
Kasko draudimo taisyklės Nr. TTP-20201

VIII. Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.                                              
Papildoma sąlyga Nr. TTP-20201-302 prie Kasko draudimo taisyklių TTP-20201

Ką ir kur apdraudžiame

134.   Apdraudžiame ir mokame draudimo išmoką draudimo 
liudijime nurodyto automobilio vairuotojui ir keleiviams 
(apdraustiesiems), kai jie sužalojami per 136 punkte nurodytą 
nelaimingą atsitikimą.

135.   Draudimo apsauga galioja nuo įlipimo į apdraustą 
automobilį iki išlipimo iš jo.

Nuo ko apdraudžiame

136.   Vairuotoją ir keleivius apdraudžiame nuo nelaimingų 
atsitikimų. Nelaimingas atsitikimas – staigus, netikėtas įvykis, 
kai prieš apdraustojo valią jo kūną iš išorės veikianti fizinė 
jėga pakenkia apdraustojo sveikatai arba tampa jo mirties 
priežastimi.

137.   Nelaimingas atsitikimas yra draudžiamasis įvykis, jeigu 
atitinka visas toliau nurodytas sąlygas: 
  137.1.  įvyko apdraustiesiems esant draudimo liudijime  
    nurodytame automobilyje (taip pat į jį įlipant ir  
    išlipant); 
  137.2. įvyko draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu; 
  137.3. yra automobilio draudimo sutartyje nurodyto  
    draudžiamojo įvykio padarinys.

Nuo ko nedraudžiame

138.   Nelaimingas atsitikimas yra nedraudžiamasis įvykis ir 
išmokos nemokame, jeigu: 
  138.1. nelaimingas atsitikimas nutinka per įvykį,   
    kuris pagal automobilio draudimo sutartį   
    laikomas nedraudžiamuoju; 
  138.2. apdraustasis patiria kūno sužalojimą, bet   
    sveikatos priežiūros įstaiga nenurodo   
    požymių, pagal kuriuos galima nustatyti   
    nelaimingo atsitikimo datą ir aplinkybes, arba  
    medicininiai dokumentai nepatvirtina nelaimingo  
    atsitikimo fakto draudimo apsaugos galiojimo  
    laikotarpiu; 
  138.3. nelaimingas atsitikimas įvyko dėl lėtinių, įgimtų  
    ar degeneracinių ligų, įgimtų arba įgytų fizinių  
    trūkumų, ligų (epilepsijos ir kitų) sukeltų   
    priepuolių, kūno sužalojimo padariniai padidėjo  
    dėl ligų (tarp jų ir cukrinio diabeto) sukeltų   
    komplikacijų; 
  138.4. apdraustasis nusižudė, bandė nusižudyti, tyčia  
    save sužaloti, išskyrus įstatymuose nustatytus  
    atvejus; 
  138.5. nelaimingas atsitikimas įvyko dėl apdraustojo  
    psichinių reakcijų, psichinės traumos, ligos ar  
    kitokio psichikos sutrikimo; 
  138.6. jei asmuo susižaloja lipdamas į automobilį ar  
    išlipdamas iš jo, tačiau pačiam automobiliui žalos  
    nepadaryta (pvz., automobilis sustojo šalikelėje, o  
    vairuotojas išlipdamas griuvo ir susilaužė koją).

Draudimo suma 

139.   Vairuotoją ir keleivius apdraudžiame Jūsų pasirinkta 
draudimo suma nuo mirties, neįgalumo ar traumų.

140.  Būsto pritaikymo specialiems poreikiams, atsiradusiems 
dėl nelaimingo atsitikimo, išlaidas atlyginame iki 10 000 Eur 
draudimo sumos.

141.   Draudžiame pagal bendrąją sistemą: nustatoma 
bendra draudimo suma visiems automobilyje esantiems 
keleiviams ir vairuotojui. Kiekvieno apdraustojo draudimo 
suma lygi nustatytos bendros draudimo sumos ir įvykio metu 
automobilyje buvusių ir nukentėjusių apdraustųjų skaičiaus 
santykiui, pvz., pasirinkta bendra draudimo suma 10 000 
Eur, automobiliu važiavo 3 asmenys, įvykio metu nukentėjo 
2 asmenys, vieno apdraustojo draudimo suma – 5 000 
Eur. Apdraustų keleivių skaičius negali viršyti automobilio 
techninėje charakteristikoje nustatytų keleivių vietų 
skaičiaus.

