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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios specialiosios sąlygos: Pensinio anuiteto drau-
dimas Nr. 009 (toliau – Specialiosios sąlygos) nustato 
sąlygas, taisykles ir reikalavimus, taikomus pensinio 
anuiteto draudimo sutartims, sudarytoms pagal jas, bei 
yra neatskiriama tokių sutarčių dalis.

1.2. Specialios sąlygos yra taikomos tik kartu su Drau-
diko Bendrosiomis draudimo sąlygomis. Tuo atveju, kai 
yra prieštaravimų tarp Specialiųjų sąlygų ir Bendrųjų 
draudimo sąlygų, Specialiosios sąlygos turi viršenybę.

1.3. Draudimo objektas pagal šias Specialiąsias sąlygas 
yra turtinis interesas, susijęs su Apdraustojo gyvenimo 
trukme.

1.4. Šiose Specialiosiose sąlygose naudojamos sąvokos 
yra apibrėžtos Bendrosiose draudimo sąlygose ir/arba 
Specialiose sąlygose.

2. PAPILDOMOS SĄVOKOS

2.1. Greta Bendrosiose draudimo sąlygose apibrėžtų 
sąvokų, šios žemiau nurodytos, Sutartyje bei šalių, vyk-
dant Sutartį, siunčiamuose tarpusavio pranešimuose 
vartojamos ir iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi 
Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtą reikšmę ir/arba konk-
retų turinį bei yra atitinkamai aiškinamos, jeigu konteks-
tas akivaizdžiai nereikalauja kitaip ir/ar Sutartyje arba ati-
tinkamuose šalių pranešimuose nenurodyta kitaip:

2.1.1. Anuitetas – periodinių Draudimo išmokų seka, 
mokama Naudos gavėjui iki Apdraustojo mirties arba iki 
Sutartyje nustatyto termino pabaigos.

2.1.2. Anuiteto mokėjimo laikotarpis – Sutartyje nu-
matytas laikotarpis, kuriuo  Naudos gavėjui mokamas 
Anuitetas.

2.1.3. Anuiteto mokėjimo laikotarpio pradžia – kitas 
mėnuo po Sutarties įsigaliojimo datos.

2.1.4. Garantuotų mokėjimų laikotarpis - laiko tarpas, 
kuriuo Draudikas privalo mokėti Anuiteto išmokas Ap-
draustajam arba Naudos gavėjams Apdraustojo mirties 
atveju, jei Apdraustasis mirė iki Garantuotų mokėjimų 
laikotarpio pabaigos. Garantuotų mokėjimų laikotarpis 
prasideda nuo Anuiteto mokėjimo laikotarpio pradžios.

2.1.5. Išperkamoji suma - Draudimo liudijime (polise) 
apytikriai nurodyta suma, kuri išmokama Bendrosiose 
draudimo sąlygose ir/ar šiose Specialiosiose sąlygose 
numatytais Sutarties nutraukimo atvejais.

3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

3.1. Draudžiamaisiais įvykiais pagal Sutartį laikoma:

3.1.1.  Anuiteto mokėjimo laikotarpio pradžia;

3.1.2. Apdraustojo mirtis Garantuotų mokėjimų laiko-
tarpiu.

4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

4.1. Nedraudžiamųjų įvykių nėra.

5. DRAUDIMO ĮMOKA

5.1. Draudiko ir Draudėjo susitarimu prieš sudarant  
Sutartį nustatoma vienkartinė Draudimo įmoka, kuri 
priklauso nuo pageidaujamo Anuiteto dydžio bei rūšies, 
Apdraustojo amžiaus ir/ar kitų sąlygų.

6.  ANUITETAS

6.1. Sudarydamas Sutartį Draudėjas pasirenka Anuiteto 
dydį, mokėjimo periodiškumą, Anuiteto mokėjimo laiko-
tarpio trukmę (iki Apdraustojo mirties arba terminuotą), 
Garantuotų mokėjimų laikotarpio trukmę.

6.2.  Anuitetas gali būti mokamas kas mėnesį, kas ketvir-
tį, kas pusmetį arba kas metus.

6.3. Anuiteto išmokos pradedamos mokėti nuo Anuiteto 
mokėjimo laikotarpio pradžios.

7. MOKESČIAI

7.1. Sutarčiai taikytini žemiau išvardyti Mokesčiai, kurių 
konkretus dydis ar apskaičiavimo tvarka yra nurodomi 
Draudimo liudijime (polise) ir/arba Kainyne:

7.1.1. Valdymo Mokesčiai, skirti Sutarties sudarymo ir 
vykdymo išlaidoms padengti, kurie išskaičiuojami iš 
Draudimo įmokos žemiau nurodyta tvarka:

7.1.1.1. nuo Draudimo įmokos dydžio priklausantys 
Mokesčiai išskaičiuojami iš gautos Draudimo įmokos.

