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Siūlome Jums draudimo apsaugą, jeigu susirgtumėte viena iš šių erkių platinamų ligų: 
erkiniu encefalitu, erkiniu mielitu, erkiniu encefalomielitu, Laimo liga.
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Būkite saugūs!Jūsų Balcia

ERKIŲ PLATINAMŲ 
LIGŲ DRAUDIMO 

Kilus papildomų klausimų, susisiekime:
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zalos@balcia.lt

www.balcia.lt

Mes išmokėsime visas priklausančias sumas, 
o Jums tereikia pateikti žalą patvirtinančius dokumentus:



Apdraustasis – fizinis asmuo, kurio interesai apdraudžiami, ir kuris, jeigu nėra nurodyto naudos gavėjo, 
draudžiamojo įvykio atveju, turi teisę gauti draudimo išmoką.

Draudėjas arba Jūs – asmuo, sudarantis su Mumis draudimo sutartį ir privalo mokėti draudimo įmokas.

Draudikas arba Mes – Balcia Insurance SE, veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą.

Draudimo suma – Apdraustajam nustatyta ir Draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kuri, draudžiamojo 
įvykio atveju, vieną kartą per draudimo sutarties galiojimą visa išmokama Apdraustajam ar Naudos gavėjui. 

Naudos gavėjas – Jūsų ar Apdraustojo paskirtas ir Draudimo sutartyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, 
turintis teisę draudžiamojo įvykio atveju gauti draudimo išmoką. Jei Naudos gavėjas nenurodytas, 
Apdraustojo mirties dėl šiose Draudimo taisyklėse nurodytos ligos atveju, draudimo išmoką mokėsime jo 
paveldėtojams.

I SĄVOKOS

1. Ką apdraudžiame

II DRAUDIMO APSAUGA

Draudžiamuoju įvykiu laikysime atvejus, kai Apdraustajam draudimo apsaugos galiojimo metu 
įsisiurbė užkrėsta erkė ir jis dėl to susirgo erkiniu encefalitu, erkiniu mielitu, erkiniu encefalomielitu ar 
Laimo liga.

Draudimo išmoką mokėsime, esant visoms šioms sąlygoms:

2

1.2.

1.1.

3. Sutarties sudarymas ir vykdymas

III DRAUDIMO SUTARTIS

Sutartį sudarysime, nustatę Jūsų poreikius ir įvertinę draudimo riziką, todėl turite pateikti išsamią ir 
teisingą informaciją, o, esant Mūsų nurodymui, pateikti rašytinį prašymą. 

Sutartis ir draudimo apsauga įsigalios, pilnai apmokėjus draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį, ir galios 
Sutartyje nurodytu laikotarpiui ir teritorijoje.  

Sutartį galime papildyti ar pakeisti dėl to susitarę raštu.

Sutarties galiojimo metu nedelsiant Mus informuokite apie bet kokios Mums pateiktos informacijos 
pasikeitimą. Draudžiamojo įvykio atveju, nežinoję apie rizikos pasikeitimą, mes turėsime teisę pasiūlyti 
pakeisti draudimo sąlygas, nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

2. Ko neapdraudžiame

Nedraudžiamaisiais įvykiais laikysime ir draudimo išmokos nemokėsime, jeigu:2.1.

erkinio encefalito, erkinio mielito, erkinio encefalomielito diagnozė pagrindžiama serologinių 
tyrimų rezultatais;

Laimo ligos diagnozė pagrindžiama imunofermentinio tyrimo rezultatais ir kraujyje randamas 
specifinis borelijai imunoglobulinas M;

Diagnozę patvirtina gydytojas infektologas.

1.2.2.

1.2.3.

1.1.1.

užkrėsta erkė įsisiurbė ir/arba pirmieji ligos požymiai pasireiškė iki draudimo sutarties 
sudarymo ar draudimo apsaugos Apdraustajam suteikimo (jei Apdraustasis įtrauktas į 
draudimo sutartį vėliau nei jos sudarymo dieną);

ligos diagnozė neatitiko visų ligos diagnozavimo reikalavimų, nurodytų 1.2. punkte;

Apdraustajam diagnozuotas kitas sveikatos sutrikimas, nei nurodyta 1.1. punkte arba 
Apdraustasis užsikrėtė minėta liga ne dėl erkės įsisiurbimo.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

4. Sutarties nutraukimas

Sutartį galite nutraukti, įspėję Mus prieš 5 (penkias) darbo dienas, o Mes grąžinsime Jums 
nepanaudotą draudimo įmokos dalį, prieš tai išskaičiavę išmokėtas ir rezervuotas draudimo išmokas.

Sutartį Mes galime nutraukti, jeigu ją iš esmės pažeisite, pvz., laiku nemokėsite draudimo įmokos ar 
nepranešite apie padidėjusią draudimo riziką.

4.2.

4.1.
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Nepriklausomai nuo sutarties pasibaigimo pagrindo, Jūsų pareiga sumokėti draudimo įmoką už 
draudimo apsaugos laikotarpį iki sutarties pasibaigimo dienos išlieka.