Ką daryti įvykus įvykiui 

142.   Įvykus nelaimingam atsitikimui užpildykite pranešimą 
apie įvykį mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei internetu 
nesinaudojate, paskambinkite tel. 1620 arba +370 5 210 89 25. 
Pranešti apie įvykį turite Jūs, apdraustasis arba Jūsų įgaliotas 
asmuo.

143.   Pateikite mums toliau nurodytus dokumentus: 
  143.1.  įvykį patvirtinantį dokumentą iš policijos; 
  143.2. gydymo įstaigos išduotus dokumentus, kuriuose  
    nurodyta diagnozė, neįgalumo atveju –   
    neįgalumą ar darbingumo lygį patvirtinantį   
    pažymėjimą, mirties atveju – mirties liudijimą; 
  143.3. kitus mūsų papildomai nurodytus dokumentus,  
    kurie gali būti reikalingi pagal konkretaus   
    nelaimingo atsitikimo pobūdį, kad galėtume   
    įvertinti, ar įvykis draudžiamasis, tiksliai  
    apskaičiuoti draudimo išmokos dydį ir ją   
    sumokėti.

144.  Įvykus draudžiamajam įvykiui, mes turime teisę paskirti 
savo gydytojus, kad ištirtų nukentėjusio apdraustojo sveikatos 
būklę.

Draudimo išmokos nustatymas ir mokėjimas

145.  Draudimo išmoką mokame, kai apdraustasis per 
draudžiamąjį įvykį patiria kūno sužalojimų (traumų), netenka 
darbingumo, jam yra būtinas būsto pritaikymas dėl judėjimo 
ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimo ar miršta.

146.   Visų per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį 
mokėtinų draudimo išmokų suma negali viršyti 100 % 
draudimo sutartyje nustatytos draudimo sumos.

147.   Draudimo išmoką mokame apdraustajam, o jam mirus 
– teisėtam apdraustojo paveldėtojui. Jeigu apdraustasis 
miršta dėl teisėto paveldėtojo tyčinės veikos (tai nustato 
teismas), tai šiam asmeniui priklausančią mokėtinos išmokos 
dalį mokame kitiems apdraustojo teisėtiems paveldėtojams. 
Išmoka dėl būsto pritaikymo išlaidų gali būti mokama būsto 
pritaikymo darbus atlikusiai įmonei.

Patyrus traumą

148.   Patyrus traumą draudimo išmokos dydis išreiškiamas 
procentais nuo draudimo sutartyje nurodytos draudimo 
sumos, tenkančios vienam apdraustajam, ir nustatomas pagal 
2 lentelę.



Straipsnis Apdraustojo sužalojimas Draudimo 
išmoka, 
procentas 
nuo draudimo 
sumos

Pastabos

1. Kaukolės skliauto ir (arba) pamato kaulų lūžiai 10 Kelių skliauto ir pamato kaulų lūžius 
vertiname kaip vieną.

2. Nosies kaulų (nosikaulių, pertvaros, kriauklių), 
akytkaulio, akiduobės plokštelių, smilkinkaulio 
skruostinės ataugos lūžiai

2

3. Apatinio, viršutinio žandikaulio, skruostikaulio lūžiai 5 Viršutinio žandikaulio ir 
skruostikaulio lūžius vertiname 
kaip vieną. Alveolinės ataugos lūžio 
nelaikome žandikaulio lūžiu. Už 
visus veido kaulų lūžius mokame ne 
daugiau kaip 10 % draudimo sumos.

4. Danties trauminis pažeidimas – ¼ ir daugiau 
danties vainiko lūžis, danties išnirimas, panirimas, 
įmušimas į alveolę, šaknies lūžis, kai dantis 
nepašalinimas

1 Mokame už kiekvieną dantį atskirai, 
bet ne daugiau kaip 6 %. Išmokos 
nemokame:  
- kai lūžta ar pažeidžiamas    
  išimamasis dantų protezas,  
- kai dėl traumos pažeidžiami  
  pieniniai dantys.

5. Danties trauminis netekimas – danties pašalinimas 2 Mokame už kiekvieną dantį atskirai, 
bet ne daugiau kaip 12 % už visus. 
Išmokos nemokame:  
- kai lūžta ar pažeidžiamas  
  išimamasis dantų protezas      
  (išmoką mokame, kai netenkama  
  nuolatinių protezuotų dantų);  
- kai dėl traumos vaikai netenka  
  pieninių dantų.

6. Krūtinkaulio lūžis 4

7. Šonkaulių lūžiai 2 Mokame už kiekvieną šonkaulį 
atskirai, bet ne daugiau kaip 10 % už 
visus. Vieno šonkaulio lūžius keliose 
vietose vertiname kaip vieną.

