
UAB "Seesam Lietuva gyvyb÷s draudimas" 
 

 

KAUPIAMOJO GYVYB öS DRAUDIMO TAISYKL öS Nr. 001 

1.   Taisykl÷se vartojami terminai 

Sutartis - draudimo Sutartis sudaryta tarp Draudiko ir Draud÷jo šių taisyklių pagrindu, 
remiantis prašymu ir pasirašant draudimo polisą. 

Draudikas - UAB "Seesam Lietuva gyvyb÷s draudimas". 

Draud÷jas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris sudaro Sutartį su Draudiku savo ar kito 
asmens naudai. 

Apdraustasis - Draud÷jo nurodytas ir Sutartyje įvardintas fizinis asmuo, kurio 
gyvenime atsitikus draudiminiam įvykiui Draudikas moka Draudimo išmoką. 
Apdraustasis negali būti jaunesnis nei 18 metų Sutarties sudarymo metu ir vyresnis nei 
70 metų Sutarties galiojimo pabaigoje. 

Naudos gav÷jas - pasirašant Sutartį arba v÷liau, tačiau prieš įvykstant draudiminiam 
įvykiui, Sutartyje Draud÷jo valia nurodytas arba Apdraustojo paskirtas fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris įgyja teisę į Draudimo išmoką arba jos dalį įvykus draudiminiam 
įvykiui. Draudikas turi būti raštu informuojamas apie Naudos gav÷jo paskyrimą. 

Sukaupta suma - suma, kurią sudaro draudimo įmokos, garantuotas ir papildomas 
pelnas. Draudiko administracin÷s ir kitos su Sutartimi susijusios išlaidos bei rizikin÷s 
draudimo įmokos išskaičiuojamos iš šios sumos. 

Draudimo įmoka - Draud÷jo Draudikui pagal sutartį mokama pinigų suma, kurios 
dydis ir mok÷jimo terminai nurodyti polise. 

Draudimo išmoka - išmokos, numatytos šiose draudimo rūšies taisykl÷se, kurias 
Draudikas, remdamasis draudiminį įvykį patvirtinančiais oficialiais dokumentais, 
įvykus draudiminiam įvykiui privalo mok÷ti asmeniui, kuris turi teisę gauti Draudimo 
išmoką pagal Sutartį. 

Išperkamoji suma - Sukauptos sumos dalis, kuri procentine išraiška yra nurodyta 
taisyklių priede Nr. 4 ir kuri išmokama Sutarties nutraukimo ar dalinio pinigų 
atsi÷mimo atveju. 
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2.   Draudimo sutarties sudarymas 

2.1 Draud÷jas, norintis sudaryti Sutartį, turi užpildyti ir pateikti Draudikui prašymą. 
Prašymo pateikimas neįpareigoja Draudiko sudaryti Sutarties. 

2.2 Standartinio turinio prašymo forma pateikiama kaip šių taisyklių priedas Nr. 1 
2.3 Draudikas turi teisę reikalauti Apdraustojo medicininių tyrimų išvadų. Medicininiai 

tyrimai turi būti atliekami Draudiko nurodytoje medicinos įstaigoje. Draudikas apmoka 
medicininių tyrimų išlaidas. 

2.4 Atlikus  prašymo  bei  medicininių  tyrimų  analizę,  Draudikas  pateikia  draudimo 
pasiūlymą (priedas Nr. 2). 

2.5 Sutartis sudaroma pasirašant draudimo liudijimą (polisą). 
2.6 Sutartis įsigalioja pasirašius draudimo polisą ir sumok÷jus pirmąją draudimo įmoką. 
2.7 Pametus draudimo liudijimą (polisą), Draudikas išduoda Draud÷jui poliso dublikatą, 

tačiau visas su tuo susijusias išlaidas padengia Draud÷jas. 
2.8 Draud÷jas privalo informuoti Apdraustąjį apie draudimą bei jo sąlygas ir garantuoti, 

kad Apdraustasis vykdys Sutarties sąlygas. 

