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PAPILDOMO DRAUDIMO NUO DARBINGUMO 
NETEKIMO „VEIKLIEMS“ TAISYKLĖS NR. 406 

 
 
 
 

1. BENDROJI DALIS 
 

1.1. Papildomas draudimas nuo darbingumo 
netekimo (toliau – Papildomas draudimas) 
mums (Draudikui) sutikus yra sudaromas kartu 
su Gyvybės draudimu (toliau – Pagrindinis 
draudimas). 
1.1.1. Papildomas draudimas gali būti 

sudaromas iškart sudarant Pagrindinį 
draudimą arba vėliau mūsų nustatyta 
tvarka ir terminais. Jei Papildomas 
draudimas pasirenkamas vėliau 
Pagrindinio draudimo sutarties 
galiojimo metu, mes turime teisę 
pareikalauti, kad Apdraustasis 
pasitikrintų sveikatą mūsų nurodytoje 
gydymo įstaigoje ir (arba) pateiktų 
atnaujintą informaciją apie Apdraustojo 
veiklą ir (arba) profesiją, ir (arba) 
pomėgius, ir (arba) laisvalaikio 
užsiėmimus, ir (arba) sveikatos būklę. 

1.1.2. Papildomas draudimas galioja tik kartu 
su Pagrindiniu draudimu. 

1.1.3. Papildomą draudimą gali pasirinkti 
kiekvienas Apdraustasis atskirai. 

1.1.4. Papildomas draudimas galioja tik jį 
pasirinkusiam Draudėjui ir (arba) 
Apdraustajam. 

1.1.5. Papildomo draudimo terminas negali būti 
ilgesnis už Pagrindinio draudimo terminą. 

1.1.6. Papildomo draudimo apsauga galioja tik 
galiojant Pagrindinio draudimo apsaugai. 

1.2. Šiose Papildomo draudimo nuo darbingumo 
netekimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) 
vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę: 
1.2.1. Nedarbingumo pažymėjimas – 

nedarbingumą patvirtinantis 
elektroninis pažymėjimas, turintis 
elektroniniam dokumentui būtinus 
rekvizitus, suformuotas EPTS sistemoje 
(Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų 
sistema) ir pasirašytas gydytojo 
elektroniniu parašu. 

1.3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos, kurios 
čia neapibrėžtos, suprantamos taip, kaip jos 

apibrėžtos Pagrindinio draudimo taisyklėse ir 
teisės aktuose. 

 
2. DRAUDIMO OBJEKTAS 

 
2.1. Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję 

su daliniu ar visišku Apdraustojo darbingumo 
netekimu draudimo apsaugos galiojimo metu dėl 
nelaimingo atsitikimo ir (arba) dėl ligos. 

 
3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 

 
3.1. Draudžiamuoju įvykiu laikomas: 

3.1.1. negrįžtamas Apdraustojo 75 proc. 
arba didesnis darbingumo netekimas, 
kurį sukėlė Draudimo apsaugos 
galiojimo metu atsiradę dideli įvairių 
organizmo funkcijų sutrikimai, dėl 
kurių Apdraustajam nustatytas 0–25 
proc. darbingumo lygis ir Apdraustasis 
laikomas nedarbingu; 

3.1.2. negrįžtamas 50 proc. arba didesnis 
Apdraustojo darbingumo netekimas, kurį 
sukėlė Draudimo apsaugos galiojimo 
metu atsiradę dideli įvairių organizmo 
įvairių funkcijų sutrikimai, dėl kurių 
Apdraustajam nustatytas 0–50 proc. 
darbingumo lygis ir Apdraustasis 
laikomas dalinai darbingu arba 
nedarbingu. 

3.2. Darbingumo netekimo ir darbingumo lygio 
nustatymo kriterijus ir tvarką nustato Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija kartu su Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija. Darbingumo 
netekimo faktas patvirtinamas, jeigu toks 
Apdraustojo nedarbingumas nenutrūkstamai 
tęsiasi ne mažiau kaip 12 mėnesių. Sprendimą dėl 
darbingumo netekimo pripažinimo draudžiamuoju 
įvykiu priimame mes, remdamiesi Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos darbingumo netekimo ir darbingumo 
lygio nustatymo kriterijais ir tvarka. Lietuvos 
Respublikoje pasikeitus oficialiai darbingumo 
lygio nustatymo metodikai, mes, vertindami 
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draudžiamąjį įvykį, galime vadovautis tuo metu 
galiojančia metodika, pagal kurią nustatomas 
darbingumo netekimo faktas. 

