
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS „CBL Life“ (Latvija) Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų liudijimas

Išsami informacija apie produktą pateikiama Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklėse Nr. AILT-02 (galioja nuo 
2023 m. vasario 20 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?

Apdraustasis yra apdraustas nuo šių rizikų:
mirtis dėl nelaimingo atsitikimo;
nuolatinis neįgalumas;
kaulų lūžiai ir sužalojimai;

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

Draudimo suma: 
Draudimo suma priklauso nuo pasirinkto 
draudimo plano ir yra nurodyta Draudimo 
liudijime kiekvienai Draudžiamai rizikai.

Draudimo apsauga:
Apima Apdraustojo pomėgį, jei Apdraustasis 
nedalyvauja tarptautinės reikšmės sporto 
varžybose arba šios disciplinos tarptautinio 
lygio sporto varžybose. Į draudimo apsaugą 
įtraukiamas Apdraustojo užsiėmimas ar fizinė 
veikla, kaip nurodyta „Sportas I“, „Sportas 
II“ Taisyklių priede Nr. 3, tik tuo atveju, jei tai 
nurodyta Draudimo liudijime.

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 
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties 
taisyklėse Nr. AILT-02.

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.

Nelaimingi atsitikimai  jei jie įvyko apdraustajam:

dalyvaujant varžybose kaip motorizuotų sausumos, oro 
ar vandens transporto priemonių vairuotojas, antrasis 
vairuotojas ar keleivis;

naudojantis bet kokiu orlaiviu ar skrydžio įrenginiu (su 
varikliu ar be variklio), išskyrus skrendant kaip keleiviui 
licencijuotai oro linijų bendrovei priklausančiame 
lėktuve, registruotame kaip keleivių vežimo priemonė 
tam tikru maršrutu;

vairuojant transporto priemonę neturint atitinkamos 
kategorijos vairuotojo pažymėjimo;

Asmenys su negalia, kuriems prieš sutarties 
pasirašymą nebuvo atliktas individualus sveikatos 
būklės vertinimas.

Išsamų išimčių sąrašą rasite Draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų taisyklėse Nr. AILT-02.



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.

• Draudėjas privalo informuoti Apdraustąjį, kad jis yra apdraustas ir informuoti apie draudimo sąlygas. 
• Pradėjus vykdyti sutartį –  laiku ir tinkamai mokėti draudimo įmokas.
• Sutarties galiojimo laikotarpiu – informuoti draudiką apie aplinkybes, galinčias padidinti apdraudžiamą riziką.

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.
• pateikti visus būtinus ir draudiko prašomus dokumentus, reikalingus sprendžiant draudimo išmokos klausimą

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

Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis ir jos įsigaliojimas:

• Draudimo sutartis įsigalioja draudimo liudijime nurodytą draudimo pradžios dieną, jeigu pirmoji draudimo įmoka buvo atlikta 
sutartyje nustatyta tvarka, dydžiu ir terminu. 
• Draudimas galioja vienerius metus ir, jei draudėjas ir draudikas dėl to susitarė, jis automatiškai pratęsiamas kiekvieniems 
vėlesniems draudimo metams, išskyrus draudimo nuostatuose nurodytus atvejus.

Draudimo sutartis pasibaigia:

• Draudimas nustoja galioti Draudėjui arba Draudikui pakeitus automatinio draudimo sutarties pratęsimo sąlygą, kai sutartis 
nebėra pratęsiama.
• jei apdraustasis raštu pranešė apie draudimo nuo nelaimingų atsitikimų nutraukimą;
• jei draudėjas nesumoka draudimo įmokos per nustatytą terminą, gavęs pranešimą apie vėlavimą sumokėti draudimo 
įmokas, sutartis nutraukiama pasibaigus pranešime nurodytam terminui.
• kitais Draudimo sutartyje numatytais atvejais.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanaKaip galiu nutraukti sutartį?
• Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu susitarimu su draudiku arba vienašališkai, sutartyje numatyta tvarka.
• Jeigu draudimo sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, Draudėjas gali vienašališkai atsisakyti draudimo sutarties per 14 dienų 
nuo sutarties sudarymo dienos, raštu įspėjęs draudiką. Draudimo sutartis gali būti nutraukta pateikus atitinkamą prašymą 
Draudėjui Draudimo sąlygose nustatyta tvarka.