3.   Draudiminiai įvykiai  

3.1 Draudiminiais įvykiais laikoma: 
- Sutarties galiojimo pabaiga, 
- Apdraustojo mirtis Sutarties galiojimo metu. 

4.   Nedraudiminiai įvykiai  

4.1 Draudiminiais įvykiais nelaikomi atsitikimai ir Draudikas neprivalo mok÷ti Draudimo 
išmokų, jei Apdraustasis miršta d÷l: 

- karo, masinių riaušių, radioaktyvaus apnuodijimo (intoksikacijos), gamtinių 
katastrofų; 

- savižudyb÷s arba bandymo ją įvykdyti per tris metus po Sutarties sudarymo; 
- Apdraustojo nusikalstamų veiksmų, arba atliekant bausmę įkalinimo įstaigoje. 

5.   Draudimo objektas 

5.1 Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo gyvenimo trukme ir 
kapitalo kaupimu. 

6.   Draudimo sumų, draudimo įmokų dydžių apskaičiavimo tvarka ir mok ÷jimo 
pagrindai bei atsakomyb÷ ir pasekm÷s d÷l jų nesilaikymo 

6.1  Draudimo  išmoka,  mokama Apdraustojo  mirties  atveju,  nustatoma Draud÷jo  ir 
Draudiko susitarimu. 
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6.2 Sudarydamas draudimo sutartį Draud÷jas gali pasirinkti vieną iš dviejų draudimo 
išmokos mirties atveju skaičiavimo variantų: A - mokama arba sutarta gyvyb÷s 
draudimo suma, arba mirties dienos pabaigoje Sukaupta suma, jei pastaroji yra didesn÷ 
už gyvyb÷s draudimo sumą; B - mokama mirties dienos pabaigoje Sukaupta suma ir 
sutarta gyvyb÷s draudimo suma. 

6.3 Draudimo įmoka nustatoma Draud÷jo ir Draudiko  susitarimu.  Draudimo įmoka 
nustatoma atsižvelgiant į tai, kokią sumą Draud÷jas pageidauja sukaupti per Sutarties 
galiojimo laikotarpį, taip pat priklausomai nuo pasirinktos gyvyb÷s draudimo sumos, 
draudimo išmokos mirties atveju varianto. Draudimo įmoka turi būti tokia, kad bet 
kuriuo Sutarties galiojimo momentu Sukaupta suma būtų teigiamas dydis. 

6.4 Draudimo įmoka  mokama Draudikui grynaisiais pinigais arba naudojantis banko ar 
pašto paslaugomis. 

6.5 Siūlomi draudimo įmokos mok÷jimo terminai nurodyti draudimo liudijime (polise). 
Draud÷jas moka įmokas jam tinkamais laiko intervalais, Draudiko nustatytose ribose. 

6.6 Pirmoji  įmoka  tur÷tų  būti  mokama  pasirašant  Sutartį,  tačiau  prieš  prasidedant 
draudimo apsaugai ir ne v÷liau nei Draudiko nurodytą datą. Jeigu draudiminis įvykis 
įvyksta pasirašius draudimo polisą, bet dar nesumok÷jus Draudimo įmokos, Draudikas 
Draudimo išmokos nemoka. 

6.7 Draudimo įmoka, pagal susitarimą su Draud÷ju, gali būti mokama kaip vienkartin÷ 
įmoka, kartą metuose, kartą per pusę metų, kartą per ketvirtį, kas m÷nesį. 

6.8 Sutarties valiuta - Lietuvos Litas. 
6.9 Sutarčiai bus taikomi šie Draudiko nustatyti mokesčiai: 

draudimo mokestis, kuris bus išskaičiuojamas iš draudimo įmokų prieš 
pridedant jas prie Sukauptos sumos (priedas Nr. 6); 
administracinis mokestis, kuris bus išskaičiuojamas iš Sukauptos sumos 
kiekvieno m÷nesio paskutinę dieną (priedas Nr. 6); 
specialių paslaugų mokesčiai, kurie bus išskaičiuoti iš Sukauptos sumos 
Sutarties keitimo, nutraukimo, dalinio pinigų atsi÷mimo atveju (priedas 