 
4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 

 
4.1. Jei įvykis yra pripažįstamas nedraudžiamuoju 

pagal Pagrindinio draudimo sąlygas, tai įvykis 
kartu pripažįstamas nedraudžiamuoju ir pagal šias 
Papildomo draudimo sąlygas. 

4.2. Jei Jūs ir (arba) Apdraustasis nepateikiate 
draudžiamąjį įvykį pagrindžiančių dokumentų 
(įskaitant Nedarbingumo pažymėjimą), įvykis 
laikomas nedraudžiamuoju. 

4.3. Darbingumo netekimas laikomas nedraudžiamuoju 
įvykiu, jeigu darbingumo netekimas nustatytas 
per pirmus 6 mėnesius nuo draudimo apsaugos 
pradžios, išskyrus atvejus, kai darbingumo 
netekimas nustatytas dėl nelaimingų atsitikimų, 
įvykusių per draudimo laikotarpį ir nepriklausančių 
nuo Apdraustojo valios, pasekmių. 

4.4. Nedraudžiamuoju laikomas įvykis, kuris atsirado dėl 
aplinkybių, turėjusių įtakos šio įvykio atsiradimui 
ir šio įvykio pasekmėms, ir apie kurias Jūs ir 
(arba) Apdraustasis turėjote pranešti mums prieš 
sudarydami Draudimo sutartį arba keisdami 
draudimo sutarties sąlygas, bet nepranešėte, o 
jeigu tokios aplinkybės, nesusijusios su Apdraustojo 
sveikata, atsirado po Draudimo sutarties sudarymo 
– nepranešėte apie jas mums iki įvykio. 

4.5. Darbingumo netekimas laikomas 
nedraudžiamuoju įvykiu ir mes neprivalome 
mokėti draudimo išmokų, jeigu Apdraustasis 
darbingumo neteko dėl šių ligų: 
4.5.1. sveikatos sutrikimų dėl psichinių reakcijų 

(afekto būsenos), nepriklausomai nuo jų 
atsiradimo priežasties, psichikos ligos ir 
(arba) netrauminės kilmės psichikos ar 
sąmonės sutrikimo; 

4.5.2. epilepsijos ar kitų konvulsinių traukulių, 
ištinkančių visą Apdraustojo kūną, jeigu 
šie traukuliai atsirado ne dėl išorinio 
poveikio Apdraustojo kūnui; 

4.5.3. dėl AIDS arba ŽIV, lėtinės, įgimtos 
ar degeneracinės ligos, netrauminės 
kilmės psichikos ar sąmonės sutrikimo, 
netrauminės kilmės kraujo išsiliejimo 
kaukolės ertmėje. 

4.6. Darbingumo netekimas nelaikomas draudžiamuoju 
įvykiu, jei jis atsirado dėl nelaimingų atsitikimų, 
kuriems turėjo įtakos šie dalykai: 
4.6.1. alkoholio (daugiau kaip 0,40 promilės 

alkoholio koncentracija kraujyje, 

patvirtinta alkotesterio rodmenimis arba 
medicininiais dokumentais), narkotikų ar 
toksinių, psichotropinių ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų, stipriai veikiančių 
vaistų vartojimas siekiant apsvaigti. Mes 
taip pat nemokame draudimo išmokos, 
jei Apdraustasis vartojo alkoholį ar kitas 
svaigiąsias medžiagas po nelaimingo 
atsitikimo iki gydytojo apžiūros arba 
vengė neblaivumo ar apsvaigimo 
patikrinimo; 

4.6.2. Apdraustasis vairavo motorinę transporto 
priemonę, neturėdamas teisės vairuoti 
šios rūšies transporto priemonės; 

4.6.3. Apdraustojo kūno sužalojimas įvyko 
jam važiuojant motorine transporto 
priemone, kurioje įrengti saugos diržai, 
bet jis, kaip vairuotojas ar keleivis, jų 
nebuvo užsisegęs; 

4.6.4. įvykiai, per kuriuos žala Apdraustajam 
buvo padaryta dėl to, kad jis nepakluso 
teisėtiems policijos pareigūnų 
reikalavimams; 

4.6.5. pasekmės, susijusios su Apdraustojo 
sportine veikla, kuri laikoma Profesionaliu 
sportu ir (arba) Ekstremaliu sportu, 
ar laisvalaikiu, jei Draudimo sutartyje 
nenustatyta kitaip; 

4.6.6. Apdraustojo tyčia susikeltos ligos, tyčiniai 
susižalojimai arba bandymas nusižudyti. 

4.6.7. Darbingumo netekimo draudimo 
išmoka nemokama, jeigu mums apie 
darbingumo netekimą pranešama po 
Apdraustojo mirties arba praėjus daugiau 
kaip 12 mėnesių po visiško ar dalinio 
Apdraustojo darbingumo netekimo. 

