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Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – asmens draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkretaus draudimo apsaugos
patvirtinimo dokumento (sertifikato) sąlygų ir nėra šio sertifikato dalis. Išsami ikisutartinė ir su sertifikatu susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: Asmens
draudimo specialiųjų sąlygų apraše Nr. 17/Psp – 206001 – 2775 (patvirtintame 2017-07-25), Asmens draudimo sutartyje Nr. 17/Psp – 206001 – 2775 (patvirtintoje 2017-07-25) ADB
„Gjensidige“ Draudimo rūšies taisyklėse Nr. 009 (Asmens draudimo sąlygos, patvirtintose 2016-02-18 Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo 2016-03-01), Bendrosiose draudimo
sąlygose (patvirtintose 2018-04-30 Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo 2018-05-08), sertifikate ir jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Asmens draudimas nuo kūno sužalojimų (traumų) ir (ar) mirties dėl nelaimingo atsitikimo
Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams (tik tuomet, jei
konkrečius įvykius pasirinkote sudarydami sutartį):

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, nedraudžiama nuo
šių rizikų:

 Mirčiai
 Traumoms

 Kūno sužalojimų ar mirties dėl ligų ir (arba) ligų sukeltų
priepuolių
 Įvykių, susijusių su vystymosi sutrikimų, įgimtų ligų ir
anomalijų, lytiniu keliu plintančių ligų, įskaitant susijusių su
ŽIV, gydymu, psichikos sutrikimų gydymu
 Jei tiesioginė mirties priežastis – apsinuodijimas alkoholiu,
narkotinėmis ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis arba
stipriai veikiančias vaistais, vartotais be gydytojo paskyrimo
 Įvykių dėl draudėjo, su draudėju susijusių asmenų, apdraustojo
ar naudos gavėjo tyčios, nebent tyčiniai veiksmai ar
neveikimas socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos
atlikimas ir kt.)
 Apdraustojo savižudybės, taip pat tyčinio susižalojimo
(traumos)
 Įvykių profesionaliai sportuojant, kai apdraustasis gauna
pajamas iš dalyvavimo sporto treniruotėse ir varžybose
 Įvykių, kai apdraustasis vairavo būdamas alkoholinio,
narkotinio, toksinio apsvaigimo būsenos ir (ar) neturėdamas
teisės valdyti atitinkamos kategorijos transporto priemonę
 Įvykių, kai nepateisinamai ilgai delsta kreiptis į gydymo
įstaigą, todėl nebuvo laiku suteikta būtina medicinos pagalba
 Įvykių, kai apdraustasis užsiiminėjo padidinto pavojingumo
laisvalaikio veikla, pvz., žiemos sportu ne Lietuvoje, giluminiu
nardymu su įranga, važiavimu visų tipų motociklais
 Įvykių, kurių buvimo draudimo laikotarpiu nepatvirtina
medicininė dokumentacija ir (arba) diagnostiniai tyrimai
 Įvykių, susijusių su nevaisingumo gydymu, dirbtiniu
apvaisinimu, nėštumo nutraukimu ir gimdymu
 Kosmetinių operacijų, protezavimo, komplikacijų gydymo,
išskyrus atvejus, kai jie susiję su kūno sužalojimu (trauma)
draudimo laikotarpiu
 Karo, masinių neramumų, radioaktyvaus spinduliavimo,
radiacijos ar kitokio atominės energijos poveikio atvejų
 Pasaulinių katastrofų, gamtos stichijų atvejų
 Įvykių, nenurodytų draudimo sutartyje
 Įvykių, kurie įvardyti kaip nedraudžiamieji
 Įvykių, kurie nenurodyti kaip draudžiamieji

Draudimo suma nurodyta draudimo sertifikate

Visas įvykių, kuriems netaikoma draudimo apsauga, sąrašas
nurodytas Asmens draudimo specialiųjų sąlygų apraše

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo, jei:
! Draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos
gavėjo tyčios
! Tyčia mums pateikiate neteisingus duomenis
! Teisės aktai gali nustatyti ir kitus atleidimo nuo draudimo
išmokos mokėjimo atvejus

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir draudimo pasiūlyme ir (arba) liudijime bei jo prieduose