Nr. 5). 
6.10 Sutarties   administravimo   mokestis   ir   rizikin÷   gyvyb÷s   draudimo   įmoka   bus 

išskaičiuotos iš Sukauptos sumos paskutinę kiekvieno m÷nesio dieną. 
6.11 Draudimo įmokos, reikalingos gyvyb÷s rizikai padengti, dydis nustatomas pagal 

draudimo įmokų tarifų lenteles (priedas Nr. 3). 
6.12 Draudikas, atsižvelgęs į draudimo riziką, Sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, gali 

siūlyti Draud÷jui sudaryti Sutartį taikant didesnius gyvyb÷s rizikos įmokų tarifus negu 
numatyta draudimo įmokų tarifų lentel÷se (priedas Nr. 3) 

6.13 Priklausomai nuo Draudiko veiklos finansinio rezultato ir skirtingų draudimo rūšių 
finansinių rezultatų, Draudikas kiekvienais metais nustato pelno dalį (papildomą 
pelną),   kuri   yra  paskirstoma  tarp   galiojančių   draudimo   sutarčių,   proporcingai 
kiekvienos   sutarties   Sukauptai   sumai.   Papildomas  pelnas   yra  pridedamas  prie 
Sukauptos sumos. 

6.14 Kartą per metus Draudikas siunčia Draud÷jui ataskaitą apie Sukauptą sumą. 
6.15 Draud÷jas įsipareigoja informuoti Apdraustąjį apie Sukauptą sumą. 
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7.   Sutarties galiojimo terminai ir ribos 

7.1 Sutartis įsigalioja draudimo laikotarpio pirmąją dieną, 0.00 val., bet ne anksčiau kaip 
kitą dieną po pilnos Draudimo įmokos ar jos dalies sumok÷jimo grynaisiais, arba kitą 
dieną po draudimo įmokos, sumok÷tos negrynaisiais, įrašymo į Draudiko sąskaitą 
banke, jei kitaip nenurodyta draudimo liudijime (polise). Sutartis pasibaigia draudimo 
liudijime (polise) nurodytą dieną 24.00 val. 

7.2 Draud÷jas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai pranešdamas Draudikui raštu (registruotu 
laišku) ne v÷liau kaip prieš m÷nesį iki numatomos Sutarties nutraukimo datos. 

7.3 Kai  Sukaupta  suma tampa mažesne  nei  suma,  kurią būtina m÷nesio  pabaigoje 
išskaičiuoti iš Sukauptos sumos , Draudikas turi teisę sustabdyti draudimo apsaugą, 
pranešdamas apie tai Draud÷jui. 

7.4 Jei Draud÷jas nesumoka įmokos per 14 dienų nuo draudimo apsaugos sustabdymo, 
Draudikas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Draud÷jui. 

7.5 Jei  Sutartis nutraukiama Draud÷jo  iniciatyva,  nesant Draudiko kalt÷s,  Draud÷jui 
grąžinamos   Draud÷jo   sumok÷tos   Draudimo   įmokos,   kitos   išmokos,   numatytos 
Sutartyje, išskaičiavus Sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (priedas Nr. 4). 

7.6 Sutarties šalys po to, kai joms tapo žinoma apie Sutarties pažeidimą, turi teisę per vieną 
m÷nesį nutraukti Sutartį. 

7.7 Kai Sutartis nutraukiama Draud÷jo reikalavimu, Draudikui (nustačius jo kaltę) pažeidus 
Sutarties  sąlygas,  Draud÷jui  grąžinamos  sumok÷tos  Draudimo  įmokos,   Sutartyje 
numatytos išmokos ir pinigin÷ kompensacija. 

7.8 Kai Sutartis nutraukiama Draudiko reikalavimu, Draud÷jui (nustačius jo kaltę) pažeidus 
Sutarties   sąlygas,   Draud÷jui   grąžinamos   visos   sumok÷tos   Draudimo   įmokos, 
išskaičiavus Sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (priedas Nr.4). 

7.9 Draud÷jas - fizinis asmuo - turi teisę savo iniciatyva nutraukti Sutartį, raštu (registruotu 
laišku) pranešęs Draudikui per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo. Šiuo atveju Draud÷jui 
grąžinama sumok÷ta Draudimo įmoka, neišskaičiavus Sutarties sudarymo ir vykdymo 
išlaidų. 