8. Stuburo kaklinės, krūtininės ar juosmeninės dalies 
slankstelių kūnų ar lankų lūžiai:

8.1. 1–2 slankstelių 5

8.2. 3 ir daugiau 10

9. Stuburo kaklinės, krūtininės arba juosmeninės 
dalies slankstelių išnirimas ar panirimas, slankstelio 
ataugų (skersinių, keterinių) lūžiai:

Jei išmoka mokama dėl stuburo 
slankstelio kūno ir (arba) lanko 
lūžio, dėl to paties slankstelio ataugų 
sužalojimo išmoka nemokama.

9.1. 1–2 slankstelių 3

9.2. 3 ir daugiau 6

10. Kryžkaulio lūžis 7

11. Uodegikaulio lūžis 2

12. Raktikaulio, mentės lūžis 3

2 lentelė. Draudimo išmokos dėl traumų
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Straipsnis Apdraustojo sužalojimas Draudimo 
išmoka, 
procentas 
nuo draudimo 
sumos

Pastabos

13. Raktikaulio išnirimas 2

14. Žastikaulio lūžis; pirmą kartą įvykęs gilus žastikaulio 
išnirimas, kai žastikaulį reikia sugrąžinti į vietą 
taikant bendrąją nejautrą

4

15. Dilbio kaulų lūžiai 3 Mokame atskirai už kiekvieno kaulo 
lūžį.

16. Riešo kaulų, delnakaulių lūžiai 2 Mokame atskirai už kiekvieno kaulo 
lūžį, bet ne daugiau kaip 6 % už visus.

17. Pirštakaulių lūžiai 1 Mokame atskirai už kiekvieno kaulo 
lūžį, bet ne daugiau kaip 5 % už 
visus. Vieno piršto kelių pirštakaulių 
lūžius vertiname kaip vieną lūžį.

18. Klubakaulio, gaktikaulio, sėdynkaulio lūžiai, sąvaržų 
plyšimas

3

19. Šlaunikaulio lūžis, išnirimas 7

20. Blauzdikaulio kūno lūžis 5

21. Blauzdikaulio krumplių, užpakalinio krašto, 
kulkšnies, šeivikaulio, girnelės lūžiai

3

22. Kulnakaulio, šokikaulio lūžiai 3

23. Pėdos kaulų, padikaulių lūžiai 2 Mokame atskirai už kiekvieno kaulo 
lūžį, bet ne daugiau kaip 8 % už visus.

24. Kojos pirštakaulių lūžiai 1 Mokame atskirai už kiekvieno kaulo 
lūžį, bet ne daugiau kaip 5 % už visus. 
Vieno piršto kelių pirštakaulių lūžius 
vertiname kaip vieną.

25. Minkštųjų audinių pažeidimai: Išmokos nemokame:  
-  dėl nubrozdinimų, įbrėžimų ar  
   kitų pažeidimų, dėl kurių audinių     
   nereikėjo siūti,  
- dėl pooperacinių ar amputacinių  
  randų.

25.1. Veido, priekinio ar šoninio kaklo paviršiaus, 
požandikaulinės srities minkštųjų audinių 
pažeidimas, dėl kurio audinius reikėjo siūti ir 
pasibaigus gijimo procesui liko 2–6 cm ilgio randas

2 Kelių randų ilgį sumuojame.

25.2. Galvos plaukuotosios dalies, galūnių, liemens 
minkštųjų audinių pažeidimas, dėl kurio audinius 
reikėjo siūti ir pasibaigus gijimui liko 5–10 cm ilgio 
randas

1

25.3. 25.1 straipsnyje nurodytų sričių randas, didesnis 
nei 6 cm; 25.2 straipsnyje nurodytų sričių randas, 
didesnis nei 0,5 % kūno ploto

3

25.4 Raiščių, raumenų, sausgyslių, meniskų plyšimas, 
patvirtintas branduolinio magnetinio rezonanso 
arba kitais objektyviais tyrimais

2



Straipsnis Apdraustojo sužalojimas Draudimo 
išmoka, 
procentas 
nuo draudimo 
sumos

Pastabos

25.5 Raiščių, raumenų, sausgyslių, meniskų sužalojimas, 
dėl kurio taikytas operacinis gydymas

4

26. Galvos smegenų sužalojimai:

26.1. Galvos smegenų sukrėtimas, dėl kurio gydoma 
ambulatoriškai ir nedarbingumas trunka ne mažiau 
kaip 10 dienų arba gydoma stacionare ne mažiau 
kaip 5 lovadienius

3 Diagnozė turi būti nustatyta 
gydytojo specialisto (neurologo, 
neurochirurgo).

26.2. Galvos smegenų sumušimas (kontūzija), trauminiai 
(subarachnoidinis, subdurinis, epidurinis) kraujo 
išsiliejimai

8 Diagnozė turi būti nustatyta 
gydytojo specialisto (neurologo, 
neurochirurgo), patvirtinta 
kompiuterinės tomografijos ar 
branduolinio magnetinio rezonanso 
tyrimu ir taikomas stacionarinis 
gydymas.

