
Papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: „CBL Life“ AAS (Latvija) papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų liudijimas

Išsami informacija apie produktą pateikiama Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklėse Nr. NGNLT-01 
(įsigaliojo nuo 2021 m. lapkričio 3 d.), draudimo sutartyje ir jos prieduose, taip pat interneto svetainėje www.cbl.lv/lt.

Nuolatinis apdraustojo fizinės sveikatos pablogėjimas dėl nelaimingo atsitikimo.

Kokia šio draudimo rūšis?

Kam taikoma draudimo apsauga?

Ar yra kokių nors draudimo     
apsaugos apribojimų?

Jei buvo pasirinktas toliau nurodytas variantas:
mirtis dėl nelaimingo atsitikimo;
nuolatinis neįgalumas;
kaulų lūžiai ir sužalojimai;

Draudimo apsauga apima apdraustojo pomėgius, jei 
apdraustasis nedalyvauja tarptautinėse šios sporto 
šakos varžybose.

Nuostoliai dėl pagal draudimo sutartį 
neapdraustų rizikų, taip pat rizikų, už kurias 
nebuvo sumokėtos Sutartyje nurodytos 
draudimo įmokos.

Draudimo išmokos dydis išreiškiamas 
procentais nuo sutartyje nurodytos draudimo 
sumos pagal lentelę „Draudimo išmoka dėl 
nuolatinio neįgalumo“ ir lentelę „Draudimo 
išmoka dėl kaulų lūžių ir sužalojimų“, esančias 
Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 
sutarties taisyklėse Nr. NGNLT-01.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Nelaimingi atsitikimai, įvykę:

dėl tyčinių ir sąmoningų veiksmų;
dėl piktybiškumo ar didelio neatsargumo, 
nusikalstamos veikos padarymo;
jei apdraustasis pradeda atlikti arba atlieka karo 
tarnybą; 
dėl stichinių ar technologinių nelaimių, branduolinės 
energijos poveikio;
jei apdraustasis dirba padidintos rizikos darbą;
jei nelaimingo atsitikimo metu apdraustasis buvo 
apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių 
ar kitų svaigiųjų medžiagų;
užsiimant padidintos rizikos sportu, dalyvaujant 
profesionalaus sporto varžybose ir treniruotėse; 
naudojantis orlaiviu ar plaukiojant ne kaip keleiviui.

Nelaimingi atsitikimai, kurių tiesioginė ar netiesioginė 
priežastis yra:

karas, pilietinis karas, terorizmas, masiniai 
neramumai, revoliucija;
beprotybė, psichikos sutrikimai ar sąmonės 
sutrikimai, širdies priepuolis, insultas, epilepsija ar 
kiti priepuoliai;
apsinuodijimas, infekcijos, AIDS ir ŽIV, vabzdžių 
įkandimai, pilvo išvaržos, tarpslankstelinių diskų 
pažeidimai.

Jei nėra rašytinio susitarimo, nelaimingi atsitikimai 
nelaikomi draudžiamuoju įvykiu, jei jie įvyko 
apdraustajam:

važiuojant dviračiu eisme;
važiuojant elektriniu paspirtuku, mopedu, 
motoroleriu, triračiu, keturračiu, motociklu;
plaukiojant vidaus ar pakrančių vandenyse mažąja 
plaukiojimo priemone;
užsiimant sportu, dalyvaujant mėgėjiškose sporto 
varžybose ir treniruotėse.

Išsamų išimčių sąrašą rasite Papildomo draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų taisyklėse Nr. NGNLT-01.



Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKur man taikoma draudimo apsauga?
Visame pasaulyje 24 valandas per parą, jei sutartyje nenustatyta kitaip.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKokios mano pareigos?
Pateikti draudikui išsamią ir teisingą informaciją prieš pasirašant sutartį ir jos galiojimo metu.
Įvykus draudžiamajam įvykiui:
• imtis visų įmanomų priemonių pagrįstai sumažinti nelaimingo atsitikimo pasekmes; 
• ne vėliau kaip per 24 valandas kreiptis į gydytoją;
• prireikus pranešti policijai ir kitoms kompetentingoms institucijoms;
•  kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį nuo nelaimingo atsitikimo raštu informuoti draudiką.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKada ir kaip moku?
Mokėjimas už draudimą atliekamas draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir suma.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis ir jos įsigaliojimas:
• apdraustų rizikų draudimas prasideda kitą dieną po pirmosios draudimo įmokos sumokėjimo, bet ne anksčiau nei draudimo 
sutarties galiojimo pradžios diena.
Draudimo sutartis pasibaigia:
•  sutartyje nurodytą dieną ir valandą;
•  jei sutartis nutraukiama anksčiau laiko;
•  jei apdraustasis raštu pranešė apie papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų nutraukimą;
•  jei buvo išmokėta visos draudimo sumos dydžio draudimo išmoka;
•  jei per nurodytą terminą nebuvo sumokėta pirmoji draudimo įmoka, sutartis negalioja nuo sutarties sudarymo momento;
•  jei draudėjas nesumoka draudimo įmokos per nustatytą terminą, gavęs pranešimą apie vėlavimą sumokėti draudimo įmokas, 
sutartis nutraukiama pasibaigus pranešime nurodytam terminui.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKaip galiu nutraukti sutartį?
Abipusiu susitarimu su draudiku.


