuo 5 metų amžiaus dėl trauminio 

pieninių dantų netekimo draudimo išmoka 
nemokama.

• Dėl įvairios kilmės pūlinių, tromboflebitų, 
venų išsiplėtimų ir panašių susirgimų išmoka 
nemokama.

MIRTIS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO:
• Jeigu apdraustojo tiesioginė mirties priežastis 

yra apsinuodijimas alkoholio produktais ir 
(arba) alkoholio surogatais, narkotinėmis ir 
kitomis psichotropinėmis medžiagomis arba 
stipriai veikiančių vaistų, vartotų be gydytojo 
paskyrimo, poveikis organizmui ir nepasi-
rinkta apsvaigimo sąlyga.

• Savižudybė, jeigu apdraustasis draudžiasi 
trumpiau kaip 3 metus.

• Apdraustasis mirė, nes būdamas apsvaigęs 
nuo alkoholio, narkotikų arba neturėdamas 
galiojančio vairuotojo pažymėjimo vairavo 
arba perdavė vairuoti asmeniui, kuris yra ap-
svaigęs nuo alkoholio, narkotikų arba neturi 
galiojančio vairuotojo pažymėjimo.

• Įvykis įvyko apdraustajam praktikuojant pavo-
jingą gyvybei sportą / veiklą, jeigu draudimo 
sutartyje nenumatyta kitaip.

• Įvykis įvyko apdraustam profesionalui spor-
tuojant, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta 
kitaip.

GYDYMO IŠLAIDOS:
• Sveikatos priežiūros paslaugos ir / arba gy-

dymas, kurių suteikimo datos ir pagrįstumo 
negalima nustatyti pagal pateiktą arba gautą 
medicininę dokumentaciją.

• Išlaidos, kai apdraustojo trauma pripažinta 
nedraudžiamuoju įvykiu pagal „Asmens drau-
dimo taisyklių“ sąlygas.

KRITINĖS LIGOS:
• Kritinė liga ir / arba kritinės ligos pirmieji simp-

tomai, nustatyti per 3 mėn. nuo draudimo 
sutarties laikotarpio pradžios, jeigu sutartyje 
nenumatyta kitaip. Ši nuostata negalioja, jeigu 
kritinių ligų draudimo apsauga tęsiama atnau-
jintoje sutartyje. Kritinė liga, kuri jau buvo dia-
gnozuota iki draudimo sutarties sudarymo.

DRAUDIMO 
NEGALIOJIMO ATVEJAI
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DARBINGUMO NETEKIMAS / 
NEĮGALUMAS:
• Kai apdraustajam nustatytas mažesnis nei 50 

proc. darbingumo netekimas.
• Darbingumo netekimas (vaikams – neįgalu- 

mas) dėl kritinės ligos nustatytas per pirmus 
3 mėn. nuo draudimo sutarties laikotarpio 
pradžios, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. 
Ši nuostata negalioja, jeigu darbingumo nete-
kimo (neįgalumo) draudimo apsauga tęsiama 
atnaujintoje sutartyje.

• Kai darbingumo netekimas nustatytas dėl kri-
tinių ligų ir / arba kūno sužalojimų (traumų), 
įvykusių (diagnozuotų) iki draudimo sutarties 
laikotarpio pradžios.

DIENPINIGIAI DĖL LIGOS:
• Kritinė liga, dėl kurios apdraustasis yra laikinai 

nedarbingas, diagnozuota iki draudimo apsau- 
gos galiojimo pradžios.

• Kritinė liga, dėl kurios apdraustasis yra laikinai 
nedarbingas, diagnozuota galiojant sutarčiai, 
kurioje nebuvo pasirinktas „Dienpinigių dėl 
ligos“ draudimo variantas.

LIGONPINIGIAI DĖL LIGOS:
• Kritinė liga, dėl kurios apdraustasis gydomas 

stacionare, diagnozuota iki draudimo apsau- 
gos galiojimo pradžios.

• Kritinė liga, dėl kurios apdraustasis gydomas 
stacionare, diagnozuota galiojant sutarčiai, 
kurioje nebuvo pasirinktas „Ligonpinigių dėl 
ligos“ draudimo variantas.