7.1.2. Papildomų paslaugų mokesčiai už Sutartyje ar 
Kainyne numatytų paslaugų suteikimą, kurie mokami 
Sutarties keitimo, nutraukimo, Draudimo liudijimo 
(poliso) dublikato išdavimo ar kitais Kainyne numatytais 
atvejais atitinkamų veiksmų atlikimo dieną.

8.  NAUDOS GAVĖJAS

8.1. Naudos gavėju pagal Sutartį gali būti tik Apdraus-
tasis, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

9.  APDRAUSTOJO MIRTIS

9.1. Jei Apdraustasis miršta Garantuotų mokėjimų 
laikotarpio metu, Draudikas toliau moka Anuiteto 
išmokas Naudos gavėjams mirties atveju iki Garantuotų 
mokėjimų laikotarpio pabaigos. Naudos gavėjams 
mirties atveju gali būti išmokėta vienkartinė išmoka lygi 
iki Garantuotų mokėjimų laikotarpio pabaigos likusiai 
diskontuotai neišmokėtų Anuiteto išmokų sumai.
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9.2. Jei Apdraustasis miršta Garantuotų mokėjimų lai-
kotarpiu, Naudos gavėjai mirties atveju, Draudėjas arba 
jų teisių ir pareigų perėmėjai per 30 (trisdešimt) dienų 
privalo informuoti Draudiką apie Apdraustojo mirtį ir 
pristatyti žemiau išvardintus Draudikui priimtinos formos 
ir turinio dokumentus:

9.2.1. Draudiko nustatytos formos prašymą Anuiteto 
išmokai gauti;

9.2.2. Draudimo liudijimo (poliso) originalą;

9.2.3. notaro arba Draudiko įgalioto asmens patvirtintą 
mirties liudijimo kopiją;

9.2.4. Naudos gavėjų Apdraustojo mirties atveju ar kito 
asmens, turinčio teisę į Anuiteto išmoką, asmens 
tapatybę/identifikavimą ir/ar įgalinimus patvirtinančius 
dokumentus (pateikiama kopija bei originalai identi-
fikavimui);

9.2.5. teisę į Draudimo išmoką patvirtinančius doku-
mentus, jei į ją pretenduoja Naudos gavėjo Apdraustojo 
mirties atveju arba Draudėjo teisių ir pareigų perėmėjai.

9.3. Jei Naudos gavėjas Apdraustojo mirties atveju ne-
paskirtas arba mirė, Apdraustojo mirties atveju mokėtina 
Anuiteto išmoka paveldima įstatymų nustatyta tvarka.

9.4. Jei Apdraustasis miršta po Garantuotų mokėjimų 
laikotarpio pabaigos, tai po jo mirties Anuiteto išmokos 
nebemokamos. Draudikas turi teisę susigrąžinti visas po 
Apdraustojo mirties ir Garantuotų mokėjimų periodo 
pabaigos sumokėtas Anuiteto išmokas.

9.5. Jei teismas paskelbia Apdraustąjį mirusiu, tai 
Draudikas informuojamas apie Apdraustojo mirtį per 30 
(trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo mirusiu.

9.6. Draudimo išmokos mokamos į Naudos gavėjo banko 
sąskaitą ir visa su tuo susijusi rizika bei išlaidos tenka 
Naudos gavėjui (valiutos konvertavimo išlaidos, mokė-
jimo nurodymų vykdymo išlaidos, vėlavimas, bet kokie su 
tuo susiję nuostoliai ir pan.).

10. SUTARTIES PABAIGA

10.1. Sutartis, sudaryta pagal šias Specialiąsias sąlygas, 
pasibaigia:

10.1.1. jei Draudikas sumoka visas Sutartyje numatytas 
Draudimo išmokas;

10.1.2. jei miršta Apdraustasis po Garantuotų mokėjimo 
laikotarpio pabaigos;

10.1.3. jei Sutartis nutrūksta ar kitaip pasibaigia;

10.1.4. jei yra kiti Bendrosiose draudimo sąlygose nusta-
tyti Sutarties pasibaigimo pagrindai.

10.2. Sutartis bet kurios iš šalių iniciatyva gali būti 
nutraukiama tik nuo kito mėnesio pradžios, atsižvelgiant į 
Bendrosiose draudimo sąlygose numatytus įspėjimo 
apie Sutarties nutraukimo terminus.

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ: 

Priedas Nr. 1
KAINYNAS

1. Valdymo mokesčiai

1.1. Nuo Draudimo įmokos dydžio priklausantys Mokesčiai:

1.1.1. Mokestis nuo Draudimo įmokos yra ne didesnis nei 3%.

2.  Papildomų paslaugų mokesčiai

PENSINIO ANUITETO DRAUDIMAS Nr. 009

MokestisPaslauga

Sutarties pakeitimai: Naudos gavėjų keitimas, kt. pakeitimai.*

*Pastaba: šis mokestis skaičiuojamas už kiekvieną Sutarties punkto keitimą atskirai.

Sutarties nutraukimas

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

20 Lt

50 Lt

20 Lt


