Paskolos mokėjimų draudimas
(„Luminor“ klientams)
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė:
ADB „Gjensidige”

Produktas:
Finansinių nuostolių draudimas

Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – paskolos mokėjimų draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties
sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Gjensidige“ draudimo rūšies
taisyklėse (Paskolos mokėjimų draudimo sąlygose Nr. 068L, galiojanti redakcija nuo 2021-04-05, Bendrosiose draudimo sąlygose, galiojanti redakcija nuo 2020-02-11),
draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime ir jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Draudimo objektas yra Jūsų finansiniai interesai, susiję su šiomis rizikomis: pajamų praradimu dėl laikino
nedarbingumo ar dėl ne savo noru prarasto darbo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, mes nustatytu laikotarpiu pervesime į
Jūsų sąskaitą draudimo sumą, numatytą draudimo sutartyje. Tačiau negalėsime prisiimti prievolės padengti už Jus
Jūsų paskolą bankui
Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga taikoma pajamų praradimui dėl:

Nedraudžiamieji įvykiai laikino nedarbingumo atveju:

 Laikino nedarbingumo
 Darbo praradimo

 Ankstesnė sveikatos būklė
 Atvejai, kai Jūs pats nesergate (pavyzdžiui, prižiūrite sergantį
giminaitį), išskyrus Jūsų sergančio vaiko iki 18 metų priežiūrą
 Nėštumas ar gimdymas, išskyrus nėštumo komplikacijas
 Karantinas, izoliavimasis
 Pandemija, epidemija, išskyrus gripo epidemiją
 Įvykiai, kuriuos tiesiogiai sukelia alkoholio, narkotikų ar kitų
draudžiamų medžiagų vartojimas

Draudimo suma:
 Draudimo suma, t. y. suma, kurią įvykus draudžiamajam
įvykiui mokėsime Jums kiekvieną mėnesį draudžiamojo įvykio
laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 11 (vienuolika) mėnesių,
nurodyta draudimo liudijime
 Jeigu tuo pačiu laikotarpiu įvyko du draudžiamieji įvykiai,
išmoką mokėsime tik pagal vieną
 Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma sumažės
išmokėtos draudimo išmokos dydžiu
 Didžiausia visų periodinių draudimo išmokų suma už vieną
draudžiamąjį įvykį yra 20 000 EUR, neatsižvelgiant į tai, kiek
draudimo sutarčių sudaryta su mumis pagal Paskolos
mokėjimų draudimo sąlygas

Nedraudžiamieji įvykiai darbo praradimo atveju:
 Tampate bedarbiu arba sužinote apie būsimą nedarbą prieš
įsigaliojant draudimo apsaugai arba pradiniu laukimo
laikotarpiu
 Pasinaudojate teise gauti išankstinę senatvės pensiją arba
įgyjate teisę į valstybinę pensiją teisės aktų nustatyta tvarka
 Darbo santykiai nutraukiami dėl Jūsų kaltės ar Jūsų prašymu
 Tampate bedarbiu pasibaigus darbo santykiams, kurių
galiojimo terminas buvo nustatytas iš anksto (pvz.,
terminuota darbo sutartis)
 Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvoje
 Tampate bedarbiu bandomuoju laikotarpiu arba jam
pasibaigus, nutraukus sezoninę darbo sutartį, nutraukus
papildomo darbo sutartį arba Jus atleidus iš antraeilių pareigų
 Neįgyjate bedarbio statuso, kurį nustato valstybinė institucija
(neužsiregistruojate Užimtumo tarnyboje kaip ieškantis darbo
ir pasirengęs priimti pasiūlymą įsidarbinti arba mokytis
profesijos)
Visi nedraudžiamieji įvykiai nurodyti Paskolos mokėjimų
draudimo taisyklėse Nr. 068L

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Draudimo apsauga netaikoma, jei:
! Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta ir pagrindinė darbovietė
yra ne Lietuvoje
! Neturite galiojančios kredito sutarties su „Luminor bank AS“
Lietuvos skyriumi
! Iki kredito sutarties pabaigos liko mažiau kaip 12 mėnesių
! Esate jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų
! Pasinaudojote teise gauti senatvės ar išankstinę pensiją

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga taikoma, jei Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta ir pagrindinė darbovietė yra Lietuvoje

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir (ar) draudimo pasiūlyme ir (ar) draudimo sutartyje bei jų prieduose

Kokios mano pareigos?
• Pateikti tikslią informaciją apie draudimo objektą ir pranešti, jeigu
informacija, kurią pateikėte anksčiau (pavyzdžiui, prieš sudarant
draudimo sutartį), per draudimo laikotarpį pasikeitė

• Nedelsdamas informuoti mus apie įvykį arba paprašyti tą padaryti
Jums artimo žmogaus
• Pateikti mums visus prašomus dokumentus ir informaciją apie
įvykį ir nuostolį