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:
! Tinkamai nesuteikiate išsamios informacijos apie įvykį
! Nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti
! Nesilaikote draudimo sutarties sąlygų
! Nesuteikiate galimybės tinkamai įvertinti įvykio aplinkybes ir
priežastis, nuostolių dydį
! Nesiimate priemonių, kurios leistų išsiieškoti žalos atlyginimą iš
ją padariusio asmens
! Nevykdote draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse nurodytų
pareigų
! Pateikiate neteisingą, ne visą informaciją apie turimas ligas,
priklausomybes, sveikatos sutrikimus, nustatytą neįgalumą
! Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pradedate dirbti fizinį,
rizikingesnį darbą

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga taikoma visame pasaulyje

Kokios mano pareigos?
• Suteikti visą prašomą informaciją apie draudžiamą asmenį, prašomus
dokumentus
• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią
informaciją
• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose įrašyti visus
draudiko reikalaujamus rekvizitus
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• Nedelsiant informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą ar
kitokį atvejį, kai iš esmės keičiasi draudimo sutartyje nustatytos
aplinkybės
• Informuoti apdraustąjį, nepilnamečio apdraustojo tėvus, globėjus ir
(arba) naudos gavėją apie draudimo sutartį ir jos sąlygas, draudimo
taisykles
• Grąžinti išmoką už nepatirtą nuostolį ar jos permoką
• Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastį
• Pateikti prašomus dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
• Per 48 val. nuo nelaimingo atsitikimo kreiptis pagalbos į gydytoją

• Vykdyti gydytojo nurodymus ir stengtis sumažinti galimas įvykio
pasekmes
• Imtis prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti
• Pranešti apie įvykį pagal situaciją reikalingoms tarnyboms
• Leisti mums susipažinti su visa medicinine dokumentacija ir teisinių
institucijų turima informacija apie įvykį
• Pranešti mums apie įvykį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po
draudžiamojo įvykio arba per 30 kalendorinių dienų, kai buvo baigtas
gydymas, raštu pranešti apie jį ir jo aplinkybes draudikui. Jeigu
apdraustasis stacionariai gydomas sveikatos priežiūros įstaigoje, apie
draudžiamąjį įvykį ir jo aplinkybes reikia pranešti ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų po paskutinės apdraustojo stacionaraus gydymo
dienos. Jeigu apdraustasis paskelbtas mirusiu teismo sprendimu,
draudėjas, naudos gavėjas arba teisėti paveldėtojai apie draudžiamąjį
įvykį ir jo aplinkybes privalo pranešti per 30 kalendorinių dienų po
teismo sprendimo paskelbti apdraustąjį mirusiu įsigaliojimo. Pranešti
apie įvykį galima tinklalapyje www.gjensidige.lt arba informuoti
bendruoju telefonu 1626 ar elektroniniu paštu info@gjensidige.lt

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sertifikate. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu arba grynaisiais pinigais,
naudojantis draudiko partnerių tinklu. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius pavedimą į draudimo bendrovės ar į jos įgalioto platintojo, iš kurio
įsigysite draudimą, banko sąskaitą, arba gauta grynaisiais pinigais

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo sertifikate
nurodytam terminui
• Draudimo apsauga įsigalioja nuo 1 (pirmos) kalendorinės dienos kito
mėnesio, einančio po Apdraustojo įtraukimo į Apdraustųjų sąrašą ir
mokesčio už draudimo apsaugą sumokėjimo

• Draudimo apsauga pasibaigia prieš galiojimo terminą draudimo
taisyklėse numatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus,
kai draudikas sumoka visas draudimo sutartyje nustatytas išmokas

Kaip galiu nutraukti sutartį?
• Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą draudimo bendrovei
ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos
raštu (paštu, elektroniniu paštu arba naudodamasis kurjerio
paslaugomis). Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti
pasirašytas Jūsų ar Jūsų įgalioto asmens

• Jei draudimo sutartį sudarėte nuotolinio ryšio priemonėmis, turite teisę
jos atsisakyti per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos,
išskyrus draudimo taisyklėse numatytas išimtis
• Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų nuostatų ar
draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir draudimo pasiūlyme ir (arba) liudijime bei jo prieduose

