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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios specialiosios sąlygos: Garantuotų palūkanų 
gyvybės draudimas Nr. 011 (toliau – Specialiosios 
sąlygos) nustato sąlygas, taisykles ir reikalavimus, 
taikomus garantuotų palūkanų gyvybės draudimo su-
tartims, 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 ir kapitalo kaupimu.

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 są-
vokų, šios žemiau nurodytos, Sutartyje bei šalių, vykdant 
Sutartį, siunčiamuose tarpusavio pranešimuose varto-
jamos ir iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi Su-
tartyje ir jos prieduose apibrėžtą reikšmę ir/arba konkretų 
turinį bei yra atitinkamai aiškinamos, jeigu kontekstas 
akivaizdžiai nereikalauja kitaip ir/ar Sutartyje arba 
atitinkamuose šalių pranešimuose nenurodyta kitaip:

2.1.1. Garantuotos palūkanos – Draudiko nustatytos 
bei Draudimo liudijime (polise) nurodytos palūkanos, 
kurias Draudikas įsipareigoja mokėti už Sukauptą sumą.

– 

3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

3.1. Draudžiamaisiais įvykiais pagal Sutartį laikoma:

3.1.1. Draudimo laikotarpio pabaiga, jei Apdraustasis iš-
gyvena iki jos;

3.1.2.  Apdraustojo mirtis Draudimo laikotarpiu.

3.2. Jei Apdraustasis teismo yra paskelbiamas mirusiu, 
tai laikoma Draudžiamuoju įvykiu, jei pripažinta Apdraus-
tojo dingimo bei spėjama mirties diena yra Draudimo 
laikotarpyje ir jei teismo sprendime nurodyta, kad jis 
dingo be žinios esant aplinkybėms, kurios grėsė mirtimi ir 
davė pagrindą manyti esant jį žuvus dėl įvykio, kuris nėra 
Nedraudžiamasis įvykis.

3.3. Jei Apdraustasis yra teismo pripažįstamas nežinia 
kur esančiu, tai nelaikoma Draudžiamuoju įvykiu.

2.1.2. Papildomos palūkanos Draudiko nustatyta pel-
no dalis, kuri Draudiko nuožiūra kartą per metus gali būti 
paskirstyta galiojančioms draudimo sutartims proporcin-
gai atitinkamos draudimo sutarties Sukauptai sumai.

4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

4.1. Draudikas nemoka Draudimo išmokos dėl žemiau 
išdėstytų Nedraudžiamųjų įvykių:

4.1.1.  Apdraustojo mirtis tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi 
su Karu ir nepaprastąja padėtimi, taip pat dėl Apdraustojo 
sąmoningo ir savanoriško dalyvavimo prievartos ar 
teroro akte;

4.1.3. Apdraustojo mirtis dėl savižudybės, bandymo ją 
įvykdyti arba tyčinio susižalojimo per pirmus trejus 
nepertraukiamus Draudimo apsaugos galiojimo metus 
arba per trejus nepertraukiamus metus po Draudimo su-
mos padidinimo - padidintos Draudimo sumos atžvilgiu;

kompetentingos institucijos 
nustatytos tyčinės veikos, bandymo įvykdyti nusikals-
tamą veiką ar tiesioginio ar netiesioginio dalyvavimo 
nusikalstamoje veikoje, išskyrus atvejus, kai tyčiniai 
veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji 
gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);

4.1.5. Apdraustojo mirtis dėl bet kokios ligos, 
atsiradusios dėl ŽIV arba AIDS, jei ŽIV arba AIDS buvo 
diagnozuota Apdraustajam prieš sudarant Sutartį arba 
per pirmus Draudimo apsaugos galiojimo metus.

4.2. Draudikas taip pat turi teisę Bendrųjų draudimo 
sąlygų 11.17. punkte numatytais atvejais sumažinti Drau-
dimo išmoką ar atsisakyti išmokėti ją.

5. DRAUDIMO SUMA

5.1. Draudimo suma mokama Draudžiamojo įvykio at-
veju.

5.2. Sudarydamas Sutartį Draudėjas pasirenka vieną iš 
žemiau nurodytų Draudimo sumos variantų:

6. SUKAUPTA SUMA

6.1. Sukaupta suma apskaičiuojama prie Kaupimo laiko-
tarpiu sumokėtomis Draudimo įmokomis sukauptos 
sumos pridedant Garantuotas palūkanas ir Papildomas 
palūkanas (jei taikoma) bei atimant Sutartyje nustatytus 
Mokesčius.

