DARBUOTOJŲ DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Produktas: darbuotojų draudimas
Draudikas: AB „Lietuvos draudimas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir registruota draudimo
įmonė, kurios veiklą reglamentuoja LR draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai, priežiūrą vykdo
Lietuvos bankas; licencijos Nr. 17.

Šis dokumentas neatspindi konkrečios darbuotojų draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji
įvykiai.Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Darbuotojų draudimo taisyklėse Nr. 68-5 (2018-05-15 redakcija, galioja nuo 2018-06-16)
• Darbuotojų draudimo liudijime
Kokia šio draudimo rūšis?
Darbuotojų draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šį draudimą gali sudaryti šios dalys:
•

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų:
- kaulų lūžiai ir išnirimai
- minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai
- ilgalaikės ir negrįžtamos traumų pasekmės
- mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomai pasirenkama:
- gydymo išlaidos
- dienpinigiai dėl nelaimingo atsitikimo
- ligonpinigiai dėl nelaimingo atsitikimo
- finansiniai nuostoliai

•

Darbuotojų draudimas nuo ligos arba darbingumo netekimo:
- kritinės ligos
- papildomos ligos
- darbingumo netekimas arba neįgalumas (vaiko)
Papildomai pasirenkama:
- dienpinigiai dėl ligos
- ligonpinigiai dėl ligos
- plastinė operacija
- psichologo pagalba

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
Kaulų lūžiai ir išnirimai (T1)
Kaulų lūžiai ir jų operacijos.
Išnirimai: delnakaulių, rankos, pėdos, plaštakos pirštikaulių, padikaulių, alkūnės, peties, čiurnos, kelio, klubo, žandikaulio sąnario.  
Minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai (T2)
Regos, klausos organų traumos ir jų padariniai.
Centrinės nervų sistemos pažeidimai ir jų padariniai.
Galvinių ir periferinių nervų pažeidimai.
Paviršinių minkštųjų audinių, raiščių, sausgyslių, raumenų
traumos.
Krūtinės ląstos organų (kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių
sistemos) traumos ir jų padariniai.
Pilvo ertmės (virškinimo, šlapimo išskyrimo ir lytinės sistemos) organų traumos ir jų padariniai.
Ilgalaikės ir negrįžtamos traumų pasekmės (T3)
Galūnių arba jų funkcijų netekimas.
Apkurtimas.
Sunkių centrinės nervų sistemos pažeidimų padariniai.
Galvinių ir periferinių nervų pažeidimų padariniai.
Kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistemų sunkių traumų
padariniai.
Virškinimo, šlapimo išskyrimo ir lytinės sistemos sunkių
traumų padariniai.
Mirtis dėl nelaimingų atsitikimų
Mirtis dėl per nelaimingą atsitikimą patirto sužalojimo.

Bendri nedraudžiamieji įvykiai
Įvykiai, nepatvirtinti medicinos dokumentais, tyrimais.
Įvykiai, atsitikę atliekant karo tarnybą.
Susižalojus arba mirus dėl ligos sukeltų priepuolių.
Savižudybė, tyčia sukelta žala.
Įvykis įvyko praktikuojant pavojingą gyvybei sportą arba
kitą veiklą.
Įvykis įvyko apdraustajam profesionaliai sportuojant.
Sužeista ta organizmo dalis, kuri iki tol buvo pažeista ligos arba per vienų metų laikotarpį buvo patirta trauma,
išskyrus daugybines traumas.
Mirtis arba traumos, atsiradusios valdant savaeigę transporto priemonę apsvaigus arba neturint teisės jos valdyti.
Įvykiai, susiję su kosmetinėmis procedūromis, operacijomis,
protezavimu ir jų komplikacijų gydymu (išskyrus, kai tai susiję su kūno sužalojimu, buvusiu draudimo laikotarpiu).
Minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai
Jeigu dėl fizinės įtampos atsirado išvarža, radikulopatija
arba neuropatija.
Jeigu apdraustajam iki sužalojimo buvo cerebrovaskulinė
patologija arba sunkesnis galvos smegenų sužalojimas.
Dėl randų arba dalinio minkštųjų audinių netekimo, susidariusių po atvirų lūžių, operacijų arba amputacijų.
Dėl įvairios kilmės pūlinių, venų išsiplėtimo ir panašių susirgimų išmoka nemokama.
Mirtis dėl nelaimingų atsitikimų
Mirtis dėl kūno sužalojimų, kuriuos sukėlė ligos. Savižudybė, jeigu draudžiamasi trumpiau nei 3 metus.
Jeigu mirties priežastis yra apsinuodijimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis ir nepasirinkta
apsvaigimo sąlyga.
Kritinės ligos
Kritinė liga, diagnozuota iki sutarties sudarymo.
Kritinė liga, nepatvirtinta objektyviais tyrimais ir gydytojo.