27. Nugaros smegenų sužalojimai:

27.1. Nugaros smegenų sukrėtimas, sumušimas 
(kontūzija), dėl kurio taikytas stacionarinis gydymas

5

27.2. Nugaros smegenų suspaudimas, kraujo išsiliejimas 
į nugaros smegenis, sukėlęs nugaros smegenų 
trauminį mielitą

7

28. Periferinių nervų pažeidimas, kurio simptomai 
nustatomi iš karto po įvykio ir išlieka 3 mėnesius

4

29. Ausies būgnelio plyšimas 2

30. Kvėpavimo takų ir plaučių sužalojimas 3

31. Pilvo ertmės organų sužalojimas (plyšimas) 5

32. Šlapimo ir lytinės sistemos organų sužalojimas 3

33. Širdies ir kraujagyslių sužalojimai:

33.1. Sukėlę lengvą ir vidutinio sunkumo hipovoleminį 
šoką

4

33.2. Sukėlę sunkų hipovoleminį šoką 8

34. Akies obuolio vidinių struktūrų (rainelė, lęšiukas, 
krumplynas, stiklakūnis, tinklainė, gyslainė) 
sužalojimas, kiauriniai akies obuolio sužeidimai

4

35. Kitos traumos, dėl kurių taikytas gydymas stacionare 
ne trumpiau kaip 5 dienas

3

Draudimo išmokos nemokame, kai patirtas sužalojimas nėra įtrauktas į draudimo išmokos dėl traumų lentelę.

Apdraustajam tapus neįgaliam

149. Draudimo išmoką mokame, kai apdraustasis per vienus 
metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos dėl per jį patirtų 
kūno sužalojimų tampa neįgalus, netenka darbingumo arba 
įgyja specialiųjų poreikių. Draudžiamuoju įvykiu laikome tik 
nuolatinį neįgalumą ar darbingumo netekimą (neįgalumas 
laikomas nuolatiniu, kai suteikiamas 2 metams ar ilgesniam 

laikotarpiui) arba kai specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė 
pripažįstama ne trumpesniam kaip 2 metų laikotarpiui.

150. Draudimo išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo 
draudimo liudijime nurodytos draudimo sumos, tenkančios 
vienam apdraustajam, ir apskaičiuojamas, kaip nurodyta 3 
lentelėje.
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Apdraustasis Draudžiamasis įvykis Draudimo išmoka  
(% nuo draudimo sumos)

Darbingo amžiaus 
asmuo

Nuolatinis darbingumo netekimas dėl nelaimingo atsitikimo Lygi prarasto darbingumo 
lygiui

Vaikas iki 18 m. Lengvas neįgalumo lygis dėl nelaimingo atsitikimo 40 %

Vidutinis neįgalumo lygis dėl nelaimingo atsitikimo 70 %

Sunkus neįgalumo lygis dėl nelaimingo atsitikimo 100 %

Senatvės pensijos 
amžiaus asmuo

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo 
kompensacijos poreikis ir (arba) specialusis transporto išlaidų 
kompensacijos poreikis dėl nelaimingo atsitikimo

20 %

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl nelaimingo 
atsitikimo

50 %

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis dėl nelaimingo atsitikimo 100 %

3 lentelė. Neįgalumo draudimo išmokos apskaičiavimas

151.   Apskaičiuodami draudimo išmoką vadovaujamės 
neįgalumo ar netekto darbingumo lygiu draudimo išmokos 
mokėjimo dieną.

152.   Jeigu senatvės pensijos amžiaus asmeniui bet kurio 
specialiojo poreikio tenkinimo reikmė pripažinta iki 
nelaimingo atsitikimo, draudimo išmokos dėl neįgalumo jam 
nemokame.

153.   Jeigu apdraustajam iki nelaimingo atsitikimo jau buvo 
nustatytas neįgalumas ir dėl šio nelaimingo atsitikimo 
neįgalumo lygis padidėjo, draudimo išmokos dydį (procentą 
nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo sumos) 
apskaičiuojame kaip skirtumą tarp turėto neįgalumo lygio ir 
po nelaimingo atsitikimo pasikeitusio neįgalumo lygio.

