
 

 

 

1. Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai (toliau – Bankas) yra 
Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“, įmonės kodas 110081788, Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius (toliau – Draudikas) draudimo agentas. 
Šalys yra sudariusios bendradarbiavimo sutartį dėl draudimo produktų platinimo veiklos. 

2. Bankas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, adresas V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, 
tel.: (8 5) 268 82 02, faks.: (8 5) 268 83 11, el. paštas info@registrucentras.lt. Informacija skelbiama VĮ Registrų centras interneto svetainėje 
www.registrucentras.lt. 

3. Bankas įrašytas į Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą, kuris yra 
skelbiamas Draudiko interneto svetainėje www.sbdraudimas.lt. 

4. Bankas turi Draudiko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 
procentų kapitalo: 100 proc. Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų. 

5. Draudikas tiesiogiai ar netiesiogiai neturi Banko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar 
sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo. 

6. Klientai ir kiti suinteresuoti asmenys skundus dėl Banko draudimo tarpininkavimo veiklos gali pateikti Draudikui paštu, adresu Laisvės pr. 3, 
LT-04215 Vilnius, tel.: (8 5) 236 27 23, el.paštas info@sbdraudimas.lt. Skundai nagrinėjami vadovaujantis Draudiko patvirtintu Asmenų 
aptarnavimo ir prašymų bei skundų nagrinėjimo tvarkos aprašu, kurį galite rasti interneto svetainėje www.sbdraudimas.lt.  Asmenys, kurių 
netenkina Draudiko pateiktas sprendimas, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į  Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, esančią adresu 
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, tel. (8 5) 2680029 arba (8 5) 2121501, interneto svetainė www.lb.lt. 

7. Banko gaunamas atlygis už draudimo produktų platinimo veiklą yra komisinis atlygis, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis. 
 

ESMINĖ INFORMACIJA DRAUDĖJUI 
Sudarančiam draudimo sutartį pagal Gyvybės rizikos draudimo „Saugi šeima“ taisyklės Nr. 018 
Gyvybės draudimo grupė 
 
SVARBU.  
Čia yra pateikiama tik esminė informacija apie Gyvybės rizikos 
draudimo „Saugi šeima“ sutartį. Prieš sudarant draudimo sutartį 
būtina susipažinti su Gyvybės rizikos draudimo „Saugi šeima“ 
taisyklėmis Nr. 018. Draudimo taisykles galite rasti Draudiko 
internetinėje svetainėje www.sbdraudimas.lt 
 
Draudikas. Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“, į.k. 110081788.  
Gyvybės rizikos draudimo „Saugi šeima“ sutartis yra skirta 
Apdraustojo gyvybę drausti. Kartu Apdraustasis papildomai 
apdraudžiamas traumų dėl nelaimingų atsitikimų atvejui. 

Draudimo suma yra nustatoma sudarant draudimo sutartį. Traumų 
dėl nelaimingų atsitikimų draudimo suma yra lygi gyvybės draudimo 
sumai. 
Standartinė mėnesio draudimo įmoka yra 6,10 Eur. Ši įmoka gali 
didėti Draudikui įvertinus draudimo riziką.  
Draudimo sutartyje nustatyta draudimo įmoka yra mokama kas 
mėnesį, iš anksto prieš prasidedant laikotarpiui, už kurį mokama.  
Draudimo išmoka pagal draudimo sutartį yra mokama: 
 mirus Apdraustajam arba  
 Apdraustajam patyrus traumą nelaimingo atsitikimo metu, jeigu 

tokia trauma yra numatyta Taisyklių Priede Nr. 1 „Draudimo išmokų 
apskaičiavimo lentelė“.  

Nedraudžiamųjų įvykių sąrašą ir aprašymą rasite Taisyklių 7 
skyriuje. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Apdraustojo mirtis dėl ligos 
pirmaisiais draudimo sutarties galiojimo metais yra nedraudžiamasis 
įvykis. 
Įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudėjas, Apdraustasis ar 
Apdraustojo asmens įstatyminis atstovas, Naudos gavėjas ar kitas 
įgaliotas asmuo privalo pateikti Draudikui nustatytos formos raštišką 
pranešimą apie įvykį ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po įvykio. 
Kartu su pranešimu apie įvykį reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius 
teisę į draudimo išmoką: 
išrašą iš medicininių dokumentų, patvirtinantį įvykio faktą, kuriame 

nurodoma, įvykio data, diagnozė ir ją patvirtinantys medicininių 
tyrimų rezultatai; 

laikino nedarbingumo atveju, kai to reikia draudimo išmokos dydžiui 
nustatyti, – nedarbingumo pažymėjimą, patvirtintą Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos; 

eismo įvykio ar kito įvykio, kurį tiria policija, atveju – tyrimo išvadą 
apie įvykio priežastis ir aplinkybes (kai to pareikalauja Draudikas). 

Apdraustojo mirties atveju mirties liudijimą (arba notaro patvirtintą 
jo nuorašą), išsamią gydytojo arba gydymo įstaigos pažymą apie 

mirties priežastį, taip pat apie ligos, dėl kurios Apdraustasis mirė, 
pradžią ir eigą. 

Kreipiantis į draudimo bendrovę būtina pateikti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. Draudikas gali pareikalauti papildomų 
dokumentų apie įvykio aplinkybes ir pasekmes, kurie yra būtini 
nustatant draudimo išmokos dydį.  
Draudimo sutarties nutraukimo sąlygos ir būdai. Draudėjas, 
pateikęs raštišką prašymą Draudikui ne vėliau kaip prieš 30 
(trisdešimt) dienų iki numatytos draudimo sutarties nutraukimo datos, 
turi teisę nutraukti draudimo sutartį. Draudėjo iniciatyva nutraukus 
draudimo sutartį, Draudikas Draudėjui grąžina jo sumokėtas 
draudimo įmokas už likusį draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį, 
išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki 20 
% nuo grąžinamos sumos). 
Draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti gyvybės draudimo sutartį, 
raštu pranešęs Draudikui per 30 dienų nuo sutarties sudarymo. 
Grąžinama visa sumokėta draudimo įmoka. 
Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį tik kai 
yra esminis sutarties sąlygų pažeidimas.  
Draudėjui vėluojant mokėti eilinę draudimo įmoką daugiau kaip 30 
dienų, Draudikas siunčia jam raštišką įspėjimą, nurodydamas 
terminą, per kurį Draudėjas turi padengti įsiskolinimą. Jei per 
nurodytą terminą Draudėjas nepadengia įsiskolinimo, tai draudimo 
apsauga sustabdoma. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo 
išmokos mokėjimo, jeigu įvykis įvyko draudimo apsaugos 
sustabdymo laikotarpiu. Jei draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi 
ilgiau negu 6 mėnesius, tai Draudikas turi teisę vienašališkai 
nutraukti draudimo sutartį.  
Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų 
sprendimo tvarka. Ginčai, kylantys tarp Draudėjo ir Draudiko dėl 
draudimo sutarties ar susiję su ja, sprendžiami tarpusavio susitarimu. 
Nepavykus išspręsti nesutarimų derybų keliu, ginčai yra sprendžiami 
e pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Lietuvos bankui yra 
priskirta kompetencija neteismine tvarka spręsti vartotojų ir finansų 
rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš draudimo teisinių santykių. 
Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
Bendrovės mokumo ir finansinės būklės ataskaita skelbiama 
viešai Bendrovės interneto svetainėje www.sbdraudimas.lt. 
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