PLASTINĖ OPERACIJA:
• Atlikta dėl kritinių ligų arba kūno sužalojimų 

(traumų), įvykusių (diagnozuotų) iki drau-
dimo sutarties laikotarpio pradžios.

• Atlikta dėl kritinės ligos, diagnozuotos per 
3 mėn. nuo draudimo sutarties laikotarpio 
pradžios, jeigu draudimo sutartyje nenuma-
tyta kitaip. Ši nuostata negalioja, jeigu kritinių 
ligų draudimo apsauga tęsiama atnaujintoje 
sutartyje.

• Atlikta dėl kūno sužalojimo (traumos), atitin-
kančio šio draudimo taisyklių traumų lentelę 
T3, arba kritinės ligos, įvykusios (diagnozuotos) 
galiojant sutarčiai, kurioje nebuvo pasirinktas 
„Plastinių operacijų“ draudimo variantas.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA:
• Psichologinė pagalba apdraustajam suteikta 

asmenų arba įstaigų, neturinčių teisės verstis 
tokia veikla.

• Apdraustasis vėliau nei per 1 parą po užpuo-
limo, patirto fizinio smurto, išžaginimo arba 
seksualinės prievartos kreipėsi į teisėsaugos 
institucijas.

AR ŽINOTE, KAD...
• Susilaukusiems naujagimio dovanojame kūdikių draudimą nuo kaulų lūžių.

• Draudimas galioja net ir neprofesionaliai sportuojant (pvz., žaidžiant krepšinį, futbolą, slidinėjant).

• Patyrus nedarbingumą (dienpinigiai dėl kritinės ligos ir (arba) dėl nelaimingų atsitikimų)  
galime išmokėti išmoką nelaukdami nedarbingumo pabaigos.

• Jeigu alkoholio koncentracija apdraustojo kraujyje yra ne didesnė negu 0,4 promilės, mirtis dėl 
nelaimingo atsitikimo bus laikoma draudžiamuoju įvykiu net ir nepasirinkus apsvaigimo sąlygos.

• Patyrus traumą draudimo išmoka išmokama neatsižvelgiant į alkoholio koncentraciją kraujyje.

• Susirgus kritine liga arba apdraustajam mirus iš karto išmokama visa draudimo suma.

PAPILDOMOS LIGOS:
• Įvykis, įvykęs per 30 d. nuo draudimo sutar-

ties laikotarpio pradžios. Ši nuostata negalioja, 
jeigu papildomų ligų draudimo apsauga tę-
siama atnaujintoje sutartyje.
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KĄ JUMS VERTA 
ŽINOTI?
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KAIP APSKAIČIUOJAMA
DRAUDIMO IŠMOKA DĖL TRAUMOS?

DRAUSDAMIESI
ATKREIPKITE DĖMESĮ

DRAUDIMO
GEOGRAFIJA

PASIKEITUS DRAUDIMO RIZIKAI, per 5 d. d. 
informuokite mus raštu. Padidėjusi rizika – pa-
vyzdžiui, pakeitėte profesiją, buvote įstaigos tar-
nautojas, o tapote žemės ūkio darbuotoju arba 
statybininku, profesionaliu sportininku. O gal 
sugalvojote užsiimti ekstremaliuoju sportu: pasi-
ryžote šokti parašiutu, o gal nuolatos pradėjote 
praktikuoti gyvybei pavojingą sportinę veiklą? Vi-
sais atvejais nepamirškite pranešti mums.

PASIKEITUS GYVENAMAJAI VIETAI infomuo-
kite mus per 5 d. d.

Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje, iš-
skyrus „Dienpinigių dėl nelaimingo atsitikimo“, 
„Gydymo išlaidų“, „Darbingumo netekimo (vai-
kams – neįgalumo)“, „Dienpinigių dėl ligos“ ir 
„Plastinės operacijos“ draudimo variantus. Šie 
galioja tik Lietuvos Respublikoje.

