
Tikslus nedraudžiamųjų ir neatlygintinų nuostolių sąrašas 
pateikiamas draudimo taisyklėse

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės 
už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas 
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Produktas: Sveikatos priežiūros įstaigų
civilinės atsakomybės už pacientams
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Kokia šio draudimo rūšis?
Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas - ne gyvybės draudimo rūšis. Šio draudimo tikslas - atlyginti 
nuostolius nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuris nukentėjo dėl jūsų neteisėtų veiksmų teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas - draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą 
nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuri atsirado draudimo sutarties 
galiojimo metu ir per vienerius metus nuo draudimo sutarties 
galiojimo pabaigos dėl draudimo sutarties galiojimo metu padarytų 
neteisėtų draudėjo ir/ar draudėjo darbuotojų veiksmų, teikiant 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Draudžiamasis įvykis yra draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas 
(dėl sveikatos priežiūros įstaigos ar jos darbuotojų kaltės teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas pacientui padaryta turtinė ir neturtinė 
žala), kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką

draudėjo veiksmams, kuriais padaryta tik neturtinė žala, jeigu 
draudimo sutartyje nenustatyta kitaip

draudėjo veiksmams, kuriais buvo padaryta žala, bet jeigu 
buvo laikomasi asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, patvirtintų diagnostikos 
ir gydymo metodikų, jei nėra draudėjo kaltės

žalai, kilusiai kai nukentėjęs trečiasis asmuo nesilaiko draudėjo 
duotų nurodymų

žalai, kilusiai dėl nukentėjusiojo trečiojo asmens tyčios ar jo didelio 
neatsargumo

draudėjo veiksmams, kuriais padaryta žala, tačiau kuriems 
pacientas, informuotas raštu apie didesnį nei įprastas rizikos 
laipsnį, pritarė raštu ir prisiėmė riziką, arba žala, atsiradusi 
pacientui nevykdžius draudėjo nurodymų (atsisakė operuotis, 
vartoti paskirtus vaistus, atlikti tam tikras tyrimo ar gydymo 
procedūras, laikytis maisto, dietos, elgesio režimo), o draudėjo 
veiksmuose nenustačius klaidų

draudėjo veiksmams, susijusiems su veido ar kitų kūno dalių grožio 
chirurgija, išskyrus rekonstrukcinę chirurgiją, kuriais padaryta žala

ne draudėjo įstaigoje dirbančių asmenų veiksmams, kuriais 
padaryta žala

draudėjo tyčinei nusikalstamai veikai, užtraukiančiai baudžiamąją 
atsakomybę

draudėjo veiksmams (veikimui, neveikimui), atliktiems apsvaigus 
nuo toksinių, narkotinių, alkoholinių medžiagų, kuriais padaryta žala

draudėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens veiksmams siekiant 
neteisėtai gauti draudimo išmoką

draudėjo teritorijoje padarytai baudžiamuosiuose įstatymuose 
numatytai veikai, dėl kurių atsirado žala

veiksmams, kuriais padaryta žala, teikiant asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas, bet neturint atitinkamos licencijos, kai ši yra 
negaliojanti, arba ne pagal licencijoje nurodytą profesinę 
kvalifikaciją (išskyrus būtinąją pagalbą)

draudėjo atsakomybei, kylančiai dėl netinkamo sutarties vykdymo 
ar nevykdymo ta apimtimi, kuri viršija atsakomybę, kylančiai pagal 
įstatymus nesant jokios sutarties

bet kokiai veikai, tiesiogiai nesusijusiai su sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimu

kitais Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už 
pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo taisyklėse 
numatytais atvejais

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą - Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą 
privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą 
privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams 
padarytą žalą privalomojo draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės 
atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo civilinės atsakomybės draudimo tvarkos apraše (patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2005 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-6 (Žin., 2005, Nr. 3-50)), su vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme 
(Lietuvos Respublikos Seimas, 1996 m. spalio 23 d. (Žin., 1996, Nr. 102-2317), su vėlesniais pakeitimais)), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Draudimo išmokos dydį nustato draudikas, atsižvelgdamas į 
padarytos žalos dydį, kuris nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas

Jeigu draudėjas yra atlyginęs žalą, draudimo išmoka mokama 
draudėjui tik tuo atveju, jeigu jis buvo gavęs draudiko rašytinį 
sutikimą atlyginti žalą arba yra įrodęs, kad draudikas nepagrįstai 
tokio sutikimo nedavė

Jeigu draudėjas yra atlyginęs dalį žalos, draudimo išmoka mokama 
draudėjui tik tuo atveju, jeigu draudėjas buvo gavęs draudiko 
rašytinį sutikimą atlyginti žalą arba yra įrodęs, kad draudikas 
nepagrįstai nedavė tokio sutikimo, be to, jeigu draudikas 
nukentėjusiam trečiajam asmeniui yra išmokėjęs draudimo išmoką 
dėl neatlygintos žalos dalies

Jeigu draudimo sumos nepakanka draudimo išmokoms visiems 
reikalavimo teisę turintiems asmenims išmokėti, draudimo išmoka 
paskirstoma proporcingai, atsižvelgiant į šių asmenų skaičių ir žalos 
dydį

Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudėjo susitarimu ir 
nurodoma draudimo liudijime

Sveikatos priežiūros įstaigoms nustatoma 8.689 EUR minimali 
draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir 86.886 EUR 
minimali draudimo suma visiems draudžiamiesiems įvykiams per 
vienus draudimo sutarties galiojimo metus

Draudimo sutartis sudaroma be išskaitos

Draudimo išmokų dydžiai ir draudimo sumos

Nedraudžiamasis įvykis yra reikalavimo atlyginti šią žalą 
(nuostolius) pateikimas:



Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ ar draudimo pasiūlyme ir/ ar liudijime bei jų prieduose

Kokios mano pareigos?

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos dydis nurodomas draudimo liudijime. Šalių susitarimu draudimo įmoka gali būti vienkartinė arba mokama dalimis

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis įsigalioja nuo šalių susitarimu nustatytos dienos, kuri turi būti nurodyta draudimo liudijime, ir draudėjui sumokėjus draudimo įmoką ar pirmąją 
jos dalį, jeigu šalys susitaria, kad draudimo įmoka mokama dalimis

Draudimo sutarties galiojimo terminas nustatomas šalių susitarimu

Draudimo sutarties termino pradžia ir pabaiga (kalendorinė data) nurodoma draudimo liudijime

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartis nutraukiama ir keičiama teisės aktų nustatyta tvarka

�    Sudarant draudimo sutartį suteikti žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio 
      galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jei tos aplinkybės nėra ir negali būti žinomos draudikui, taip pat draudiko reikalavimu pateikti turimus dokumentus, 
      svarbius draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti

�    Jeigu draudimo rizika padidėja po draudimo sutarties sudarymo,  nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, privalote raštu pranešti draudikui 
      apie draudimo rizikos padidėjimą, kai pats tai sužinote

�    Be rašytinio draudiko sutikimo iš dalies ar visiškai pripažinti ar tenkinti reikalavimą atlyginti žalą

�    Įvykus draudžiamajam įvykiui imtis prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, laikydamasis draudiko nurodymų

�    Jeigu pareiškiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo teisme apie tai nedelsdamas privalote informuoti draudiką

�    Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo atlyginti žalą gavimo, privalote raštu pranešti draudikui apie kiekvieną reikalavimą 
       atlyginti žalą

Draudimo apsauga galioja dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje draudėjo atliekamos asmens sveikatos priežiūros veiklos

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

tiesiogiai nesusijusiais su asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimu 

susijusiais su biomedicininiais tyrimais
 
kilusią dėl biomedicininių tyrimų etikos reikalavimų neatitinkančios 
tyrėjo ir kitų šiuos tyrimus atliekančių asmenų veiklos, kurios 
privalomąjį draudimą nustato kiti teisės aktai

Visos sąlygos detaliau pateikiamos draudimo taisyklėse

      Visos sąlygos detaliau pateikiamos draudimo taisyklėse

Draudimo apsauga pasibaigia: 
Pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam draudimo sutarties galiojimo (draudimo apsaugos) laikotarpiui
 
Šalių susitarimu arba nutraukus draudimo sutartį (nutrūkus draudimo sutarčiai)

Išmokėjus visas draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas

Kitais teisės aktų numatytais atvejais

Draudimo objektu nėra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą 
draudėjo veiksmais: 


