Asmens draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS “BTA Baltic Insurance
Company”, atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Asmens draudimas

Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Asmens draudimo Taisyklėse Nr. 01.4 ir
draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Asmens draudimas – nelaimingų atsitikimų draudimo rūšis.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Žemiau išvardintos dažniausiai pasirenkamos
draudimo rizikos ir jų dažniausi draudžiamieji
įvykiai.
Jei pasirinkote riziką Mirtis dėl Traumos:
Draudžiamasis įvykis – mirtis dėl Traumos per 1
metus nuo Nelaimingo atsitikimo datos.
Mirties atveju draudimo išmoka išmokama, kaip
nurodyta Taisyklių 14-ame punkte.
Jei pasirinkote riziką Traumos:
Traumų pobūdžiai suskirstytos į dvi kategorijas,
kurios pateiktos Taisyklių Priede Nr. 1 ir Taisyklių
Priede Nr. 2. Šias kategorijas galite rinktis kartu
arba atskirai.
Kaulų, minkštųjų audinių ir vidaus organų
sužalojimai (Taisyklių Priedas nr. 1):
Kaulų lūžiai (pavyzdžiui, plaštakos vieno kaulo
lūžis ar išnirimas, plaštakos pėdos piršto (-ų) lūžis)
ir minkštųjų audinių sužalojimai (pavyzdžiui, linijinis
randas iki 3 cm, čiurnos raiščių patempimas,
plyšimas, kai darbingumas tęsėsi ne mažiau kaip
7 dienas).
Įvykio atveju išmokama draudimo sumos dalis,
priklausomai nuo Traumos pobūdžio.
Ilgalaikės ir negrįžtamos Traumų pasekmės
(Taisyklių Priedas nr. 2):
Ilgalaikės ir negrįžtamos Traumų pasekmės (pavyzdžiui, visiškas apkurtimas viena ausimi, kojos amputacija).
Įvykio atveju išmokama draudimo sumos dalis,
priklausomai nuo Traumos pobūdžio.
Jei pasirinkote riziką Netektas darbingumas:
Draudžiamasis įvykis – ne vėliau kaip per 1 metus
nuo įvykio datos nustatytas ne didesnis kaip 50%
darbingumo lygis (asmenims iki 18 metų – neįgalumo lygis).
Įvykio atveju išmokama draudimo sumos dalis priklausomai nuo Netekto darbingumo (neįgalumo)
lygio.
Jei pasirinkote riziką Susirgimai:
Draudžiamuoju įvykiu laikomas Apdraustajam,
Taisyklėse nurodytomis sąlygomis, diagnozuotas
susirgimas viena iš Taisyklėse nurodytų ligų,
pavyzdžiui, Laimo liga, erkiniu encefalitu, ūminiu
apendicitu, ūmiu apsinuodijimu maistu.
Įvykio atveju, vieną kartą per draudimo laikotarpį,
išmokama draudimo suma, nurodyta draudimo
liudijime.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Žemiau išvardintos draudimo rizikos ir
dažniausi nedraudžiamieji įvykiai.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika Mirtis
(dėl Traumos):
jei polise nepažymėta apsvaigimo sąlyga, o įvykio
atveju alkoholio koncentracija kraujyje viršija 0,4
promilės, arba asmuo atsisakė tikrintis blaivumą.
jei įvykis nutiko dėl bet kokių ligų, įskaitant Kritines
ligas ir Susirgimus.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika Traumos:
Kaulų, minkštųjų audinių ir vidaus organų
sužalojimai (Taisyklių Priedas Nr. 1)
Ilgalaikės ir negrįžtamos traumų pasekmės
(Taisyklių Priedas Nr. 2)
Kūno sužalojimas, kuris nenurodytas Taisyklių
Priede Nr. 1 ar Taisyklių Priede Nr. 2.
Įvykio faktas nėra patvirtintas medicininiu
dokumentu (išrašu iš gydymo įstaigos).
Organų sistemos funkcinio vieneto sužalojimas,
jei iki Traumos ši sritis buvo pažeista ligos (pvz.:
Osteoporozės) arba tai yra Patologinis lūžis.
Dėl fizinio krūvio/įtampos (taip pat svorio kėlimo)
atsiradusios išvaržos (pilvo sienos, diafragmos,
tarpslankstelinių stuburo diskų), radikulopatijos/
neuropatijos.
Dėl to pačio organų sistemos funkcinio vieneto
pakartotino sužalojimo, jei dar yra likusios prieš tai
buvusios Traumos pasekmės.
Įvykis pripažįstamas draudžiamuoju pagal rizikas
Dienpinigiai, Ligonpinigiai, Išlaidos mokslui,
Išlaidos korepetitoriui, Išlaidos vaikams, Plastinės
operacijos, Psichologinė pagalba, Pagalba, tik tuo
atveju, jei jis įvyko dėl Traumos.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika Netektas
darbingumas
Netektas darbingumas (neįgalumas) nustatytas
vėliau kaip po 1 metų nuo Nelaimingo atsitikimo
datos.
Netekto darbingumo lygis mažesnis už 50%,
asmenims iki 18 metų nenustatytas neįgalumo lygis.
Įvykis, buvo pripažintas nedraudžiamuoju pagal
riziką Traumos.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika
Susirgimai
Diagnozuota liga, kuri nenurodyta Susirgimų sąraše
ar jos diagnozės kriterijai neatitinka Taisyklėse šiai
ligai nurodytų kriterijų.
Jei juo susergama per pirmas 30 dienų nuo
draudimo sutarties laikotarpio pradžios. Ši nuostata
negalioja, kai Susirgimų draudimo apsauga tęsiama
Atnaujintoje sutartyje.
Jei ligos diagnozė nepatvirtinta draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiu.