• Mokėti draudimo įmokas (ar jų dalis) draudimo sutartyje
nurodytais terminais

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoką galite sumokėti visą iškart arba, tam tikrais atvejais,
išskaidyti jos mokėjimą dalimis. Įmoką apmokėti galite šiais būdais:

Jeigu davėte sutikimą ir tai nurodyta draudimo liudijime, Jūsų draudimo
sutartis pratęsiama automatiškai. Tai reiškia, kad mes ne vėliau kaip
likus 45 dienoms iki draudimo sutarties pabaigos Jums pateiksime
draudimo liudijimą ir susijusius dokumentus. Draudimo sumos,
draudimo įmoka, kitos draudimo sąlygos gali keistis. Turite teisę
atsisakyti pratęsti draudimo sutartį, apie tai mus informuodamas (e.
paštu, savitarnoje) bet kuriuo metu iki galiojančios draudimo sutarties
pabaigos. Mes turime teisę atsisakyti atnaujinti draudimo sutartį, apie
tai pranešdami Jums raštu ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki draudimo
sutarties pabaigos

• e. banke, užsisakę e. sąskaitą ir sudarę automatinio mokėjimo sutartį
• pavedimu
• savitarnos svetainėje www.gjensidige.lt
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo
sutartyje

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo sutartis sudaroma vienų metų laikotarpiui
• Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos dienos
00:00 val. (Lietuvos laiku)
• Draudimo sutarties terminas pasibaigia draudimo liudijime nurodytos

dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku). Draudimo apsauga taip pat
pasibaigia prieš terminą draudimo taisyklėse numatytais atvejais,
įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai mes sumokame visas
draudimo sutartyje nustatytas išmokas

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Pranešdamas mums apie draudimo sutarties nutraukimą ne mažiau
kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos raštu:

Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti pasirašytas Jūsų ar Jūsų
įgalioto asmens (išskyrus teikiamą savitarnos svetainėje)

• paprastu paštu
• elektroniniu paštu
• naudodamasis kurjerio paslaugomis
• per savitarnos svetainę www.gjensidige.lt
• „Luminor bank AS“ Lietuvos filialo skyriuose

Jei sudarėte draudimo sutartį nuotolinio ryšio priemonėmis (internetu,
telefonu, e. paštu), turite teisę jos atsisakyti per 14 kalendorinių dienų
nuo sudarymo dienos, išskyrus draudimo taisyklėse numatytas išimtis

Draudimo agento informacinis dokumentas
1.
2.

3.
4.
5.

Draudikas: akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, Vilnius,
Lietuvos Respublika, įmonės kodas 110057869.
Draudimo agentas: „Luminor Bank AS“ (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia
45, Talinas, Estija), Lietuvos Respublikoje atstovaujamas „Luminor Bank AS“
Lietuvos skyriaus (skyriaus kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A,
Vilnius), veikia kaip draudimo agentas, ADB „Gjensidige“ vardu platinantis
finansinių nuostolių draudimą (paskolos mokėjimų draudimą). „Luminor
Bank AS“ yra įregistruotas „Finantsinspektsiooni“ (Estijos finansų priežiūros
tarnybos) draudimo agentų registre ir, remiantis įsisteigimo laisvės principu,
turi teisę teikti draudimo tarpininkavimo paslaugas Lietuvoje.
Draudiko draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų
sąrašai skelbiami www.gjensidige.lt.
Dėl šio draudimo produkto rekomendacija neteikiama.
Siūlydamas sudaryti finansinių nuostolių draudimo (paskolos mokėjimų
draudimo) sutartį, draudimo agentas bendradarbiavimo sutartimi
įsipareigojęs paskolos mokėjimų draudimo sutartis platinti
bendradarbiaudamas išimtinai su akcine draudimo bendrove „Gjensidige“.

6.

Draudimo agentas tiesiogiai ar netiesiogiai neturi Draudiko akcijų ar kitokių
kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar
sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo.
7. Draudikas arba Draudiko patronuojančioji įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai
neturi Draudimo agento akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir
daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų
kapitalo.
8. Į draudimo įmoką įeina Draudimo agento komisinis atlygis procentine
išraiška nuo draudimo įmokos ir papildomas atlygis, priklausantis nuo
draudimo produkto bendro rezultato.
9. Pateikti skundą dėl Draudimo agento veiklos galite Draudikui e. pašto
adresu info@gjensidige.lt.
10. Iš draudimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei šalys
nepasiekia susitarimo, ginčas nagrinėjamas neteismine tvarka Lietuvos
banke, Totorių g. 4, LT-01103 Vilnius (daugiau informacijos www.lb.lt), arba
teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Išsami informacija apie ginčų
ir pretenzijų nagrinėjimo tvarką skelbiama www.gjensidige.lt.
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