 

7.10 Sutartį nutraukiant 7.9 punkte numatytu atveju arba jei asmuo, Draudiko sąskaita 
pasitikrinęs sveikatą, atsisako draustis, Draudikas turi teisę iš Draud÷jo atsiimti sumą, 
lygią Draudiko sąskaita atliktų medicininių tyrimų išlaidoms. 

7.11 Sutarties nutraukimo pagrindas yra raštiškas prašymas. 
7.12 Sutartis pasibaigia: 
 

- jei Draudikas sumoka visas Sutartyje numatytas Draudimo išmokas; 
- jei miršta Apdraustasis; 
- jei pasibaigia Sutartyje nustatytas Sutarties galiojimo terminas; 
- jei yra kiti įstatymų nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai. 

7.13 Sutartis galioja Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų. 
7.14 Sutartis galioja draudimo polise nurodytą terminą, atsižvelgiant į šių draudimo rūšies 

taisyklių nuostatas. 

8.   Ikisutartin ÷s Draud÷jo ir Draudiko teis ÷s ir pareigos 

8.1 Draud÷jas turi teisę: 
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a) susipažinti su draudimo sąlygomis ir taisykl÷mis; 
b) gauti iš Draudiko bet kokią su draudimo sutartimi, jos sąlygomis ir įmokomis 

susijusią informaciją. 
 

8.2 Draud÷jas privalo suteikti išsamią ir teisingą informaciją apie Apdraustojo sveikatos 
būklę ir medicininių tyrimų rezultatus. 

8.3 Draudikas privalo: 
 

a) supažindinti Draud÷ją su šiomis taisykl÷mis; 
b) teikti Draud÷jui konsultacijas, susijusias su Sutartimi. 

8.4 Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo sutartį nenurodydamas priežasčių. 

9.   Draud÷jo ir draudiko teis ÷s ir pareigos Sutarties galiojimo metu 

9.1 Draud÷jas privalo: 
- laikytis šių draudimo taisyklių nustatytų reikalavimų; 
- laiku mok÷ti Draudimo įmokas; 
- pateikti Draudikui visus su draudiminiu įvykiu susijusius dokumentus. 

9.2 Sutarties galiojimo metu Apdraustasis ir/ar Draud÷jas įsipareigoja teikti teisingą 
informaciją, susijusią su Sutartimi, taip pat registruotu laišku per septynias dienas 
įsipareigoja informuoti Draudiką apie bet kokį Apdraustojo ar Draud÷jo asmens 
tapatyb÷s duomenų arba adreso pasikeitimą, Apdraustojo profesin÷s veiklos pakeitimą 
Sutarties galiojimo metu. 

9.3 Draudikas turi teisę keisti draudimo sąlygas ir draudimo įmokų nustatymo principus 
tokiais atvejais, kaip: 

- įsigaliojus naujam arba pakeitus/ papildžius anksčiau galiojantį teis÷s aktą, kuris 
turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 

- įvykus kainų lygio kilimui, kurio Draudikas nekontroliuoja; 
- padid÷jus mirtingumui; 

Draud÷jas apie tai informuojamas raštu (registruotu laišku) ne v÷liau kaip 30 dienų iki 
pasikeitimo įsigaliojimo. 

9.4 Draudikas privalo: 
- neskelbti informacijos apie Draud÷jo turtinę pad÷tį, Apdraustojo sveikatos 

būklę, kitos informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus įstatymų numatytus 
atvejus; 

- įvykus draudiminiam įvykiui, Sutartyje numatytais terminais mok÷ti Draudimo 
išmokas; 

- Draud÷jui pareikalavus ir jam apmok÷jus Draudiko nustatytą mokestį, išduoti 
draudimo    liudijimo    (poliso)    dublikatą    ar    kitus    Sutarties    sudarymą 
patvirtinančius dokumentus. 

10. Žalos nustatymo tvarka 

10.1 Draudikas, gavęs pradinę informaciją apie Apdraustojo mirtį, atlieka draudiminio 
įvykio tyrimą, kurio metu iš kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų gali būti prašoma 
pateikti informaciją, paaiškinimus, dokumentų kopijas. 
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10.2 Jei d÷l draudiminio įvykio vertinimo kyla nesutarimai tarp Sutarties šalių ar kitų 
asmenų, Draudikas ir Draud÷jas gali susitarti, kad draudiminio įvykio tyrimą atliktų 
ekspertas (ekspertai). Kiekviena šalis turi raštu supažindinti ekspertą (ekspertus) su 
visais faktais ir dokumentais, kurie gali tur÷ti įtakos teisingai įvertinant Apdraustojo 
mirties priežastį. 