Jei pasirinkote riziką Kritinės ligos:
Draudžiamuoju įvykiu laikoma Apdraustajam,
Taisyklėse nurodytomis sąlygomis diagnozuota
Kritinė liga, pavyzdžiui, miokardo infarktas, insultas,
aortos aneurizma, galvos smegenų aneurizma.
Įvykio atveju, vieną kartą per draudimo laikotarpį,
išmokama draudimo suma, nurodyta draudimo
liudijime.
Jei pasirinkote riziką Asmens civilinė
atsakomybė:
Draudžiamuoju įvykiu laikoma civilinė atsakomybė
už žalą padarytą trečiųjų asmenų turtui ir / arba
sveikatai, įskaitant naminių gyvūnų padarytą žalą.
Atlyginsime už trečiųjų asmenų pareikštą reikalavimą
atlyginti žalą, atsiradusią dėl trečiojo asmens turto
sunaikinimo, sugadinimo arba trečiojo asmens kūno
sužalojimo (įskaitant mirtį) bei dėl to patirtų išlaidų.
Kitos šitame dokumente nedetalizuojamos
rizikos, kurios gali būti įtrauktos į draudimo
pasiūlymą ar polisą:
Dienpinigiai, Ligonpinigiai, Išlaidos mokslui, Išlaidos
korepetitoriui, Išlaidos vaikams, Plastinės operacijos,
Psichologinė pagalba, Pagalba.
Draudimo apsauga taikoma tik rizikoms, kurias
Apdraustasis pasirinko sudarydamas draudimo sutartį
ir už jas buvo laiku sumokėtos draudimo įmokos.

Jei draudimo liudijime nurodyta rizika Kritinės
ligos
Diagnozuota liga, kuri nenurodyta Kritinių ligų sąraše
ar jos diagnozės kriterijai neatitinka Taisyklėse šiai
ligai nurodytų kriterijų.
kurios pirmieji simptomai atsirado ir/ar Galutinė ligos
diagnozė buvo patvirtinta per pirmas 90 dienų nuo
draudimo sutarties laikotarpio pradžios, išskyrus
Pratęstas sutartis.
jei Galutinė ligos diagnozė nepatvirtinta draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu.
Jei draudimo liudijime nurodyta rizika Asmens
civilinė atsakomybė
Nuostoliai, kurie nėra Trečiųjų asmenų sveikatai,
gyvybei ir/arba turtui padarytos žalos pasekmė.
Neturtinė žala.
Nėra gauta rašytinė Trečiųjų asmenų pretenzija
žalai atlyginti.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Įvykis nutiko užsiimant veikla, kuri priskiriama Padidintos rizikos veiklai ar Sportui, o draudimo liudijime (polise) tai
nebuvo pažymėta.
Įvykis nutiko užsiimant motokrosu, motosportu, kikboksu (visas veiklų sąrašas nurodytas Taisyklių 4.1.13 punkte).
Tarnaujant kariuomenėje, dalyvaujant karinėse pratybose, operacijose, taikos palaikymo misijose ar bet kokiuose
kariniuose veiksmuose.
Sudarant draudimo sutartį buvo pateikta neteisinga, ne visa informacija apie Apdraustųjų turimas ligas, sveikatos
sutrikimus, nustatytą nedarbingumo (neįgalumo) lygį.
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Apdraustasis pradėjo dirbti rizikingesnį darbą.
įvykis įvyko dėl tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo veiksmų.

Kur man taikoma draudimo apsauga?

• Visame pasaulyje draudimo apsauga galioja šiomis rizikoms: Mirties dėl Traumos, Traumų, Kritinių ligų, Ligonpinigių,
Išlaidų mokslui, Išlaidų korepetitoriui, Išlaidų vaikams, Plastinėms operacijoms, Psichologinei pagalbai, Pagalbai.
• Tik Lietuvoje draudimo apsauga galioja šioms rizikoms: Dienpinigių, Medicinos išlaidų, Netekto darbingumo ir Asmens civilinės atsakomybės.
• Draudimo apsauga galioja visą parą, jei draudimo liudijime (polise) nenurodyta kitaip.

Kokios mano pareigos?

- Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas ir pranešti apie jūsų kontaktinių duomenų pasikeitimus (gyv. vietos,
telefono, el. pašto)
- Pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, pavyzdžiui, jei pasikeitė Apdraustojo darbo pobūdis arba pomėgiai (pavyzdžiui,
pradėjo lankyti bokso treniruotes)
- Supažindinti Apdraustuosius ir naudos gavėją (-us) apie sudarytą draudimo sutartį (polisą) ir jų pareigomis.
- Įvykus įvykiui per 30 dienų apie tai praneškite BTA (www.bta.lt/lt/zalos/asmens-draudimas), vykdykite BTA nurodymus
bei pateikite prašomus dokumentus.

Kada ir kaip moku?
Įmoka už draudimo sutartį mokama iki jame nurodytos dienos vienu iš šių būdų:
• mokėjimo pavedimu į BTA banko sąskaitą;
• visose parduotuvių Maxima kasose, visuose „Perlas“ terminaluose ir „Virtualių paslaugų operatorius“ skyriuose, pateikiant mokėjimo sąskaitą;
• bet kurioje BTA atstovybėje atsiskaitant kortele, kuriose yra įrengtas EKS kortelių skaitytuvas, arba grynais.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Draudimo sutartis galioja nuo nurodytos dienos (bet ne anksčiau negu nuo draudimo įmokos sumokėjimo), iki
paskutinės dienos, abi šias datas nurodant draudimo liudijime (polise).

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartį galite nutraukti informavę savo draudimo atstovą ar elektroninių paštu bta@bta.lt ne vėliau kaip prieš
15 dienų iki pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos.

