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SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

1. KAS YRA KAS 

Mes arba Draudikas – AAS “BTA Baltic Insurance Company”, atstovaujama filialo Lietuvoje. 

Jūs arba Apdraustasis – draudimo liudijime (polise) (toliau tekste – draudimo liudijimas) nurodytas fizinis asmuo 
ar pareigybė, kuris turi draudimo interesą, ir kurio naudai sudaryta draudimo sutartis. 

Draudėjas – Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė. 

Pavojingos ligos – šio taisyklių priedo sąlygomis tai susirgimas Covid-19, liga, kurios sukėlėjas yra koronavirusas 
SARS-CoV-2. 

Pavojingų ligų diagnozė – Pavojingų ligų diagnozė, kuri nustatyta draudimo sutartis galiojimo laikotarpiu ir įrodyta 

atitinkamais laboratoriniais ir instrumentiniais medicininiais tyrimais bei patvirtinta gydytojo išvada, kuri įrašyta 

apdraustojo medicinos dokumentuose. 

Hospitalizacija – Jūsų gydymas Ligoninėje, Lietuvos Respublikos teritorijoje. Gydymu ligoninėje laikoma, kai Jūsų 

paguldymo ir išrašymo data yra ne ta pati diena. 

Ligoninė – Lietuvos Respublikos gydymo įstaiga, kurioje teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos, išskyrus reabilitacijos paslaugas.  

Intensyvios pagalbos ar Reanimacijos skyrius – Ligoninėje esantis Intensyvios pagalbos ar Reanimacijos 
skyrius, kuriame  gydomi ligoniai, turintys ūminių organizmo funkcijų sutrikimų ir kuriems taikoma neinvazinė 

gyvybinių funkcijų stebėsena, aktyvus medikamentinis ir (ar) aparatinis gyvybinių funkcijų palaikymas.  

2. KAS YRA DRAUDŽIAMA 

 Draudžiamasis įvykis yra Jūsų gydymas stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje dėl Jums nustatytos 
COVID-19 infekcijos (toliau tekste – Koronavirusas), kuri Jums sukėlė sveikatos sutrikimus ir dėl kurių buvo 

būtina Hospitalizacija. 
 Draudimo apsauga įsigalioja praėjus 3 dienoms nuo draudimo sutarties sudarymo dienos. 

 Draudimo apsauga galioja, jei mėginys dėl Koronaviruso paimtas ne anksčiau kaip kitą dieną po draudimo 

sutarties įsigaliojimo datos, o Koronaviruso infekcija patvirtinama ir Hospitalizacija prasideda ne anksčiau kaip 
3 dieną po draudimo sutarties įsigaliojimo datos.  

 Draudimo apsauga galioja tik Lietuvos Respublikoje (jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip). 

3. KOKIAIS ATVEJAIS DRAUDIMO APSAUGA NEGALIOJA 

 Draudimo apsauga negalioja ir draudimo išmoka nemokama, jei įvykis įvyko dėl aplinkybių, nurodytų Taisyklių 

Bendrosiose sąlygose, o taip pat kai:   

3.1.1. Jūs dirbate įmonėje, kuri teikia sveikatos priežiūros paslaugas; tarnaujate kariuomenėje ar kitose 
karinėse struktūrose (jei draudimo sutartyje nenumatyta kitaip);  

3.1.2. Jūs išrašomas iš ligoninės anksčiau nei po 6 dienų po Hospitalizacijos; 
3.1.3. Jums nebuvo nustatyta Koronaviruso diagnozė ar Koronaviruso infekcija bus nustatyta po Jūsų mirties.   

3.1.4. mėginys dėl Koronaviruso Jums paimtas anksčiau negu draudimo sutarties įsigaliojimo data, o 

Koronaviruso infekcija patvirtinama ir Hospitalizacija prasideda anksčiau kaip 3 dieną po draudimo 
sutarties įsigaliojimo datos.  

 Nedraudžiamuoju įvykiu laikoma ir draudimo išmoka nemokama už Hospitalizaciją:  
3.2.1. susijusią su Koronaviruso diagnostika, reabilitacija ir/ar sanatoriniu gydymu (tęstiniu gydymu); 

3.2.2. dėl prevencinio gydymo ir slaugos; 
3.2.3. kuri nepertraukiamai trunka trumpiau nei 6 kalendorines dienas iš eilės.  

