
 

SUAUGUSIŲJŲ DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ

Ką gausite pasinaudoję šiuo pasiūlymu?

Suaugusiųjų draudimu draudžiami asmenys nuo 19 iki 65 m. 
amžiaus ir nuolat gyvenantys Lietuvoje. Apsidraudus draudimu 
nuo nelaimingų atsitikimų, Jūs turėsite draudimo apsaugą traumų, 
neįgalumo ar mirties atvejais dėl nelaimingo atsitikimo buityje, 
gatvėje, įvairiose viešosiose vietose ar net trumpalaikių kelionių 
užsienyje metu, nes šis draudimas galioja visame pasaulyje.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų atlygins žalą, kurią galite 
patirti Jūs pats, pavyzdžiui kūno sužalojimas, apsinuodijimas, 
sužalojimas elektros srove, gyvatės įkirtimas, gyvūno įkandimas, 
vabzdžio įgėlimas, erkinis encefalitas ir pan.

Į šį draudimą taip pat įtrauktas ir ligonpinigių draudimas, kuris suteikia išmoką, kuomet taikomas stacionarinis gydymas dėl nelaimingo 
atsitikimo.

Kokius draudimo variantus galite pasirinkti?

Suaugusiųjų draudimas nuo nelaimingų 
atsitikimų – tai yra specialus asmens draudimo 
pasiūlymas, kuris suteikia draudimo apsaugą 
mirties, neįgalumo ar traumų atveju dėl 
nelaimingo atsitikimo. Pasirinkite Jums 
priimtiniausią variantą ir apsidrauskite internetu!

Minimalus draudimo variantas 

Metinė įmoka žmogui – tik 26 Eur! 

Draudimo sumos:

• Mirtis 3 000 Eur

• Neįgalumas 6 000 Eur

• Traumos 3 000 Eur

• Ligonpinigiai 300 Eur

Pagrindinis draudimo variantas

Metinė įmoka žmogui – tik 40 Eur! 

Draudimo sumos:

• Mirtis 6 000 Eur

• Neįgalumas 12 000 Eur

• Traumos 3 000 Eur

• Ligonpinigiai 600 Eur

Išplėstinis draudimo variantas

Metinė įmoka žmogui – tik 49Eur! 

Draudimo sumos:

• Mirtis 6 000 Eur

• Neįgalumas 12 000 Eur

• Traumos 5 000 Eur

• Ligonpinigiai 900 Eur



 

Daugiau apie draudžiamuosius įvykius

Specialaus pasiūlymo sąlygos

• ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ „Suaugusiųjų draudimas“  –  specialus draudimo nuo nelaimingų atsitikimų pasiūlymas, 
   kuriuo draudžiami nuolat Lietuvoje gyvenantys (nepraleidžiantys užsienyje daugiau kaip 90 dienų iš eilės) fiziniai asmenys nuo 19 
   iki 65 metų amžiaus (toliau – Specialus pasiūlymas).

• Specialus pasiūlymas galioja sudarant draudimo sutartis ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ elektroninėje parduotuvėje 
   Compensa.lt.

   Specialiam pasiūlymui galioja nurodytos draudimo sumos, rizikos ir draudimo įmokos pagal pasirinktą draudimo variantą: 
   minimalus, pagrindinis, išplėstinis.

• Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų galioja 24 val. per parą ir visame pasaulyje.

• Specialiam pasiūlymui galioja ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ draudimo taisyklės.

Mirtis 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOSNUO KO 
DRAUDŽIAME

Apdraustojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju išmokama sutartyje nurodyta vienkartinė išmoka

Neįgalumas
Apdraustajam tapus neįgaliu dėl draudžiamojo įvykio, mokama procentinė dalis nuo pasirinktos draudimo 
sumos, priklausanti nuo netekto darbingumo procento

Traumos

Draudimo išmoka yra mokama, kai dėl draudimo sutarties galiojimo metu įvykusio nelaimingo atsitikimo 
Apdraustasis patiria tokius kūno sužalojimus: 

- kaulų lūžiai bei išnirimai, 

- dantų trauminis pažeidimas,

- galvos ir nugaros smegenų sužalojimai,

- klausos organų traumos,

- regos organų traumos,

- vidaus organų traumos, 

- raiščių, sausgyslių, meniskų, raumenų, minkštųjų audinių pažeidimai, 

- nudegimai, 

- ūminiai apsinuodijimai maistu, cheminėmis medžiagomis, nuodingais augalais ar grybais, 

- sužalojimai elektros srove, 

- susirgimai Erkiniu encefalitu, Laimo liga, stablige, pasiutlige, 

- įkirtus gyvatei, 

- įkandus gyvūnams.

Draudimo apsauga galioja pagal Nelaimingų atsitikimų draudimo taisyklių priedą Nr. 1 „Kaulų ir sąnarių 
traumos“ ir priedą Nr. 2 „Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumos“.

Ligonpinigiai
Draudimo išmoka yra mokama jei Apdraustasis dėl draudimo sutarties galiojimo metu įvykusio nelaimingo 
atsitikimo yra gydomas stacionare. Dėl visų draudžiamųjų įvykių, įvykusių per sutarties galiojimo laikotarpį, 
ligonpinigiai yra mokami ne daugiau kaip už 180 dienų.


