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Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių
Priedas Nr. 4

„KITOS LIGOS IR OPERACIJOS“
DRAUDIMO  IŠMOKOS  DYDŽIO  NUSTATYMO  LENTELĖ

 
Šis Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių, patvirtintų ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d.  
nutarimu, Priedas Nr. 4 laikomas neatsiejama Taisyklių dalimi ir yra parengtas vadovaujantis bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus.

Kitų ligų draudimo variantai
1. Botulizmas;
2. Salmoneliozė, trichineliozė, legioneliozė;
3. Dujinė gangrena;
4. Ebolos virusas;
5. Meningokoko infekcija;
Diagnozuojama meningokokinio pūlingo meningito, meningoencefalito, meningokokinio sepsio (meningokokcemija) arba žaibinės meningokokinės 
infekcijos forma.
6. Difterija;
Būtinos sąlygos 1-6 p.: Diagnozė nustatoma ir liga gydoma stacionare ne trumpiau kaip 2 paras. Liga patvirtinta medicinine pažyma gydytojo 
infektologo ir atitinkamais diagnostiniais / mikrobiologiniais / virusologiniais / serologiniais  tyrimais.
7. Potrauminis osteomielitas;
Liga  turi būti nustatyta ir patvirtinta medicinine pažyma ne ankščiau kaip po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip po 1 metų nuo traumos, kuri buvo įvykusi 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju.
8. Ūminis apendicitas – ūminis kirmėlinės  ataugos uždegimas;
Draudimo išmoka mokama, jei atlikta skubi kirmelinės ataugos pašalinimo operacija ( apendoktomija) 
9. Perforuota (trūkusi) skrandžio (dvylikapirštės žarnos) opa  - skrandžio  (dvylikapirštės žarnos) opaligės komplikacija, kai opos vietoje 
prakiūra organo sienelė ir skrandžio (dvylikapirštės žarnos) turinys išsilieja į pilvo ertmę, sukeldamas pilvaplėvės uždegimą (peritonitą). 
Draudimo išmoka mokama, jei liga gydoma stacionare ir atlikta skubi chirurginė operacija;
Būtina sąlyga 1-9 p. Draudimo išmoka gali būti išmokama Apdraustajam ne daugiau kaip vieną kartą per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, 
neatsižvelgiant į Apdraustojo pasirinktų Kitų ligų draudžiamųjų įvykių skaičių.
Apdraustojo ligą pripažinus draudžiamuoju įvykiu išmokama visa pasirinkta Kitų ligų draudimo suma.
Draudimo išmoka mokama praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo sutarties galiojimo pradžios. Ši nuostata netaikoma, kai draudimo varianto „Kitos 
ligos ir operacijos“ draudimo apsauga tęsiama  atnaujintoje sutartyje.


