Asmens
draudimas

Mūsų draudimo paslauga sukurta tam, kad padėtų palaikyti tavo
ir tavo šeimos finasinį stabilumą, jei tu ar tavo šeimos narys
susižeistų, o išmoką galėtumei skirti reabilitacijai ir vaistams
įsigyti.

Nuo ko galima apdrausti save ir savo šeimą?
· Kaulų lūžių ir išnirimų.
· Smulkesnių traumų: minkštųjų audinių ir organų sužalojimų.
· Stambių traumų: ilgalaikių ir negrįžtamų traumų.
· Mirties dėl nelaimingo atsitikimo.
Išsamiau gali susipažinti LUMINOR Sąskaitų turėtojų Asmens draudimo
specialiųjų sąlygų priede.

Kodėl verta drausti save ir savo šeimą šiuo
draudimu?
· Patyręs traumą dėl nelaimingo atsitikimo, gausi išmoką, kurią
galėsi skirti kokybiškesniam gydymui.
· Sumažinsi finansinius praradimus, atsiradusius dėl nedarbingumo.
· Ypač skaudžios nelaimės atveju draudimas palengvins tavo
šeimos finansinį nestabilumą. Šeimos draudimo atveju, šeima
draudimo išmoką gaus, netekusi vieno iš apdraustųjų narių.
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Asmens draudimo privalumai
· Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje 24/7, išskyrus
Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos teritorijas.
· Draudimo apsauga galioja sportuojant neprofesionaliai,
pvz., žaidžiant krepšinį, futbolą, slidinėjant.
· Gausi išmoką už visus randus, kad ir kokio dydžio jie būtų.
· Patyrus traumą, draudimo apsauga galioja neatsižvelgiant į tai,
ar būsi apsvaigęs, ar ne.
· Draudimo apsauga galioja mirus dėl nelaimingo atsitikimo, jei
alkoholio koncentracija kraujyje yra ne didesnė nei 0,4
promilės.

Ar žinai, kad:
· Lietuvos statistikos departamento duomenimis, apytiksliai kas
20-am Lietuvos gyventojui kartą per metus nutinka nelaimingas
atsitikimas, dėl kurio prireikia medicininio gydymo.
· Jei jau esi apsidraudęs gyvybės ar nelaimingų atsitikimų
draudimu, bet nori jaustis dar ramiau, gali gauti net dvi išmokas
finansiniam stabilumui užtikrinti. Pasirūpinęs asmens draudimu,
turėsi dvigubą apsaugą – nuo traumų apsidraudus keliose
kompanijose, išmokos bus sumuojamos.
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Iš kokių draudimo variantų galiu rinktis?

Asmeninis draudimas

Kaina
Kiek asmenų
draudžiama?

28 Eur/metus
1

Šeimos draudimas

70 Eur/metus
2-5

(vienas iš jų turi būti 18−70 m.)

Kaulų lūžiai

Iki 4 000 Eur

Iki 8 000 Eur

Smulkios traumos

Iki 4 000Eur

Iki 8 000 Eur

Stambios traumos

Iki 7 000 Eur

Iki 20 000 Eur

Mirties rizika

Iki 7 000 Eur

Iki 20 000 Eur

Šeimos draudimo atveju draudimo sumos dalinamos proporcingai
apdraustų šeimos narių skaičiui. Pvz., apsidraudusią šeimą sudaro du
suaugę asmenys ir vienas vaikas, todėl draudimo suma kiekvienam
šeimos nariui pagal kaulų lūžių ir smulkių traumų rizikas yra po 2 667 Eur,
o pagal stambių traumų ir mirties rizikas – po 6 667 Eur.
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Ką verta žinoti?
Kada negalioja draudimas?
1. Įvykių, kurie nepatvirtinti medicinine dokumentacija ir (ar)
diagnostiniais tyrimais, atveju.
2. Nelaimingo atsitikimo atveju, kai užsiiminėjama profesiona-liu,
pavojingu gyvybei ar ekstremaliu sportu.
3. Traumos arba mirtis įvyko dėl ligos, pvz., cukrinio diabeto,
epilepsijos, sukeltų priepuolių.
4. Traumų, susijusių su tyčiniu susižalojimu ir bandymu nusižudyti,
atveju.
5. Mirties esant neblaiviam atveju (alkoholio kiekis kraujyje viršija
0,4 promilės). Išskyrus atvejus, kai apdraustasis įvykio metu buvo
transporto priemonės keleivis arba atliko pilietinę pareigą.
6. Įvykių, atsitikusių karinės misijos metu atliekant karinę tarnybą,
atveju.
7. Sąmoningos savižudybės atveju (sąlyga galioja, jei asmens
draudimo sutartis atnaujinama trumpiau nei 3 metus iš eilės).
8. Traumų, neišvardintų LUMINOR asmens draudimo specialių-jų
sąlygų draudimo išmokų lentelėse, atvejais.
SVARBU: Šioje atmintinėje pateikti TIK DAŽNAI PASITAIKANTYS
draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Išsamų draudimo sąlygų sąrašą
rasi LUMINOR sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiosiose sąlygose.
Šį dokumentą rasi internete www.luminor.lt, skiltyje „Asmens draudimas“,
arba klausk tave aptarnaujančio banko konsultanto.
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Kaip apskaičiuojama draudimo išmoka dėl
traumos?
Įvykus nelaimingam atsitikimui, išmokos dydis priklauso nuo draudimo
rizikos sumos ir nustatyto nelaimingo atsitikimo išmokos procento, kurį
galima rasti LUMINOR sąskaitų turėtojų asmens draudimo specialiųjų
sąlygų priedo lentelėse T1, T2 ir T3. Pavyzdžiui, esi pasirinkęs asmens
draudimo paketą, todėl lūžus žastikaulio kaului (T1 rizikos draudimo
suma – 4 000 Eur), tau bus išmokėta 400 Eur (10 proc. draudimo sumos),
o lūžus mažajam kojos pirštui (T1 rizikos draudimo suma 4 000 Eur),
bus išmokėta 40 Eur (1 proc. draudimo sumos)
Draudimo išmokų skaičius apdraustajam yra neribojamas, tačiau
bendra išmokų suma per vienerių metų draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpį dėl vieno ar kelių draudžiamųjų įvykių neturi viršyti
konkrečios traumos (T1, T2 ar T3) lentelėje nurodytu draudimo sumų
vienam apdraustajam. Pagal šį pavyzdį tai būtų 4 000 Eur.

Ką daryti, atsitikus įvykiui?
Atsitikus įvykiui, kreipkis į medikus per 48 val.
Gauk medicininę dokumentaciją:
· su gydymu susijusius dokumentus – išsamią informaciją apie tau
konstatuotą diagnozę ir skirtą gydymą;
· medicinos dokumentų išrašą;
· ligos istorijos išrašą (jei buvai gydomas (-a) stacionare).
Per 30 dienų nuo draudžiamojo įvykio informuok „Lietuvos
draudimo“ žalų centrą:
· telefonu 1828 (Lietuvoje) I–V nuo 8.00 iki 18.00 val.;
· internetu tinklalapyje www.ld.lt, skiltyje „Praneškite apie
įvykį“; gavę pranešimą, su tavimi susisieksime ne vėliau nei per
vieną darbo dieną, savitarnoje www.savasld.lt, skiltyje „Mano žalos“.

6

