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Galioja nuo 2023 m. sausio 16 d. 

NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 

1. Toliau išvardyti Nelaimingi atsitikimai ir (arba) jų pasekmės nelaikomi Draudžiamuoju įvykiu: 
1.1. įvykę Apdraustajam dėl jo sąmoningų ir tyčinių veiksmų: savižudybė, bandymas nusižudyti ir to pasekmės, netinkamas 
Apdraustojo elgesys padidinto pavojaus sąlygomis, sąmoningas patekimas į itin pavojingas situacijas, išskyrus žmogaus 
gyvybės gelbėjimą; 
1.2. įvykiai, kuriuos sukėlė Apdraustojo psichikos sutrikimai, beprotybė ar sąmonės sutrikimas, širdies priepuolis, insultas, 
epilepsija ar kiti priepuoliai; 
1.3. įvykiai, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai sukėlė karas (nepriklausomai nuo to, ar karas buvo paskelbtas, ar ne), pilietinis 
karas, terorizmas;  
1.4. įvykiai, tiesiogiai ar netiesiogiai sukelti masinių riaušių, revoliucijos, įskaitant Nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko dėl 
vidaus riaušių, jei Apdraustasis jose dalyvavo kaltininkų pusėje; 
1.5. įvykę dėl Apdraustojo, Draudėjo ar Naudos gavėjo piktavališkų ketinimų ar didelio neatsargumo, dėl Apdraustojo 
padarytų nusikalstamų veikų, taip pat Apdraustajam atliekant bausmę laisvės atėmimo vietoje; 
1.6. įvykę, kai Apdraustasis pradeda tarnybą arba atlieka tarnybą kariuomenėje ar kitoje karinėje struktūroje, tarptautinėje 
taikos palaikymo ar saugumo operacijoje, humanitarinės ar medicininės pagalbos organizacijos sudėtyje arba jos vardu;  
1.7. įvykę dėl stichinių ar technologinių nelaimių, dėl tiesioginio ar netiesioginio branduolinės energijos poveikio arba 
radiacijos (radioaktyviosios, elektromagnetinės, šviesos ar šilumos); 
1.8. įvykę apdraustajam dirbant darbus, susijusius su požeminių ar povandeninių darbų atlikimu, sprogmenų gamyba, 
saugojimu, gabenimu, darbu kasyklose, jūrų ir vandenynų platformose; 
1.9. jei Nelaimingo atsitikimo metu Apdraustasis buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų 
medžiagų, išskyrus atvejus, kai eismo įvykio metu Apdraustasis buvo transporto priemonės keleivis; 
1.10. įvykę Apdraustajam: 
1.10.1. užsiimant Didelės rizikos sportu; 
1.10.2. dalyvaujant profesionalaus sporto varžybose ir treniruotėse; 
1.10.3. dalyvaujant varžybose kaip motorizuotų sausumos, oro ar vandens transporto priemonių vairuotojas, antrasis vairuotojas 
ar keleivis; 
1.10.4. 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; 
1.10.5. plaukiojant už vidaus ar pakrantės vandenų ribų, išskyrus plaukiojimą laivu, kuris įregistruotas kaip keleivių vežimo 
priemonė tam tikru maršrutu, kaip keleivis; 
1.10.6. vairuojant transporto priemonę neturint atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo; 
1.10.7. važiuojant transporto priemone, kurios vairuotojas buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų 
svaigiųjų medžiagų, išskyrus atvejus, kai Apdraustasis buvo viešojo transporto (įskaitant taksi) keleivis. 
2. Toliau nurodyti atvejai nelaikomi Nelaimingu atsitikimu ir (arba) Draudžiamuoju įvykiu: 
2.1. žala sveikatai, kurią sukėlė Apdraustojo atliktas ar nurodytas atlikti gydymas ar intervencija, išskyrus atvejus, kai 
intervencija ar gydymas buvo būtinas dėl Nelaimingo atsitikimo, kuriam taikoma Sutartis, ir buvo paskirtas gydytojo; 
2.2. žala sveikatai dėl infekcijos, išskyrus atvejus, kai sukėlėjas į organizmą pateko per sužeidimą dėl Nelaimingo atsitikimo, 
kuriam taikoma Sutartis. Nelaimingo atsitikimo metu patirtais sužalojimais nelaikomi odos ar gleivinės sužalojimai, kurie patys 
savaime yra nereikšmingi, tačiau per kuriuos patogenai iš karto pateko ar vėliau pateks į organizmą. Šis apribojimas netaikomas 
stabligės ir pasiutligės atveju. Infekcijoms, patekusioms į Apdraustojo organizmą teikiant medicininę pagalbą, taikomas 
Taisyklių 1.1. punktas; 
2.3. apsinuodijimas alkoholiu ir (arba) kitomis svaigiosiomis medžiagomis, apsinuodijimas maistu; 
2.4. vabzdžių įkandimai, erkinis encefalitas, išskyrus atvejus, kai Apdraustasis nustatytais terminais ir tvarka yra baigęs visą 
skiepijimo nuo erkinio encefalito kursą; 
2.5. AIDS ir ŽIV, neatsižvelgiant į užsikrėtimo priežastį ir tipą; 
2.6. pilvo išvaržos, atsiradusios dėl svorio kėlimo; 
2.7. tarpslankstelinių diskų sužalojimai, spondiliozė, diskogeninis radikulitas, kraujavimas į smegenis, išskyrus atvejus, kai 
priežastis buvo Nelaimingas atsitikimas, kuriam taikoma Sutartis; 
2.8. patologiniai lūžiai - kaulų lūžiai dėl ligos, dėl kurios sumažėjo kaulų tvirtumas; 
2.9. pakartotiniai lūžiai - kaulų lūžiai, atsiradę pirminio lūžio vietoje dėl nevisiško sugijimo; 
2.10. pasikartojantys išnirimai. 
3. Nelaimingas atsitikimas nelaikomas Draudžiamuoju įvykiu, jei jis įvyko Sutarties sustabdymo metu arba po Sutarties 
nutraukimo. 
4. Šiose Taisyklėse Mirtis, Nuolatinis neįgalumas arba Kaulų lūžiai ir sužalojimai nelaikomi Draudžiamuoju įvykiu, jei bet 
kuris iš jų yra Nelaimingo atsitikimo pasekmė, susijusi su profesija, užsiėmimu, hobiu, sportu, sveikatos būkle, apie kurią nebuvo 
pranešta Draudikui, tačiau apie kurią buvo privaloma pranešti prieš sudarant Sutartį. 