4.6.8. Jeigu draudimo apsauga buvo 
sustabdyta arba nutraukta, tai 
atnaujinus draudimo apsaugos galiojimą 
darbingumo netekimas nelaikomas 
draudžiamuoju įvykiu, jeigu jis atsirado 
dėl priežasčių, kurios susidarė tuo 
laikotarpiu, kai draudimo apsauga 
negaliojo. 

 
5. DRAUDIMO SUMA, ĮMOKA 

 
5.1. Papildomo draudimo suma nustatoma mūsų 

ir Jūsų sutarimu mūsų patvirtinta tvarka ir 
nurodoma prašyme sudaryti Draudimo sutartį ir 
Draudimo liudijime (polise). 

5.2. Jūs, Draudėjas, galite pasirinkti vieną iš draudimo 
nuo darbingumo netekimo variantų: 
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5.2.1. Visiškas – nustačius Apdraustajam 
darbingumo netekimo lygį, numatytą 
draudžiamųjų įvykių aprašyme šių 
taisyklių 3.1.1 punkte, išmokama 
nustatyta draudimo suma, nurodyta 
Draudimo liudijime (polise); 

5.2.2. Dalinis – nustačius Apdraustajam 
darbingumo netekimo lygį, numatytą 
draudžiamųjų įvykių aprašyme šių 
taisyklių 3.1.2 punkte, išmokama 
nustatyta draudimo suma, nurodyta 
Draudimo liudijime (polise). Pasirinkę 
vieną iš draudimo nuo darbingumo 
netekimo variantų, Jūs galite rinktis: 

5.2.3. variantą Plius prie 5.2.1 arba 5.2.2 
punkte nurodytų draudimo nuo 
darbingumo variantų (arba variantą 
„Visiškas plius“ arba „Dalinis plius“), 
bet tik tuo atveju, jei draudžiate 
save. Apdraustajam, kuris kartu yra 
ir Draudėjas, nustačius darbingumo 
netekimo lygį, numatytą draudžiamųjų 
įvykių aprašyme šių taisyklių 3.1.1 
arba 3.1.2 punkte, išmokama 
nustatyta draudimo suma, kuri yra 
nurodyta Draudimo liudijime (polise), 
be to, Draudėjas, kuris kartu yra ir 
Apdraustasis, atleidžiamas nuo Sutartų 
įmokų mokėjimo likusiam šio Papildomo 
draudimo galiojimo laikui. Draudėją 
atleidus nuo Sutartų įmokų mokėjimo 
likusiam šio Papildomo galiojimo 
laikui, Sukauptas kapitalas toliau 
investuojamas, tačiau mūsų lėšomis 
papildomai nekaupiamas, o visos įvykio 
dieną galiojusios Draudimo apsaugos 
(išskyrus Darbingumo netekimo 
draudimo apsaugą Draudėjui) lieka 
galioti iki Draudimo sutartyje nustatyto 
šio Papildomo draudimo termino ir 
mokesčius už jas toliau mokame mes. 

5.3. Kai viena Draudimo sutartimi apdrausti du 
Apdraustieji, Papildomas draudimas sudaromas 
kiekvienam Apdraustajam atskirai. 

5.4. Mes galime nustatyti minimalias ir maksimalias 
draudimo sumas. Galiojančios sutarties sąlygų 
keitimo metu taikomos keitimo momentu 
mūsų patvirtintos ir galiojančios minimalios ir 
maksimalios draudimo sumos bei minimalios 
Draudimo įmokos. 

5.5. Draudimo suma ir Sutarta įmoka gali būti 
didinamos indeksuojant – indeksavimo sąlygos 
numatomos Draudimo sutartyje. 