•  Drausdamiesi asmens draudimu ir pasirink- 
dami kaulų lūžius ir išnirimus (traumų 
lentelė T1), Jūs pasirenkate draudimo sumą, 
pavyzdžiui, 9 000 Eur.

• Įvykus nelaimingam atsitikimui gausimos iš-
mokos dydis priklauso nuo nustatyto išmokos 
procento, kurį galima rasti „Asmens drau-
dimo taisyklių priede“, lentelėse T1, T2, T3. 
Pavyzdžiui, lūžus dilbio kaului, bus išmokėta  
450 Eur (5 proc. draudimo sumos), o jeigu 
tuo pat metu lūžo du dilbio kaulai –  

1. KOKIA YRA DRAUDIMO SUMA. 

2. KOKIUS DRAUDŽIAMUOSIUS ĮVYKIUS 
APIMA JŪSŲ PASIRINKTAS DRAUDIMAS:
 - T1 – kaulų lūžiai ir išnirimai;
 - T2 – minkštųjų audinių ir vidaus organų su-
žalojimai;

 - T3 – ilgalaikės ir negrįžtamos traumų pasekmės;
 -  M – draudimo apsauga mirus.

3. PAPILDOMAI GALITE APSIDRAUSTI:
 - kritinių ligų draudimu;
 - darbingumo netekimo / vaikams – neįga-

450 Eur x 2 = 900 Eur (žr. priede, traumų 
lentelėje T1).

• Visų dėl per vieną įvykį patirtų sužalojimų 
draudimo išmoka neturi viršyti draudimo 
liudijime nustatytos draudimo sumos. Pagal šį 
pavyzdį – 9 000 Eur.

• Per metus bus išmokėtos išmokos už visas 
patirtas traumas, bet jų suma neturi viršyti 
draudimo liudijime nustatytos draudimo 
sumos. Pagal šį pavyzdį – 9 000 Eur.

lumo draudimu – dėl kritinės ligos arba 
nelaimingo atsitikimo;

 - pasirinkti finansinę apsaugą – dienpinigius 
dėl nelaimingų atsitikimų arba kritinės ligos, 
ligonpinigius dėl nelaimingų atsitikimų arba 
kritinės ligos, gydymo išlaidas dėl nelaimingų 
atsitikimų, plastinę operaciją, psichologo 
konsultaciją;

 - apsidrausti nuo papildomų ligų – erkinio 
encefalito, Laimo ligos, meningokokinės in-
fekcijos ir kt.

JŪSŲ
ATSAKOMYBĖ



Norėdami apsidrausti kreipkitės:

Pateikta informacija sudaryta pagal 2020 m. birželio mėn. galiojančias draudimo taisykles ir teisės aktus.

•  Imkitės visų priemonių sumažinti pasekmes.

•  Ne vėliau kaip per 48 val. kreipkitės į sveikatos 
priežiūros įstaigą – ji suteiks Jums pagalbą. 

SVARBU!  
Nepavėluokite kreiptis į sveikatos priežiūros įs-
taigą. Gaukite iš jos medicininę dokumentaciją, 
pagal ją draudimo bendrovės atstovai patikrins 
įvykio datą, aplinkybes ir patvirtins draudžiamojo 
įvykio buvimą. Jeigu nepateiksite reikiamų doku-
mentų, negausite draudimo išmokos.

•  Iš gydymo įstaigos gaukite:
 - su gydymu susijusius dokumentus – išsamią 
informaciją apie Jums konstatuotą diagnozę 
ir skirtą gydymą – medicinos dokumentų 
išrašą;

 - ligos istorijos išrašą (jeigu buvote gydomas (-a) 
stacionare).

•  Informuokite mus:
 - Lietuvoje tel. 1828;
 - užsienyje +370 5 266 6612.

 Tel. 1828 galite susisiekti darbo dienomis:
 - I–IV 8.00–17.00 val.; 
 - V 8.00–15.45 val.

Pranešti apie įvykį galite ir internetu adresu 
www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“ arba 
savitarnos svetainėje www.savasld.lt. Su Jumis 
susisieks atsakingas ekspertas per 1 darbo dieną.

KĄ DARYTI
ATSITIKUS ĮVYKIUI?


