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

Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – asmens 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 
Nr. 009 (Asmens draudimo sąlygos, patvirtintos 2016-02-18 Valdybos posėdyje, galioja nuo 2016-03-01), Bendrosiose draudimo sąlygose (patvirtintos 2018-04-30 Valdybos 
posėdyje, galioja nuo 2018-05-08), draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje, draudimo liudijime bei jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Asmens draudimas nuo kūno sužalojimų

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams:

 Kaulų ir sąnarių traumoms
 Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumoms
 Neįgalumui

Draudimo suma kiekvienai rizikai po 3 000 Eur

Kam netaikoma draudimo apsauga?

 Kūno sužalojimai dėl ligų ir (ar) ligų sukeltų priepuolių 
 Įvykiai, susiję su vystymosi sutrikimų, įgimtų ligų ir anomalijų, 

lytiniu keliu plintančių ligų, įskaitant susijusių su ŽIV, gydymu, 
psichikos sutrikimų gydymu

 Įvykiai, kurie įvyko dėl draudėjo, su draudėju susijusių asmenų, 
apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios, nebent tyčiniai veiksmai 
ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės 
pareigos atlikimas ir kt.) 

 Apdraustojo tyčinis susižalojimas (trauma)
 Įvykiai, kai nepateisinamai ilgai delsta kreiptis į gydymo 

įstaigą, todėl nebuvo laiku suteikta būtina medicinos pagalba 
 Įvykiai, kurių buvimo draudimo laikotarpiu nepatvirtina 

medicininė dokumentacija ir (ar) diagnostiniai tyrimai
 Įvykiai, kurie draudimo taisyklėse įvardyti kaip nedraudžiamieji
 Įvykiai, kai tyčia pateikiate apgaulingus duomenis

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

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?

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

Teisės aktai gali nustatyti ir kitus atleidimo nuo draudimo 
išmokos mokėjimo ar draudimo išmokos mažinimo  atvejus

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga taikoma VšĮ „Trenkturas“ organizuojamo žygio metu
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• Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo serti�kate nurodytos dienos. Draudimo apsaugos terminas pasibaigia draudimo serti�kate nurodytu laiku

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Kada ir kaip moku?

Asmens draudimo įmoką už Jus sumoka ADB „Gjensidige“

• Draudimo sutartį teisės aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka gali nutraukti VšĮ „Trenkturas“

Kaip galiu nutraukti sutartį?

• Suteikti visą prašomą informaciją apie draudžiamą asmenį 
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• Nedelsiant informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą ar 

kitokį atvejį, kai iš esmės keičiasi draudimo sutartyje nustatytos 
aplinkybės

• 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

• Pranešti apie įvykį pagal situaciją reikalingoms tarnyboms
• Leisti mums susipažinti su visa medicinine dokumentacija ir

institucijų turima informacija apie įvykį
• Pranešti mums apie įvykį per 30 kalendorinių dienų tinklalapyje 

www.gjensidige.lt arba informuoti bendruoju telefonu 1626 ar 
elektroniniu paštu info@gjensidige.lt

Kokios mano pareigos?