5.6. Iš sukauptos Pagrindinio kapitalo sumos 
kiekvieną mėnesį išskaičiuojamas Draudimo 
rizikos (biometrinėms rizikoms padengti) 
mokestis, kuris priklauso nuo pasirinkto (-ų) 
draudimo varianto (-ų), nurodytų 5.2.1, 5.2.2 ir 
5.2.3 punktuose, draudimo sumos, Apdraustojo 
amžiaus ir (arba) sveikatos būklės, darbo ir 
(arba) veiklos, sporto ar laisvalaikio užsiėmimų, 
pomėgių ir kitų aplinkybių rizikingumo tuo 
laikotarpiu. 

5.7. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu draudimo 
išmokos pagal atitinkamą draudimo variantą 
negali viršyti Draudimo sutartyje nustatytos 
draudimo sumos. Draudimo sumos nėra 
atsistatančios. 

 
6. DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA IR 

PABAIGA 
 

6.1. Jei Jūs sudarote Papildomą draudimą kartu su 
Pagrindiniu draudimu, Papildomo draudimo 
apsauga įsigalioja kartu su Pagrindinio draudimo 
apsauga. 

6.2. Jei Jūs sudarote Papildomą draudimą vėliau mūsų 
nustatyta tvarka ir terminais, Papildomo draudimo 
apsauga įsigalioja Draudimo liudijime (polise) 
nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip kitą dieną 
po Draudimo įmokos įskaitymo į mūsų sąskaitą 
dienos. 

6.3. Papildomo draudimo apsauga pasibaigia: 
6.3.1. Draudimo liudijime (polise) nurodytą 

dieną; 
6.3.2. pasibaigus Pagrindiniam draudimui; 
6.3.3. nutraukus Pagrindinį draudimą; 
6.3.4. išmokėjus draudimo išmoką dėl 

darbingumo netekimo; 
6.3.5. atsisakius pasirinkto Papildomo draudimo 

arba pakeitus Papildomo draudimo 
variantą. 

 
7. DRAUDIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR 

PAREIGOS DRAUDIMO GALIOJIMO METU 
 

7.1. Papildomam draudimui nuo darbingumo netekimo 
galioja mūsų ir Jūsų teisės ir pareigos, nustatytos 
Pagrindinio draudimo taisyklėse. 

7.2. Esminės aplinkybės, apie kurias ir apie kurių 
pasikeitimą Jūs ir (arba) Apdraustasis privalote 
informuoti mus, išvardytos Pagrindinio gyvybės 
draudimo taisyklėse. 

7.3. Įvykus įvykiui, kuris gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, Jūs ir(arba) Apdraustasis 
privalote: 
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7.3.1. ne vėliau kaip per 72 (septyniasdešimt 
dvi) valandas kreiptis į asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą; 

7.3.2. nurodyti gydančiam gydytojui tikslias 
susirgimo ir (arba) įvykio aplinkybes; 

7.3.3. remdamiesi mūsų nurodymais, užkirsti 
kelią nuostoliams arba juos mažinti, 
taip pat suteikti mūsų reikalaujamą 
informaciją; 

7.3.4. stengtis, kad kuo greičiau būtų 
parengti mums reikalingi dokumentai ir 
medicininės išvados; 

7.3.5. atlikti mūsų paskirtą medicinos 
ekspertizę, jei medicininiai duomenys 
nepakankami ir pagal juos negalima 
tiksliai nustatyti nelaimingo atsitikimo 
metu patirto sveikatos sutrikdymo 
laipsnio. Tam būtinas išlaidas 
apmokame mes; 

7.3.6. duoti raštišką sutikimą, suteikiantį 
mums teisę susipažinti su Jūsų 
medicinos dokumentais, leisti mums 
atlikti nuostolių priežasties ir dydžio 
tyrimus, suteikti mums visą ir teisingą 
informaciją, taip pat pateikti mūsų 
pagrįstai reikalaujamus dokumentus, 
kad būtų galima ištirti įvykį, kuris gali 
būti pripažintas draudžiamuoju. 

 
8. DRAUDIMO IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA 

 
8.1. Maksimalus išmokamos draudimo išmokos dydis 

negali viršyti 100 proc. Papildomo draudimo 
sumos per visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

8.2. Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio per 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nelaimingo 
atsitikimo dienos, draudimo išmoka pagal 
Pagrindinį draudimą mažinama pagal Papildomą 
draudimą išmokėtos išmokos dydžiu. 