10.3 Ekspertai savo išvadas pateikia abiem šalims vienu metu. Šalis turi teisę nesutikti su 
ekspertų išvada d÷l Apdraustojo mirties ir kreiptis į teismą. 

10.4 Ekspertais negali būti asmenys, tarnybiškai ar kitaip priklausomi nuo vienos iš šalių, 
taip pat asmenys, esantys bent vienos iš šalių konkurentais ar partneriais. 

11. Draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmok÷jimo tvarka bei terminai  

11.1 Sutarties galiojimo pabaigoje Draudikas išmoka draudimo laikotarpio pabaigos dieną 
Sukauptą sumą. 

11.2 Apdraustojo mirties atveju, jei Draud÷jas, sudarant Sutartį, buvo pasirinkęs planą A, 
Draudikas moka išmoką, kuri lygi didesniajai iš dviejų sumų: 100% gyvyb÷s draudimo 
sumą arba Sukauptą sumą draudiminio įvykio dieną. Jei Apdraustasis miršta d÷l 
atsitikimo, kuris n÷ra laikomas draudiminiu įvykiu, Draudikas išmoka tik Sukauptą 
sumą. 

11.3 Apdraustojo mirties atveju, jei Draud÷jas, sudarant Sutartį, buvo pasirinkęs planą B, 
Draudikas moka išmoką, kuri lygi gyvyb÷s draudimo sumai ir draudiminio įvykio 
dieną Sukauptai sumai. Jei Apdraustasis miršta del atsitikimo, kuris n÷ra laikomas 
draudiminiu įvykiu, Draudikas išmoka tik Sukauptą sumą. 

11.4 Apdraustojo išgyvenimo atveju, ne v÷liau, kaip dvi savait÷s iki Sutarties galiojimo 
pabaigos, Draudikas registruotu laišku nusiunčia Naudos gav÷jui pranešimą apie 
Sukauptą sumą. 

11.5 Tam, kad gautų Draudimo išmoką, Naudos gav÷jas Apdraustojo išgyvenimo atveju 
turi pristatyti Draudikui šiuos dokumentus: 

 

- Draudiko nustatytos formos prašymą draudimo išmokai; 
draudimo polisą; 

- paso kopiją, pateikiant originalą. 
11.6 Apdraustojo mirties atveju Naudos gav÷jas, Draud÷jas arba jų teisių ir pareigų 

per÷m÷jai per 30 dienų privalo informuoti Draudiką apie Apdraustojo mirtį ir pristatyti 
toliau išvardintus dokumentus: 

- Draudiko nustatytos formos prašymą draudimo išmokai; 
draudimo polisą (originalą); 

- Notaro  arba Draudiko  įgalioto  asmens patvirtintą mirties pažym÷jimo 
kopiją; 

- Naudos gav÷jo Apdraustojo mirties atveju paso kopiją, pateikiant originalą. 
11.7 Apdraustojo mirties atveju Draudikas gali reikalauti: 

- Apdraustojo natūralios mirties atveju, išrašo iš Apdraustojo ligos istorijos su 
duomenimis apie jo/jos ligos procesą, mirties priežastį ir aplinkybes; 

- Apdraustojo nužudymo atveju, įvykį tiriančių institucijų sprendimo d÷l 
mirties priežasčių ir aplinkybių kopijos; 
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- Apdraustojo autopsijos, Draudikui padengiant išlaidas. 
Draudikas gali reikalauti papildomų dokumentų ar informacijos, reikalingos Draudimo 
išmokai nustatyti. 

11.8 Draudimo išmoka sumokama per 30 dienų po visų reikalaujamų draudimo išmokai 
nustatyti dokumentų gavimo. 

11.9 Jei Naudos gav÷jas, mirties ar išgyvenimo atveju, nenurodytas arba mir÷, Draudimo 
išmoka sumokama fiziniam arba juridiniam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus. 

