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Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė:
ADB „Gjensidige”

Produktas:
Asmens draudimas

Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – asmens draudimą pagal specialiąsias sąlygas, taikomas asmenims, turintiems
Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotą licenciją. 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 Nr. 009 (Asmens draudimo sąlygose, galiojanti
redakcija nuo 2016-03-01, Bendrosiose draudimo sąlygose, galiojanti redakcija nuo 2020-02-11), Asmens draudimo specialiųjų sąlygų apraše, draudimo apsaugą
patvirtinančiame dokumente.

Kokia šio draudimo rūšis?
Asmens draudimas nuo kūno sužalojimų ir (ar) mirties dėl nelaimingo atsitikimo. Draudžiamos šios rizikos:
mirtis dėl nelaimingo atsitikimo, neįgalumas, kaulų ir sąnarių traumos, vidaus ir minkštųjų audinių traumos
Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams:

Draudimo apsauga neapima šių atvejų:

 Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo – netekus gyvybės dėl
nelaimingo atsitikimo išmokėsime visą draudimo sertifikate
nurodytą draudimo sumą
 Neįgalumas – išmokėsime išmoką dėl sunkaus kūno sužalojimo
ar sveikatos sutrikimo dėl patirto nelaimingo atsitikimo
 Kaulų ir sąnarių traumos – išmokėsime išmoką dėl nelaimingo
atsitikimo metu patirtų kaulų ir (ar) sąnarių sužalojimų
 Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumos – išmokėsime
išmoką dėl nelaimingo atsitikimo metu patirtų minkštųjų
audinių ir (ar) vidaus organų sužalojimų ar sveikatos sutrikimų

 Jei tiesioginė mirties priežastis – apsinuodijimas alkoholiu,
narkotinėmis ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis arba
stipriai veikiančiais vaistais, vartotais be gydytojo paskyrimo
 Įvykių, kurie įvyko vairuojant apsvaigus nuo alkoholio,
narkotikų, kitų toksinių medžiagų ir (ar) neturint teisės valdyti
atitinkamos kategorijos transporto priemonę
 Įvykių, kurių buvimo draudimo laikotarpiu nepatvirtina
medicininė dokumentacija ir (ar) diagnostiniai tyrimai
 Kosmetinių operacijų, protezavimo, gydymo komplikacijų,
išskyrus atvejus, kai tai susiję su kūno sužalojimu (trauma),
įvykusiu draudimo laikotarpiu

Draudimo suma nustatoma kiekvienai draudžiamai rizikai
atskirai ir nurodoma draudimo apsaugą patvirtinančiame
dokumente kiekvienam apdraustajam

Visas įvykių, kuriems netaikoma draudimo apsauga, sąrašas
nurodytas draudimo taisyklėse

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Draudimo išmoka nėra mokama ar gali būti mažinama, jei:
! Pateikėte mums klaidingą informaciją, nurodėte tikrovės
neatitinkančias aplinkybes, priežastis ir (ar) žalos dydį arba
kitaip bandėte mus suklaidinti
! Nesiėmėte priemonių žalai išvengti ar sumažinti
! Nesuteikėte galimybės tinkamai įvertinti įvykio aplinkybes ir
priežastis, nuostolių dydį

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
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• 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 gauti
iš atitinkamų institucijų jų turimą informaciją apie įvykį
• Įvykį per 30 kalendorinių dienų užregistruoti mūsų tinklalapyje
www.gjensidige.lt
• Padėti mums nustatyti žalos dydį ir priežastį, pateikti dokumentus
ir informaciją apie įvykį ir nuostolį, įvykio kaltininką

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

Kada ir kaip moku?
Visą draudimo įmoką galite sumokėti terminaluose „Perlas“

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo apsauga galioja ją patvirtinančiame dokumente
nurodytą laikotarpį
• Draudimo apsauga pasibaigia ją patvirtinančiame dokumente
nurodytos dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku), jei šiame dokumente
nėra nurodytas kitas laikas

• Draudimo apsauga taip pat pasibaigia prieš galiojimo 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 apsaugos atsisakymą ne mažiau
kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos raštu:

Prašymas atsisakyti draudimo apsaugos turi būti pasirašytas Jūsų
ar Jūsų įgalioto asmens

• paprastu paštu
• elektroniniu paštu
• naudodamasis kurjerio paslaugomis
• per savitarnos svetainę www.gjensidige.lt
• mūsų skyriuose

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