Draudžiamieji įvykiai

PASIRINKUS PAPILDOMAI
Gydymo išlaidos
Mediciniškai pagrįstų gydymo paslaugų ir priemonių gavimas dėl per nelaimingą atsitikimą patirto sužalojimo.
Dienpinigiai dėl nelaimingo atsitikimo
Apdraustojo laikinas nedarbingumas dėl per nelaimingą
atsitikimą patirto sužalojimo, trunkantis ne trumpiau nei
3 dienas iš eilės.

Nedraudžiamieji įvykiai

Ligonpinigiai dėl nelaimingo atsitikimo
Apdraustojo gydymas stacionarinėje sveikatos priežiūros
įstaigoje dėl per nelaimingą atsitikimą patirto sužalojimo,
trunkantis ne trumpiau nei 24 valandas per parą ir ne
trumpiau nei 3 dienas iš eilės.
Finansiniai nuostoliai
Draudėjo patirti finansiniai nuostoliai dėl darbuotojo mirties arba dėl per nelaimingą atsitikimą patirto sužalojimo.
DRAUDIMAS NUO LIGOS ARBA DARBINGUMO
NETEKIMO
Kritinės ligos
I tipo cukrinis diabetas, trapių kaulų  sindromas, miokardo infarktas, insultas, aortos aneurizma, galvos smegenų
aneurizma, Bechterevo liga, Adisono liga, reumatoidinis
artritas, sisteminė raudonoji vilkligė, AIDS, išsėtinė sklerozė, aklumas, vėžys, gerybiniai galvos ir nugaros smegenų
augliai, lėtinis inkstų funkcijos   nepakankamumas, širdies,
plaučių, kepenų, kasos transplantacija, raumenų distrofija..
Papildomos ligos
Laimo liga, erkinis encefalitas, erkinis mielitas, erkinis encefalomielitas, stabligė, dujinė gangrena, ūmus apendicitas,
perforuota skrandžio opa, pasiutligė, meningokokinė infekcija, difterija.
Darbingumo netekimas arba neįgalumas
Jeigu patyrus kūno sužalojimą arba susirgus kritine liga
netenkama darbingumo arba vaikas tampa neįgalus.

Papildomos ligos
Papildoma liga, nepatvirtinta objektyviais tyrimais ir gydytojo.
Darbingumo netekimas arba neįgalumas
Mažesnis nei 50 proc. darbingumo netekimas.
Kai darbingumo netekimas nustatytas dėl kritinių ligų ir
(arba) kūno sužalojimų, diagnozuotų iki draudimo sutarties įsigaliojimo pradžios.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Bendra išmokų suma negali viršyti pasirinktos rizikos
draudimo sumos per vienus sutarties metus. Draudimo
liudijime abipusiu sutarimu gali būti numatytas maksimalus įvykių skaičius.
Pasirikus gydymo išlaidų sąlygą, patyrus vieną įvykį išmoka
negali viršyti 300 Eur.
Jei yra degeneracinių pakitimų dėl kelio sąnario menisko
sužalojimo, mokama pusė numatytos išmokos.
Jei apdraustasis miršta dėl traumos, už kurią jau buvo
išmokėta išmoka, tuomet ji išskaičiuojama iš draudimo
sumos, mokėtinos dėl apdraustojo mirties.
Pasirinkus apsaugos galiojimo laiką tik darbo metu, apsauga galioja tik darbo metu ir pakeliui į (iš) darbą (-o).

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje, išskyrus „Dienpinigių dėl nelaimingo atsitikimo“, „Gydymo išlaidų“, „Darbingumo netekimo
(vaikų – neįgalumo)“, „Finansinių nuostolių“, „Dienpinigių dėl ligos“ ir „Plastinės operacijos“ draudimo variantus – šie galioja tik Lietuvoje.

Kokios mano pareigos?
•
•
•
•
•

Per 5 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“ apie pasikeitusį buveinės adresą.
Per 5 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“ apie pasikeitusią riziką: darbuotojų skaičiaus pokyčius, apdraustojo darbo veiklos ir
(arba) laisvalaikio praleidimo formos pokyčius.
Drausti visus įmonės, jos atskiro padalinio arba vienos profesinės kategorijos darbuotojus (kitu atveju turi būti pateiktas apdraustųjų sąrašas).
Atsitikus draudžiamajam įvykiui, nedelsiant imtis veiksmų jo plitimui sustabdyti ir pranešti kompetentingoms institucijoms.
Per 30 kalendorinių dienų „Lietuvos draudimui“ raštu pranešti apie įvykį, darbuotojui mirus – per 20 kalendorinių dienų.

Kada ir kaip moku?
Mokama visa draudimo įmoka vienu kartu arba skaidoma į dalines įmokas.
Įmoką galite apmokėti savitarnoje www.savasld.lt, e. banke užsisakius gauti e. sąskaitas, pavedimu, skyriuje mokėjimo kortele, „Lietuvos pašto“,
„Maximos“ kasoje.
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Įprastinis darbuotojų draudimo liudijimas sudaromas 12 mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo įmoka yra apmokėta (jeigu draudimo sutartyje nesusitarta kitaip).

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel. 1828 arba užsukite į
artimiausią skyrių.

