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EXTREME NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ  DRAUDIMO  SUTARTIS 
 
Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – Extreme nelaimingų atsitikimų draudimą. Jame 
pateikiami dažniausiai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties 
sąlygų. Visa išsami informacija, susijusi su draudimo sąlygomis, pateikiama kituose dokumentuose (pvz., draudimo sutartyje, Extreme 
nelaimingų atsitikimų draudimo taisyklėse, draudimo sutarties šalių rašytinėje komunikacijoje). 
 
Kokia šio draudimo rūšis 
 
Draudžiami turtiniai interesai, susiję su kūno sužalojimu, sveikatos sutrikimu, ir (ar) mirtimi dėl nelaimingo atsitikimo. 
 
 

 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 

Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams (tik tuomet, jei konkrečius įvykius Draudėjas pasirinko sudarydamas sutartį): 

– Mirčiai nuo nelaimingo atsitikimo   

– Neįgalumui dėl nelaimingo atsitikimo 

– Traumoms 

Draudimo suma nurodyta draudimo sutartyje. 

Draudimo apsauga galioja visą parą, visame pasaulyje, taip pat galioja užsiimant moto sportu (tiek varžybų, tiek treniruočių 

metu), išskyrus profesionalų sportą. 

 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Nelaimingų atsitikimų  draudimas neapima: 

– Kūno sužalojimų arba mirties dėl ligų ir (ar) fizinių defektų 
– Įvykių, kurie įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios 
– Patologinių ar pakartotinių kaulų lūžių, saugyslių, raiščių, menisko plyšimų, sąnario išnirimų 
– Tarpslankstelinių diskų išvaržų  
– Infekcinių ligų, išskyrus gyvūnams, erkėms ar kitiems vabzdžiams įkandus ar įgėlus 

Bendri nedraudžiamieji įvykiai: 

– Karo, agresijos, nenugalimos jėgos atvejai 
– Teroro atvejai  
– Apsvaigimas nuo alkoholio (daugiau kaip 0,4 prom.), psichotropinių medžiagų atvejai, kai tai turėjo priežastinį 

ryšį su įvykio atsiradimu 
– Vairavimas apsvaigus arba neturint atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo 
– Dalyvavimas profesionalaus sporto varžybose ar treniruotėse 
– Pavojingų profesijų darbo atlikimas 
– Atvejai, kai apdraustąjį sulaiko valstybės valdžios institucijos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

Draudimo išmoka nemokama, jeigu:  

 Įvykis atsitiko ne draudimo laikotarpiu                                                                                                  
 Apdraustasis, Draudėjas ar Naudos gavėjas laiku nepranešėte apie draudžiamąjį įvykį arba sąmoningai 

nevykdėte Mūsų reikalavimų, susiję su įvykio administravimu 

 Apdraustasis, Draudėjas ar Naudos gavėjas sudarant sutartį ar administruojant įvykį pateikėt neteisingą 
informaciją ar dokumentus, reikšmingus draudimo rizikai ar potencialiems nuostoliams įvertinti, arba neteisėtai 
padidinote žalą 

 Draudimo išmoka dėl vienos ar kelių rizikų, įvykusių per draudimo laikotarpį, pasiekė tai rizikai nustatytą 
Draudimo sumą 

Draudimo išmoka gali buti mažinama, jei: 

 Tau ar Naudos gavėjui patirtą žalą visiškai ar iš dalis atlygino asmuo, atsakingas už žalos padarymą, arba ji gali 
būti atlyginti pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą 

 Tau ar Naudos gavėjui draudimo išmoka dėl tos pačios draudimo rizikos priklauso pagal kitas draudimo sutartis 
– tokiu atveju Mes turime teisę išmokėti draudimo išmoką proporcingai draudimo sumai pagal kiekvieną 
draudimo sutartį 
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Kur man taikoma draudimo apsauga? 

✓ Draudimo apsauga taikoma visame pasaulyje, nebent yra susitarta kitaip ir tai nurodyta draudimo sutartyje. 

 

 

 

Kokios mano pareigos? 

– Nedelsiant informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą ar  kitokį atvejį, kai iš esmės keičiasi draudimo 

sutartyje nustatytos aplinkybės  

– Kaip įmanoma greičiau pranešti apie įvykį bendruoju telefonu 19001 ir +370 52 119 119 (skambinant iš užsienio)  ar 

elektroniniu paštu zalos@balcia.lt  ir pateikti visus dokumentus ir žinomą informaciją apie draudžiamojo įvykio 

aplinkybes ir pasekmes 

 

 

 

Kada mokamos įmokos? 

Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius pavedimą į draudimo bendrovės ar į jos įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite 

draudimą, banko sąskaitą. 

 

 

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

– Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartamu ir draudimo liudijime nurodytam terminui. 

– Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos dienos 00:00 val. jeigu liudijime nėra nurodytas kitas 

laikas ir  jeigu laiku sumokėta draudimo įmoka. Išimtys ir pasekmės, kylančios laiku nesumokėjus draudimo įmokos, 

nustatytos draudimo taisyklėse. 

 

 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Draudėjas, norėdamas nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas, turi kreiptis į jam atstovaujantį draudimo tarpininką arba 

tiesiogiai į draudiką sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.  

 