11.10 Naudos gav÷jas, mirties ar išgyvenimo atveju, netenka teis÷s į išmoką ar jos dalį, jei 
draudiminis įvykis įvyko d÷l jo kalt÷s. 

11.11 Išlaidas,   susijusias   su   patvirtinamųjų   dokumentų   gavimu,   apmoka   asmuo, 
pretenduojantis į Draudimo išmoką. 

11.12 Draudikas turi teisę sumažinti ar atsisakyti išmok÷ti Draudimo išmoką: 
- jei draudiminis įvykis atsitiko d÷l Draud÷jo, Apdraustojo kalt÷s (tyčin÷s 

veiklos), išskyrus veiksmus, susijusius su pilietin÷s pareigos atlikimu arba 
gyvyb÷s, sveikatos, garb÷s ir orumo gynimu; 

- jei Draud÷jas, sudarydamas Sutartį, pateik÷ Draudikui žinomai neteisingus, 
Draudimo įmokoms ar Draudimo sumai apskaičiuoti reikalingus, esminius 
duomenis apie Apdraustąjį arba juos nusl÷p÷. 

12. Draudimo sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos 

12.1 Jei prašyme sudaryti Sutartį pateikta informacija ar kiti pateikti dokumentai n÷ra iki 
galo išsamūs arba yra melagingi, ir jei tai tur÷jo įtakos draudimo rizikos nustatymui, 
Draudikas gali nutraukti Sutartį. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai 
Draudikas sužino apie melagingą arba neišsamią informaciją. 

12.2 Sutarties galiojimo metu Draud÷jas gali padidinti arba sumažinti Draudimo sumą, 
informuodamas apie tai Draudiką registruotu laišku ir gavęs Draudiko sutikimą. Jei 
Draud÷jas nori padidinti Draudimo  sumą, Draudikas gali reikalauti Apdraustojo 
medicininių tyrimų išvadų. 

12.3 Draud÷jo mirties, jei tai fizinis asmuo, arba likvidavimo, jei tai juridinis asmuo, 
atveju, su Sutartimi susijusios teis÷s ir pareigos gali būti perduotos Apdraustajam arba 
kitam asmeniui, kuris yra teisiškai įpareigotas arba jam suteikiama teis÷ ginti Draud÷jo 
teises ir teisinius interesus. 

12.4 Draud÷jo, kaip juridinio asmens reorganizavimo atveju, su Sutartimi susijusios teis÷s 
ir pareigos gali būti perleistos teisių ir pareigų per÷m÷jui. 

12.5 Keičiant Draud÷ją kitu asmeniu reikalingas raštiškas Draudiko pritarimas. 
12.6 Sutarties galiojimo metu Apdraustasis arba Draud÷jas gali atšaukti arba pakeisti 

Naudos gav÷ją,  apie tai registruotu laišku informuodamas Draudiką.  Pakeitimai 
įsigalioja kitą dieną po to, kai Draudikas gauna pareiškimą. 

12.7 Draud÷jui suteikiama teis÷ su Draudiko sutikimu daryti šiuos Sutarties pakeitimus: 
- keisti draudimo laikotarpį; 
- keisti draudimo įmokas; 
- keisti draudimo įmokų mok÷jimo periodiškumą; 

keisti naudos gav÷jus. 
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12.8 Draud÷jas privalo informuoti Apdraustąjį apie bet kokius Sutarties pakeitimus. 

13. Dalinis pinigų atsi÷mimas ir išperkamoji suma 

13.1 Draud÷jas turi teisę atsiimti dalį Sukauptos sumos pinigų tebegaliojant Sutarčiai, 
pateikdamas Draudikui atitinkama prašymą raštu, kuriame nurodo pageidaujamą 
atsiimti Sukauptos sumos dalį procentais. 

13.2 Dalinio pinigų atsi÷mimo atveju, likusios Sukauptos sumos dydis turi atitikti bent 
minimalią nustatytą sumą. 

13.3 Dalinio pinigų atsi÷mimo atveju Sukauptos sumos dydis sumaž÷s ta dalimi, kurią 
Draud÷jas  pageidavo  atsiimti bei  dalinio  pinigų atsi÷mimo  mokesčiu.  Draud÷jo 
atsiimamai Sukauptos sumos daliai skaičiuojama išperkamoji suma. 