154.   Jeigu apdraustajam neįgalumo ar netekto darbingumo 
lygis nustatytas ne tik dėl draudžiamojo įvykio pasekmių, 
bet ir dėl gretutinių ligų, draudimo išmokos dydį nustatome 
atsižvelgdami tik į draudžiamojo įvykio sukeltų sužalojimų 
nulemtą darbingumo lygio netekimą. Jei negalima objektyviai 
nustatyti neįgalumo priežasčių proporcijos, laikome, kad visos 
neįgalumo priežastys yra lygiavertės.

155.   Jeigu apdraustajam dėl to paties įvykio jau mokėjome 
draudimo išmoką dėl traumų, išmokėtą sumą išskaičiuojame iš 
draudimo išmokos, mokėtinos dėl jo neįgalumo.

Prireikus būsto pritaikymo specialiesiems poreikiams 

156. Draudimo išmoką mokame, kai dėl patirtų kūno 
sužalojimų, kurie pagal šias taisykles yra draudžiamasis įvykis, 
apdraustajam dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų 

sutrikimo kyla poreikis pritaikyti būstą. Tokiu atveju 
apmokame būsto pritaikymo išlaidas. Būsto pritaikymo 
išlaidas kompensuojame tik jeigu apdraustajam suteiktas 
nuolatinis neįgalumas.

157.  Būsto pritaikymas – būsto pertvarkymas naudojant 
specialius elementus (įskaitant stacionarią įrangą), keičiant 
judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turintiems 
neįgaliesiems neprieinamas erdves, ir smulkus remontas 
įgyvendinant šiuos statybos sprendimus. Pavyzdžiui, atlyginame 
vonios kambario pritaikymo išlaidas, turėklų įrengimą, keltuvo 
iš lovos įsigijimo išlaidas. Neatlyginame sportinių įrenginių, 
skirtų mankštoms, čiužinių, specializuotos avalynės įsigijimo 
išlaidų ir kitų su būsto pertvarkymu nesusijusių išlaidų.

158.   Draudimo išmoką mokame, kai apdraustajam 
kompetentinga institucija teisės aktuose nustatyta tvarka 
nustato šiuos poreikius: a) specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis – labai dideli judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų 
sutrikimai; b) nuolatinis bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio 
poreikis – dideli judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai; 
c) nuolatinis kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių 
(vaikštynės, ramentai ir pan.) poreikis – vidutiniai judėjimo ir 
apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

159.   Jeigu apdraustajam iki nelaimingo atsitikimo jau buvo 
nustatytas neįgalumas, lydimas judėjimo ir apsitarnavimo 
funkcijų sutrikimų, draudimo išmoka už būsto pritaikymą jam 
nemokama.

160. Būsto pritaikymo išlaidas atlyginame, jei būstas atitinka 
šiuos kriterijus: 
a)  būstas yra apdraustojo nuolatinė gyvenamoji vieta   
 (gyvenamasis namas, jo dalis ar butas ir daugiabučio  
 bendrosios patalpos); 
b)  būstas nuosavybės teise priklauso apdraustajam arba jo  
 šeimos nariams; 
c)  būsto savininkas ir bendro naudojimo patalpų savininkai  
 sutinka, kad būstas ir bendro naudojimo patalpos būtų  
 pritaikytos; 
d)  būstas baigtas statyti, pripažintas tinkamu naudoti ir  
 įregistruotas VĮ Registrų centre.

161.   Apskaičiuodami draudimo išmoką vadovaujamės su 
mumis suderinta būsto pritaikymo darbų sąmata. Draudimo 
išmoką mokame būsto pritaikymą atliekančiam rangovui 
arba apdraustajam ar jo įgaliotam asmeniui, jeigu pastarasis 
atsiskaito su rangovu. Pagal šią draudimo sąlygą atlyginame 
tik faktines būsto pritaikymo darbų išlaidas.

Apdraustajam mirus

162. Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio mirus, per vienus 
metus nuo įvykio dienos išmokame draudimo išmoką, lygią 
draudimo liudijime nurodytai draudimo sumai, tenkančiai 
vienam apdraustajam.

163.   Jeigu apdraustajam dėl to paties įvykio jau mokėjome 
draudimo išmokas dėl traumų ar neįgalumo, išmokėtą sumą 
išskaičiuojame iš draudimo išmokos, mokėtinos dėl jo mirties.