4.1.2. Apdraustojo mirtis tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi 
su Radiacija, cheminių ar biologinių medžiagų naudojimo 
netaikiais tikslais;

4.1.4. Apdraustojo mirtis dėl Apdraustojo, Naudos 
gavėjo, Draudėjo kaltės ar kito asmens, suinteresuoto 
Draudimo išmokos gavimu, 

5.2.1. variantas A – Draudimo suma lygi Draudėjo ir 
Draudiko susitarimu nustatytai Fiksuotai draudimo sumai 
arba Sukauptai sumai, jei pastaroji yra didesnė už Fik-
suotą draudimo sumą; arba

5.2.2. variantas B – Draudimo suma lygi Draudėjo ir 
Draudiko susitarimu nustatytos Fiksuotos draudimo su-
mos ir Sukauptos sumos sumai.
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6.2. Garantuotos palūkanos yra skaičiuojamos ir pride-
damos prie Sukauptos sumos paskutinę kiekvienos mė-
nesio dieną, priklausomai nuo atitinkamo mėnesio pra-
džioje buvusios Sukauptos sumos.

6.3. Papildomos palūkanos Draudiko sprendimu gali būti 
pridedamos prie Sukauptos sumos.

8.1.  Sutarčiai visu jos galiojimo laikotarpiu (išskyrus 
Sutartyje numatytus atvejus, kai Mokesčiai ar jų dalis 
taikomi tik Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu) 
taikytini žemiau išvardyti Mokesčiai, kurių konkretus ar 
individualus dydis arba apskaičiavimo tvarka yra 
nurodomi Draudimo liudijime (polise) ir/arba Kainyne:

8.1.1. Valdymo Mokesčiai, skirti Sutarties sudarymo ir 
vykdymo išlaidoms padengti, kurie išskaičiuojami že-
miau nurodyta tvarka:

8.1.1.1. nuo Draudimo įmokos dydžio priklausantys 
Mokesčiai išskaičiuojami iš kiekvienos gautos Draudimo 
įmokos, o tais atvejais, kai Draudėjas nemoka nustatytų 
Draudimo įmokų ar moka mažesnes, nei susitarta, šie 
mokesčiai išskaičiuojami iš Sukauptos sumos paskutinę 
kiekvienų Draudimo laikotarpio metų dieną, priklausomai 
nuo Draudimo įmokos dydžio, nurodyto Draudimo liudi-
jime (polise);

8.1.1.2. nuo Sukauptos sumos dydžio priklausantys Mo-
kesčiai išskaičiuojami iš Sukauptos sumos paskutinę 
kiekvieno mėnesio dieną.

6.4. Draudėjas privalo užtikrinti, kad Sukauptos sumos 
pakaktų pagal Sutartį išskaičiuotiniems Mokesčiams 
padengti Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. 
Priešingu atveju Draudimo apsauga yra stabdoma, taip 
kaip numatyta Bendrųjų draudimo sąlygų 14.1. punkte.

6.5. Kartą per metus Draudikas raštu siunčia Draudėjui 
ataskaitą apie Sukauptą sumą, Papildomas palūkanas, 
Išperkamosios sumos dydį bei kitą taikytinos teisės 
nustatytą informaciją.

7. IŠPERKAMOJI SUMA

7.1. Išperkamoji suma apskaičiuojama iš pagal Sutartį 
Sukauptos sumos išskaičiuojant Sutarties sudarymo ir 
vykdymo išlaidas. Išperkamosios sumos dydžiai procen-
tais nuo Sukauptos sumos bei apytikriai Išperkamosios 
sumos dydžiai konkrečia valiuta yra nurodomi Draudimo 
liudijimo (poliso) priede.

7.2. Išperkamoji suma mokama neatsitikus Draudžia-
majam įvykiui Sutartyje numatytais ir/arba žemiau 
nurodytais atvejais:

7.2.1. Draudėjui atsiimant dalį Sukauptos sumos;

7.2.2. jei Sutartis nutraukiama Draudėjo iniciatyva Sutar-
tyje ar taikytinoje teisėje numatytais atvejais ir tvarka;