4.3.

5. Jūsų, Apdraustojo ir Naudos gavėjo teisės ir pareigos

Galite gauti informaciją apie draudimo sutartį ir draudžiamojo įvykio eigą.

Jūs turite supažinti Apdraustąjį ir (jeigu reikia) Naudos gavėją apie jų naudai sudarytą draudimo 
sutartį ir jiems kylančias teises ir pareigas.

Galite nesutikti su Mūsų teisių ir pareigų, kylančių iš Draudimo sutarties, perleidimo kitai draudimo 
bendrovei – tokiu atveju, per 1 (vieną) mėnesį praneškite Mums apie tai ir Mes nutrauksime draudimo 
sutartį ir grąžinsime nepanaudotą draudimo įmokos dalį.

Jūs ar Apdraustasis privalote pateikti visus dokumentus ir žinomą informaciją apie draudžiamojo 
įvykio aplinkybes ir pasekmes.

Apdraustajam raštu sutikus, Jūs turite teisę gauti draudimo išmoką.

5.1.

6. Mūsų teisės ir pareigos

Teisės aktų nustatyta tvarka Mes galime perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Draudimo 
sutarties kitai draudimo bendrovei, apie tai pranešant prieš 2 (du) mėn. bent dviejuose nacionaliniuose 
laikraščiuose. 

Mes privalome tinkamai įvertinti Jūsų draudimo riziką, o draudžiamojo įvykio atveju, teisės aktų ir šių 
Draudimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais išmokėti draudimo išmoką.

6.1.

7. Draudimo įmoka

Už teikiamą draudimo apsaugą turėsite mokėti Mūsų nustatyto dydžio draudimo įmoką, draudimo 
sutartyje nurodytais terminais. Būtina sumokėti visą įmoką ar visą jos dalį. 

Draudimo įmoka gali būti keičiama, pasikeitus draudimo rizikai. 

Pavėlavus ar sumokėjus ne visą sumą, Mes papildomai priskaičiuosime 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. 
dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo trūkstamos sumokėti sumos. Jeigu 
per 30 (trisdešimt) dienų nuo Mūsų raginimo išsiuntimo dienos vis dar nesumokėsite draudimo 
įmokos, Mes sutartį nutrauksime. Skolos išieškojimo išlaidas kompensuosite Jūs. 

7.1.

7.2.

7.3.

8. Žalos nustatymas ir išmokos mokėjimas

Atsitikus draudžiamajam įvykiui, nedelsiant kreipkitės į sveikatos priežiūros įstaigą ir per 30 
(trisdešimt) dienų praneškite apie įvykį Mums, pateikiant visą susijusią informaciją ir dokumentus.

Gavę pranešimą, ištirsime visas įvykio aplinkybes, jeigu reikės, kreipsimės dėl informacijos į 
trečiuosius asmenis, ir draudimo išmoką išmokėsime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
dienų nuo visų draudžiamojo įvykio priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti reikalingų 
dokumentų gavimo dienos. 

Jei išmokėjus draudimo išmoką paaiškėja, kad ji neturėjo būti mokama, Mums raštu pareikalavus, 
draudimo išmoka turi būti Mums grąžinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Mūsų 
pareikalavimo.

Mes nemokėsime draudimo išmokos, jeigu:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

6.2.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

IV DRAUDIMO IŠMOKA

www.balcia.lt

sudarant sutartį pateikėte neteisingą informaciją, reikšmingą draudimo rizikai įvertinti.

apie draudžiamąjį įvykį Mums nebuvo pranešta laiku arba sąmoningai nevykdyti Mūsų 
reikalavimai, susiję su įvykio administravimu.

draudimo išmokos išmokėjimas pažeistų LR, ES ar tarptautinių organizacijų nustatytus 
prekybos, ekonomines ar kitas sankcijas ar embargus ar kitus Mūsų veiklai taikomus 
nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.
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Informacija, susijusi su Draudimo sutarties sudarymu ir vykdymu, yra konfidenciali ir gali būti 
atskleista tik teisės aktų nustatyta tvarka.

Mes turime teisę tvarkyti Jūsų, Apdraustojo, Naudos gavėjo ir kitų, su sutarties vykdymu susijusių 
asmenų asmens duomenis, laikydamiesi Mūsų privatumo politikos, kuri skelbiama www.balcia.lt. 

Esant neatitikimų tarp draudimo liudijimo ir šių Draudimo taisyklių, pirmenybė teikiama draudimo 
liudijime nustatytoms individualioms sąlygoms.

Draudimo sutarčiai ir iš jos kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Kilusius ginčus spręsime geranoriškomis derybomis. Nepavykus susitarti, ginčas galės būti perduotas 
teismui arba Mūsų veiklą prižiūrinčiai institucijai – Lietuvos Bankui, www.lb.lt. 

Informaciją, susijusią su draudimo sutarties vykdymu, vieni kitiems perduosime bet kuriuo patogiu 
būdu – elektroniniu ar paprastu paštu, telefonu ar naudojantis Mūsų interneto svetaine.
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V KITOS SĄLYGOS