8.3. Jei dėl draudžiamojo įvykio prarandamas arba 
sužalojamas organas, kūno dalis ar sistema, kurių 
funkcijos prieš įvykį jau buvo sutrikusios dėl ligos, 
nelaimingo atsitikimo arba nuolatinio neįgalumo, 
dėl draudimo išmokos dydžio ar jos mokėjimo 
sprendžiame mes. 

8.4. Draudimo išmoka mokama Apdraustajam, jei 
nesutarta kitaip. 

8.5. Apie įvykį, kuris gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, Jūs arba Apdraustasis privalote 
raštu pranešti mums ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įvykio dienos, 
išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl 
objektyvių priežasčių. 

8.6. Kreipiantis dėl įvykio, kuris gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, mums turi būti pateikti šie 
dokumentai: 
8.6.1. Draudimo liudijimas (polisas) (jei yra 

galimybė); 
8.6.2. besikreipiančio Naudos gavėjo asmens 

tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
8.6.3. užpildytas prašymas išmokėti draudimo 

išmoką, kuriame išsamiai nurodytos 
visos įvykio, kuris gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, aplinkybės; 

8.6.4. draudžiamąjį įvykį pagrindžiantys 
dokumentai (visi toliau išvardyti): 
8.6.4.1. iš sveikatos priežiūros 

įstaigos gauti dokumentai su 
patvirtinta diagnoze, analizės, 
tyrimų ir skirto gydymo 
aprašymu; 

8.6.4.2. darbingumo lygio pažyma, 
netekto darbingumo 
procentinė išraiška, nustatyto 
nedarbingumo terminai; 

8.6.4.3. Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos išduota 
darbingumo lygio pažyma 
(pažymos kopija) ir išsamus 
gydančio gydytojo išrašas 
apie darbingumo netekimo 
priežastis, pradžią ir ateityje 
numatomą ilgalaikį jo buvimą; 

8.6.4.4. jeigu Naudos gavėjas yra 
nepilnametis vaikas, vaiko 
vardu arba vieno iš tėvų vardu 
atidarytos sąskaitos numeris 
(jei tai neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos įstatymams) ir 
vaiko gimimo įrašas arba jo 
nuorašas. 

8.6.5. Mes savo nuožiūra galime papildomai 
pareikalauti kitų dokumentų, reikalingų 
draudžiamojo įvykio tyrimui. 

8.7. Darbingumo netekimo lygis mūsų gali būti 
vertinamas ir nustatomas praėjus ne mažiau kaip 
12 (dvylikai) mėnesių po nelaimingo atsitikimo 
su sąlyga, kad nedarbingumas yra patvirtintas 
atitinkama medicinine pažyma, išduota ne 
vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius, pasibaigus 12 
(dvylikos) mėnesių laikotarpiui nuo įvykio datos. 

8.8. Mes turime teisę nemokėti draudimo išmokos 
arba mokėti mažesnę draudimo išmoką, 
jeigu įvykus įvykiui Jūs ir (arba) Apdraustasis 
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neįvykdote savo pareigų pagal sudarytą 
Draudimo sutartį ir tai turi priežastinį ryšį su 
įvykiu: 
8.8.1. jeigu įvykus įvykiui Jūs ir (arba) 

Apdraustasis neįvykdote savo pareigų 
pagal sudarytą Draudimo sutartį, 
nurodytų šių draudimo taisyklių 7.3 
punkte; 

8.8.2. jei sutarties galiojimo metu buvo 
pakeistos Draudimo sutarties sąlygos 
padidinant mūsų prisiimtą draudimo 
riziką (buvo pratęstas sutarties 
galiojimas ir (arba) padidintos draudimo 
sumos ir (arba) kitaip pakeistos 
Draudimo sutarties sąlygos) ir per 6 
mėnesius nuo sutarties sąlygų keitimo 

Apdraustajam nustatytas nedarbingumo 
lygio sumažėjimas, numatytas 
draudžiamųjų įvykių aprašyme, tokiu 
atveju mes išmokėsime tik tą dalį 
ir pagal tą variantą, kuris buvo iki 
sutarties sąlygų keitimo; 

8.8.3. dėl kitų pareigų, nurodytų Pagrindinio 
draudimo taisyklėse, kurios yra 
neatskiriama Draudimo sutarties dalis, 
nevykdymo. 

 
9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
9.1. Jei šiose taisyklėse tam tikros sąlygos 

nereglamentuojamos, taikomos Pagrindinio 
draudimo sąlygos. 
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