 Pagal šias sąlygas neatlyginamos išlaidos, jei Jūs gydomas karščiavimo klinikose, slaugos namuose, ilgalaikės 

priežiūros įstaigose ar sveikatos stiprinimo centruose. 
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4. UŽ KĄ BEI KOKIU BŪDU MOKĖSIME  

 Draudimo apsauga galioja, jei mėginys dėl Pavojingos ligos paimtas ne anksčiau kaip kitą dieną po draudimo 

sutarties įsigaliojimo datos, o Pavojingos ligos diagnozė patvirtinama ir Hospitalizacija prasideda ne anksčiau 
kaip 3 dieną po draudimo sutarties įsigaliojimo datos.  

 Draudimo liudijime šiai draudimo rizikai nurodyta draudimo suma už visą draudimo laikotarpį, o draudimo 

išmoką mokama kaip nurodyta 4.3. – 4.6. punktuose.  
 Draudimo išmoka bus mokama už kiekvieną Hospitalizacijos dieną, pradedant ją skaičiuoti nuo 6 

Hospitalizacijos dienos, bet su sąlyga, kad Hospitalizacija trunka 6 ir daugiau kalendorinių dienų iš eilės:  
4.3.1. draudimo išmoka per visą draudimo laikotarpį mokama ne daugiau kaip už 10 Hospitalizacijos dienų. 

Jei jūs per tą patį draudimo laikotarpį būsite pakartotinai Hospitalizuotas dėl Pavojingos ligos, tuo 

atveju draudimo išmoka bus mokama nuo pirmos Hospitalizavimo dienos, bet ji negalės viršyti bendro 
su pirma Hospitalizacija  10 dienų termino; 

4.3.2. jei Hospitalizacijos metu Jūs būsite gydomas Intensyvios pagalbos ar Reanimacijos skyriuje, 
papildomai bus išmokama vienkartinė per visą draudimo laikotarpį draudimo liudijime nurodyta 

draudimo suma. 
 Draudimo išmoka mokama Apdraustajam.   

 Apdraustojo mirties po Hospitalizacijos dėl Pavojingos ligos atveju, draudimo išmoka būtų mokama teisėtiems 

paveldėtojams atitinkamai už praleistą ligoninėje dienų skaičių ir gydymą Intensyvios pagalbos ar 
Reanimacijos skyriuje, pagal  draudimo liudijime nurodytas sąlygas.    

 Mes turime teisę nemokėti draudimo išmokos, jei Jūs nesilaikėte karantino metu (jei toks buvo paskelbtas) 
privalomų saugumo reikalavimų, savavališkai rizikavote užsikrėsti, laiku nesikreipėte į sveikatos priežiūros 

įstaigą dėl gydymosi arba Mums pavėluotai pranešėte apie įvykį, ir dėl to mes negalime patikrinti tokio įvykio 

tikslių aplinkybių, o medicinos dokumentai nepatvirtina, kad įvykis įvyko draudimo sutarties sąlygomis ir 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. 

 Mes turime teisę savo lėšomis atlikti papildomą Jūsų sveikatos būklės patikrinimą, pasitelkiant medicinos 
ekspertus ar kitus specialistus, siekiant nustatyti įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju arba 

nedraudžiamuoju, aplinkybes, priežastis bei žalos mastą. 

5. KĄ DARYTI ĮVYKUS ĮVYKIUI 

 Atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, Jūs, Draudėjas arba Jūsų įgalioti asmenys privalo 
pateikti Mums visus su įvykiu susijusius dokumentus, pagrindžiančius draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes 

ir išmokos dydį, tarp jų: 
5.1.1. prašymą išmokėti draudimo išmoką; 

5.1.2. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; 

5.1.3. dokumentus (epikrizę) iš sveikatos priežiūros įstaigos po Hospitalizacijos,  kuriuose būtų patvirtintas 
užsikrėtimas Koronavirusu ir nurodytas Hospitalizavimo terminas. 

5.1.4. atleisti gydytojus nuo gydymo paslapties saugojimo ir įgalioti mūsų atstovą susipažinti su Jūsų 
medicinos ir kitais dokumentais, susijusiais su Jūsų sveikatos sutrikimu; 

5.1.5. leisti mums atlikti papildomą Jūsų sveikatos būklės patikrinimą dėl Hospitalizacijos priežasčių. Šį 
vertinimą Mes įpareigojame atlikti Mūsų medicinos ekspertus arba kitus specialistus. Išlaidas, susijusias 

su šiame punkte nurodytais veiksmais, apmokame Mes. 

 