13.4 Išperkamoji suma mokama šiais atvejais: 
 

- Draud÷jui prašant mok÷ti išmoką, kai Sutartis pasibaig÷ d÷l draudimo įmokų 
nemok÷jimo; 

- Draud÷jo iniciatyva nutraukiant Sutartį be Draudiko kalt÷s; 
- Draudiko reikalavimu nutraukiant Sutartį Draud÷jui pažeidus (nustačius jo 

kaltę) Sutarties sąlygas. 
13.5 Išperkamoji  suma  apskaičiuojama  iš  Sutarties  Sukauptos  sumos  išskaičiuojant 

Sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (priedas Nr. 4). 

14. Pinigin÷ kompensacija už Sutarties nutraukimą 

14.1 Nutraukiant Sutartį pagal šių taisyklių 7.7 punktą Draud÷jui išmokama pinigin÷ 
kompensacija, kuri lygi 1% Draudiko sudaryto matematinio techninio atid÷jimo dalies, 
tenkančios Sutarčiai jos nutraukimo momentu, atskaičius Draud÷jo įsiskolintas sumas 
pagal Sutartį. 

15. Netesybos už kaupiamojo gyvyb÷s draudimo taisyklių pažeidimus 

15.1 Už pav÷luotą piniginių prievolių įvykdymą šalis sumoka kitai šaliai 0,2% per dieną 
dydžio delspinigius nuo nesumok÷tos sumos. 

16. Ginčų tarp Draud÷jo ir Draudiko sprendimo tvarka  

16.1 Visi ginčai tarp Draud÷jo ir Draudiko sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus 
išspręsti nesutarimų derybų keliu, ginčas tarp Draud÷jo ir Draudiko yra sprendžiamas 
teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

Bendrov÷s vardu: Vilmantas Midvikis 
UAB "Seesam Lietuva Gyvyb÷s draudimas" 

Generalinis direktorius 
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Taisyklių Nr.001 
Priedas Nr. 5 

Specialių paslaugų mokesčiai 
 
 

Paslauga Mokestis 
Sutarties paketimai: gyvyb÷s draudimo 
sumos mažinimas arba didinimas, 
draudimo laikotarpio keitimas, draudimo 
įmokų keitimas, draudimo įmokų 
mok÷jimo periodiškumo keitimas, 
papildomo draudimo sumos keitimas, 
naudos gav÷jų keitimas 

20 LT 

Dalinis pinigų atsi÷mimas 40 LT 

Sutarties nutraukimas 50 LT 

Draudimo liudijimo (poliso) dublikato bei 
kitų Sutarties sudarymą patvirtinančių 
dokumentų išdavimas 

20 LT 

 



Taisyklių Nr. 001 
Priedas Nr. 6 
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Sutarčiai taikomi mokesčiai 

Šie mokesčiai skirti padengti dalį Sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidų. 

Sutartis yra apmokestinama draudimo mokesčiu, kuris atimamas iš visų sumokėtų draudimo 

įmokų (premijų): 

β = 15 / n + 5 [%] nuo sumokėtos draudimo įmokos (premijos), kur n – pilnų draudimo 

laikotarpio, nurodyto polise, metų skaičius.  

Sutarties galiojimo pradžioje draudimo mokestis yra privalomas, t.y. šiuo mokesčiu 

Draudėjas apmokestinamas ir tada, jei nesumoka Sutartyje numatytos įmokos. Sutarties galiojimo metų 

pabaigoje šis mokestis, paskaičiuotas nuo nesumokėtų įmokų, atimamas iš Sukauptos sumos. 

Privalomas draudimo mokestis taikomas pirmus šešis draudimo galiojimo metus. Vėliau draudimo 

mokestis nėra privalomas, t.y. jis taikomas tik sumokėtoms įmokoms. 

Sutartis yra apmokestinama administraciniu mokesčiu, kuris atimamas iš Sukauptos sumos 

kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje remiantis koeficientais: 

ρ = 0,5 % per metus nuo Sukauptos sumos dydžio skaičiuojamojo periodo pabaigoje; 

ε = 0,15 % per metus nuo gyvybės draudimo sumos skaičiuojamuoju periodu. 

 


