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Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartį
(toliau – draudimo sutartis), kurios sudarymą patvirtina draudimo liudijimas (polisas). Šis dokumentas neatspindi konkrečios
draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami informacija, susijusi su draudimo sutartimi, pateikiama kituose dokumentuose (pvz.,
draudimo liudijime (polise) ir jo prieduose, draudimo taisyklėse, jų prieduose ir bendrosiose draudimo sutarties sąlygose,
rašytiniuose šalių komunikavimo dokumentuose ir individualiose draudimo sutarties sąlygose). Draudimo sutartis dėl šio
draudimo produkto sudaroma vadovaujantis Seesam Insurance AS Lietuvos filialo Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų
taisyklių Nr. 010 sąlygomis ir Bendrosiomis draudimo sutarties sąlygomis.
Kokia šio draudimo rūšis?
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą mokama, kai apdraustasis dėl
draudimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo patiria kūno sužalojimą, tampa laikinai nedarbingu, tampa neįgaliu arba
miršta, arba kai apdraustajam pirmą kartą jo gyvenime diagnozuojama liga, atitinkanti Taisyklių „kritinės ligos“ sąvokos
apibrėžimą.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas – su apdraustojo gyvybe ir sveikata susiję turtiniai interesai, apibrėžti Draudimo nuo
nelaimingų atsitikimų taisyklėse Nr. 010 (toliau - taisyklės).
Nelaimingas atsitikimas – staigus netikėtas įvykis, kurio metu prieš apdraustojo valią apdraustojo kūną iš išorės
veikia fizinė jėga, dėl kurios apdraustasis, patiria kūno sužalojimą, tampa laikinai nedarbingu, tampa neįgaliu
arba miršta.
Draudžiamieji įvykiai:
mirtis – draudimo išmoka mokama, kai apdraustasis dėl draudimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo
miršta ne vėliau kaip per vienerius metus;
neįgalumas – draudimo išmoka mokama, kai apdraustajam dėl draudimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo
atsitikimo nustatomi kūno sužalojimai, nurodyti taisyklių priede Nr.1 „Neįgalumas“;
traumos – draudimo išmoka mokama, kai apdraustajam dėl draudimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo
nustatomi kūno sužalojimai, nurodyti taisyklių priede Nr.2 „Traumos“;
traumos plius – draudimo išmoka mokama, kai Apdraustajam dėl draudimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo
atsitikimo nustatomi kūno sužalojimai, nurodyti taisyklių priede Nr.3 „Traumos plius“;
dienpinigiai – draudimo išmoka mokama, kai apdraustasis dėl draudimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo
atsitikimo tampa laikinai nedarbingas;
lovadieniai – draudimo išmoka mokama, kai apdraustasis dėl draudimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo
yra gydomas stacionare;
kritinės ligos – draudimo išmoka mokama, kai apdraustajam draudimo laikotarpiu pirmą kartą jo gyvenime
diagnozuojama liga, nurodyta taisyklių priede Nr.4 „Kritinės ligos“.
Draudimo sutartis sudaroma draudžiantis nuo vieno, kelių arba visų draudžiamųjų įvykių. Konkrečios draudimo
sutartimi apdraudžiamos rizikos ir draudimo sumos yra nurodytos draudimo sutartyje.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Įvykiams, įvykusiems apdraustajam aktyviai dalyvaujant bet kokiuose streikuose, maištuose, masiniuose
neramumuose.
Įvykiams, įvykusiems Apdraustajam atliekant tarnybą karinėse pajėgose, policijoje, priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo tarnyboje.
Įvykiams, įvykusiems Apdraustajam užsiimant sveikatai ir gyvybei pavojingu ekstremaliu sportu ar laisvalaikio
praleidimu.
Kitais draudimo sutartyje numatytais atvejais.



Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsaugos galiojimo teritorija nurodyta draudimo sutartyje.

Kokios mano pareigos?
Suteikti draudimo bendrovei visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo
rizikai.
Draudimo sutartyje nurodytais terminais sumokėti draudimo įmoką.
Įvykus draudžiamajam įvykiui, imtis visų prieinamų protingų priemonių žalai sumažinti.
Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per dienų nuo įvykio dienos, o apdraustojo mirties atveju – ne vėliau kaip per 10
dienų nuo įvykio dienos, raštu arba naudojantis draudimo bendrovės interneto svetaine informuoti draudimo
bendrovę apie atsitikusį draudžiamąjį įvykį.
Išsamiai ir sąžiningai atskleisti draudimo bendrovei visą informaciją ir pateikti visus dokumentus, reikiamus
draudžiamojo įvykio aplinkybėms, pasekmėms, žalos dydžiui bei draudimo išmokai nustatyti.
Kitos pareigos nurodytos draudimo sutartyje.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime (polise) nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, išskyrus
atvejus, kai draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su pirmosios draudimo įmokos sumokėjimu ir
draudėjas jos nesumoka draudimo liudijime (polise) nurodytu terminu.
Draudimo sutartis laikoma negaliojančia nuo jos sudarymo momento, jei ji yra sudaryta įvykus draudžiamajam
įvykiui.
Draudimo sutartis pasibaigia šiais atvejais:

pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;
draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos per 30 dienų nuo draudimo bendrovės paranešimo apie laiku
nesumokėtą draudimo įmoką išsiuntimo;
kitais draudimo sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytais pagrindais.

Draudimo sutartis gali būti nutraukta draudimo bendrovės iniciatyva, jei draudėjas tyčia sukėlė žalą, neteisėtais
būdais siekė gauti draudimo išmoką arba ją padidinti, o taip pat kitais draudimo sutartyje numatytais atvejais.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu pranešdamas apie tai draudimo
bendrovei ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos. Tokiu atveju,
draudimo bendrovė iš grąžintinos nepanaudotos draudimo įmokos dalies išskaičiuoja:

sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, kurios negali viršyti 30% įmokos už draudimo terminą;
draudimo išmokas, mokėtas ar numatomas mokėti pagal draudimo sutartį;
nesumokėtas draudimo įmokas ir kitas draudimo bendrovės iš draudėjo gautinas sumas.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Draudimo išmoka nemokama:

už žalą, kilusią dėl įvykių, kurie draudimo sutartyje nėra įvardinti kaip draudžiamieji įvykiai;
už žalą, kilusią dėl karo veiksmų, esant branduolinės energijos, cheminių ar/ar biologinių medžiagų, panaudotų
netaikiems tikslams, poveikiui ar nepaprastajai padėčiai;
už žalą, kilusią dėl Apdraustojo tyčinio rizikavimo, tyčinio savęs sužalojimo, savižudybės ar bandymo nusižudyti,
o taip pat dėl pasikėsinimo atlikti arba atliktų veiksmų, kurie užtraukia Apdraustojo administracinę ar
baudžiamąją atsakomybę;
už žalą, padaryta Apdraustajam būnant apsvaigus nuo alkoholio, toksinių, narkotinių, psichotropinių ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų ir tai turėjo priežastinį ryšį su įvykio kilimu;
dėl kitų draudimo sutartyje nurodytų nedraudžiamųjų įvykių ar išimčių.