7.2.3. Draudiko reikalavimu nutraukiant Sutartį Draudėjui 
pažeidus (nustačius jo kaltę) Sutarties sąlygas.

8. MOKESČIAI

8.1.2. Rizikos Mokesčiai už Draudimo apsaugą (gyvybės 
Draudimo apsaugą ir Papildomų draudimų Draudimo 
apsaugą), kurių dydis nustatomas kiekvienu konkrečiu 
atveju,  atsižvelgiant į tenkančią riziką bei kitas Sutarties 
sąlygas. Rizikos Mokesčiai yra išskaičiuojami iš Su-
kauptos sumos paskutinę kiekvieno mėnesio dieną;

8.1.3. Papildomų paslaugų mokesčiai už Sutartyje ar 
Kainyne numatytų paslaugų suteikimą, kurie išskaičiuo-
jami iš Sukauptos sumos Sutarties keitimo, nutraukimo, 
dalinio pinigų atsiėmimo, Draudimo liudijimo (poliso) 
dublikato išdavimo ar kitais Kainyne numatytais atvejais 
atitinkamų veiksmų atlikimo dieną.

       
9. DRAUDIMO IŠMOKA APDRAUSTOJO MIRTIES 
ATVEJU

9.1. Apdraustojo mirties atveju Draudikas išmoka 
Draudimo sumą Naudos gavėjams Apdraustojo mirties 
atveju. Jei Apdraustasis miršta dėl atsitikimo, kuris nėra 
laikomas Draudžiamuoju įvykiu, Draudikas Naudos 
gavėjams Apdraustojo mirties atveju išmoka tik Sukaup-
tą sumą. 

9.3. Naudos gavėjas Apdraustojo mirties atveju, Drau-
dėjas arba jų teisių ir pareigų perėmėjai per 30 (tris-
dešimt) dienų privalo informuoti Draudiką apie Apdraus-
tojo mirtį ir pristatyti žemiau išvardintus Draudikui priim-
tinos formos ir turinio dokumentus:

9.3.1. Draudiko nustatytos formos prašymą Draudimo 
išmokai gauti;

9.3.2. Draudimo liudijimo (poliso) originalą;

9.3.6. Draudikui pareikalavus - kitus papildomus doku-
mentus ar informaciją, reikalingą Draudžiamojo įvykio 
tyrimui.

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

9.2.  Apskaičiuojant Draudimo išmokos dydį Apdraustojo 
mirties atveju, Draudikas nustato Sukauptą sumą tokią, 
kokia ji buvo sukaupta iki Draudiko informavimo apie 
Apdraustojo mirtį. Jei iki pranešimo apie Apdraustojo 
mirtį Draudėjas vieną ar kelis kartus pasinaudojo teise 
atsiimti dalį Sukauptos sumos, tai apskaičiuojant Drau-
dimo išmokos dydį Fiksuota draudimo sumos dalis yra 
mažinama taip, kaip tai nurodyta šių Specialiųjų sąlygų 
11.4 punkte.

9.3.3. notaro arba Draudiko įgalioto asmens patvirtintą 
Apdraustojo mirties liudijimo kopiją arba teismo spren-
dimą, kuriuo Apdraustasis pripažintas mirusiu;

9.3.4. Naudos gavėjų Apdraustojo mirties atveju ar kito 
asmens, turinčio teisę į Draudimo išmoką, asmens tapa-
tybę/identifikavimą ir/ar įgalinimus patvirtinančius doku-
mentus (pateikiama kopija bei originalai identifikavimui);

9.3.5. teisę į Draudimo išmoką patvirtinančius doku-
mentus, jei į ją pretenduoja Naudos gavėjo Apdraustojo 
mirties atveju arba kiti įpėdiniai ar teisių ir pareigų 
perėmėjai;
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10. DRAUDIMO IŠMOKA DRAUDIMO LAIKOTARPIO 
PABAIGOJE

10.1. Draudikas išmoka Sukauptą sumą Draudimo 
laikotarpio pabaigoje, jei Apdraustasis išgyvena iki 
Draudimo laikotarpio pabaigos. Sukaupta suma išmo-
kama Naudos gavėjams Apdraustojo išgyvenimo atveju.

10.2. Norėdami gauti Draudimo išmoką Draudimo 
laikotarpio pabaigoje, Naudos gavėjai Apdraustojo 
išgyvenimo atveju arba jų teisių ir pareigų perėmėjai, turi 
pateikti Draudikui žemiau išvardintus Draudikui priimti-
nos formos ir turinio dokumentus:

10.2.1. Draudiko nustatytos formos prašymą Draudimo 
išmokai gauti;

10.2.2. Draudimo liudijimo (poliso) originalą;

10.2.3. 

10.2.4. teisę į Draudimo išmoką patvirtinančius doku-
mentus, jei į ją pretenduoja Naudos gavėjo Apdraustojo 
išgyvenimo  ir pareigų 
perėmėjai.

11. DALINIS SUKAUPTOS SUMOS ATSIĖMIMAS 

11.1. Draudėjas turi teisę atsiimti dalį Sukauptos sumos 
nuo  penktų Sutarties galiojimo metų, pateikdamas 
Draudikui atitinkamą rašytinį prašymą, kuriame nuro-
doma pageidaujama atsiimti Sukauptos sumos dalis. 
Šiuo atveju sumokami taikytini Mokesčiai. Pageidaujama 
atsiimti Sukauptos sumos dalis turi atitikti šių Specialiųjų 
sąlygų 11.2. punkte numatytus reikalavimus. 

11.2. Draudikas turi teisę nustatyti minimalius dalinio 

Naudos gavėjo Apdraustojo išgyvenimo atveju ar 
kito asmens, turinčio teisę į Draudimo išmoką, asmens 
tapatybę/identifikavimą ir/ar įgalinimus patvirtinančius 
dokumentus (pateikiama kopija bei originalai identifika-
vimui);

atveju arba kiti įpėdiniai ar teisių

Sukauptos sumos atsiėmimo dydžius bei minimalias po 
dalinio Sukauptos sumos atsiėmimo likusios Sukauptos 
sumos sumas.

11.3. Tuo atveju, jei Draudėjo pateiktas prašymas atsiimti 
dalį Sukauptos sumos neatitinka šių Specialiųjų sąlygų 
11.2. punkte numatytų reikalavimų, Draudikas turi teisę 
vienašališkai sumažinti išmokamą sumą, kad būtų 
išlaikyti šiame Specialiųjų sąlygų 11.2. punkte numatyti 
reikalavimai.  

 
11.5. Draudėjo atsiimamai Sukauptos sumos daliai skai-
čiuojama Išperkamoji suma.

12. PAPILDOMI DRAUDIMAI

11.4.  Dalinio pinigų atsiėmimo atveju Sukauptos sumos  
dydis sumažės ta dalimi, kurią Draudėjas pageidavo 
gauti daliniu Sukauptos sumos atsiėmimu bei šiuo atveju  
daliniam Sukauptos atsiėmimui taikytinais Mokesčiais.  
Jei Sutartyje yra pasirinktas Draudimo sumos variantas 
A, tai skaičiuojant pagal Sutartį numatytus rizikos 
Mokesčius ir nustatant Draudimo išmokos Apdraustojo 
mirties atveju dydį, Fiksuota draudimo suma yra maži-
nama aukščiau nurodytomis sumomis. 

12.1. Draudėjas, sudarydamas Sutartį pagal šias 
Specialiąsias sąlygas, gali pasirinkti Papildomus 
draudimus pagal atitinkamas Draudiko Specialiąsias 
sąlygas. 

12.2. Susitarimai dėl Papildomų draudimų tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi bei jie nurodomi Draudimo 
liudijime (polise).

12.3. Draudimo įmokos kaip rizikos Mokesčiai už Drau-
dėjo pasirinktus Papildomus draudimus išskaičiuoja-
mos iš Sukauptos sumos paskutinę kiekvieno mėnesio 
dieną kaip kad numatyta šių Specialiųjų sąlygų 8. skirs-
nyje.

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ: 

Priedas Nr. 1
KAINYNAS

Galioja nuo 2015 03 01

1. Papildomų paslaugų mokesčiai

GARANTUOTŲ PALŪKANŲ GYVYBĖS DRAUDIMAS Nr. 011

MokestisPaslauga

Sutarties pakeitimai: Draudimo sumos mažinimas, Draudimo laikotarpio keitimas, 
Draudimo įmokų mažinimas, Draudimo įmokų mokėjimo periodiškumo keitimas, Naudos 
gavėjų keitimas, kt. pakeitimai.*

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

Dalinis pinigų atsiėmimas

Sutarties nutraukimas

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

5 Eur

11 Eur

14 Eur

5 Eur
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2. Kitos sąlygos

2.1. Minimalus dalinio Sukauptos sumos atsiėmimo dydis: 145 .

2.2. Minimali Sukaupta suma, kuri turi likti po dalinio Sukauptos sumos atsiėmimo: 145 Eur, bet ne mažiau 
kaip 10% nuo Sukauptos sumos prieš dalinį atsiėmimą.

2.3. Minimali gyvybės draudimo suma: 1400 Eur.

 Eur
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