INFORMACIJA UAB „GENERAL FINANCING“ KLIENTUI, PASIRINKUSIAM VARTOJIMO KREDITĄ SU DRAUDIMO APSAUGA
Jei Jūs išreiškėte poreikį papildomoms vartojimo kredito grąžinimo garantijoms apsisaugant nuo su Jūsų sveikata ir gyvybe susijusių rizikų, tuomet pasirinkus su UAB „General Financing“
(„Bendrovė / Draudėjas“) sudaryti vartojimo kredito sutartį su papildoma draudimo apsauga („Vartojimo kredito sutartis“):
 tapsite apdraustuoju („Apdraustasis“) pagal Bendrovės su Draudiku sudarytą (Grupės) Kredito gavėjų gyvybės ir sveikatos draudimo sutartį („Draudimo sutartis“);
 Jums nereikės sudaryti atskiros draudimo sutarties, draudimo apsauga bus suteikta pagal Draudimo sutarties sąlygas;
 Jūsų, kaip Apdraustojo, gyvenime atsitikus Draudžiamajam įvykiui Draudiko Bendrovei išmokėta draudimo išmokos suma bus dengiama atitinkama Jūsų Bendrovei pagal Vartojimo
kredito sutartį mokėtinos nepradelstos kredito įmokos dalis;
 Draudimo apsauga suteikiama, kai Vartojimo kredito suma yra nedidesnė nei 29 000 EUR, o kredito grąžinimo terminas neilgesnis nei 87 mėnesiai.
1.

DRAUDIMO OBJEKTAS

Pagal Draudimo sutartį draudžiami turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo sveikata ir gyvybe. Draudimo tikslas – užtikrinti tinkamą prievolių pagal Vartojimo kredito sutartį vykdymą apsisaugant
nuo su Apdraustojo sveikata ir gyvybe susijusių rizikų.
2.

DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI IR DRAUDIMO SUMOS (MAKSIMALIOS DRAUDIMO IŠMOKOS)
Maksimali draudimo suma vienam Apdraustajam pagal visas su Bendrove sudarytas Vartojimo kredito sutartis – 29 000 EUR. Draudžiamieji įvykiai siejami su Apdraustojo amžiumi,
kuris Vartojimo kredito sutarties sudarymo metu negali būti didesnis nei 65 metai, o Apdraustojo mirties atveju – 75 metų.
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3.
NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Draudimo išmokos yra nemokamos dėl žemiau nurodytų nedraudžiamųjų įvykių, t.y. įvykių, kurie
turi draudžiamojo įvykio požymių, tačiau yra tiesioginė arba netiesioginė pasekmė:
 pilietinio karo, karo, įsiveržimo ar karui prilygintinų veiksmų, užsienio pajėgų veiksmų, karo
veiksmų, sukilimo, maišto, neramumų, streiko, pilietinių neramumų, sukilimo, revoliucijos,
terorizmo, nesvarbu, ar Apdraustasis yra auka, ar aktyvus šių įvykių dalyvis / kolaborantas;
 Apdraustojo savęs sužalojimo, savižudybės arba bandymo ją įvykdyti (Apdraustojo mirtis
šiuo atveju laikoma nedraudžiamuoju įvykiu tik per pirmus trejus nepertraukiamo draudimo
apsaugos galiojimo metus);
 Apdraustojo veikos, kurioje kompetentinga institucija nustatė tyčinio nusikaltimo požymius
arba kuri atlikta vykdant nusikalstamą veiklą;
 Bendrovės ar Apdraustojo kaltės (tyčinių veiksmų), išskyrus veiksmus, susijusius su
pilietinės pareigos atlikimu;
 bet kokios ligos, nedarbingumo ar aplinkybės, egzistavusios ar įvykusios iki draudimo
apsaugos įsigaliojimo dienos;
 AIDS ar bet kokios su AIDS ar ŽIV virusu susijusios ligos;
 skraidymo / skraidymo rizikų (išskyrus skrydžio reguliariuoju komercinių avialinijų reisu),
dalyvavimo aviacijos varžybose, antskrydžiuose, aviacinėje akrobatikoje, parašiutizme
(išskyrus skrydžio pavojaus atveju), asmenims, kenčiantiems nuo aukščio baimės, nesvarbu
ar kilimo, ar leidimosi atveju, užsiėmimo skraidyklių (deltaplanų) ar mikrolėktuvų sportu ar
kitų specifinių priemonių: šokinėjimu nuo tiltų su elastine virve bei šokinėjimu nuo kalnų
(kalvų) su parašiutu;
 chroninio alkoholizmo ar priklausomybės nuo narkotikų, ar piktnaudžiavimo alkoholiu (visais
atvejais alkoholio vartojimas virš maksimalios pagal taikytinas taisykles vairuotojams
nustatytos leistinos normos laikomas piktnaudžiavimu alkoholiu) ar narkotikų naudojimo;
 užsiėmimo bet kokiu profesionaliu sportu ar bet kokiu kitu sportu, kurio metu naudojami
savaeigiai varikliai (įskaitant ralį), užsiėmimo boksu, povandeninio nardymo su autonominiu
aparatu, urvų tyrinėjimo, bobslėjaus, rogučių sporto, šuoliais su slidėmis ar nuo tramplino,
laipiojimo uolomis, alpinizmo, šuolių su parašiutu, laisvo kritimo, sklandymo, skraidymo
ultralengvaisiais motoriniais lėktuvais ar šokinėjimo su guma;
 savavališko ar nesavavališko poveikio kūnui dėl atominės energijos, sprogimo, radiacijos ar
bet kokios kitos susijusios aplinkybės.
4.

KĄ DARYTI ATSITIKUS DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI?

INFORMACIJA APIE DRAUDIKĄ
Compensa Life Vienna Insurance Group SE veikianti per Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialą
Kodas: 301135655
Adresas: Ukmergės g. 280, LT- 06115 Vilnius
Telefono Nr.: (8 5) 250 4000
Elektroninio pašto adresas: info@compensalife.lt
Interneto svetainė: www.compensalife.lt
Klientų aptarnavimo padalinių kontaktus rasite aukščiau nurodytoje interneto svetainėje.
Atsitikus galimai draudžiamajam įvykiui Apdraustasis privalo ne vėliau kaip per 30
(trisdešimt) dienų nuo įvykio dienos apie tai informuoti Draudiką aukščiau nurodytais
kontaktais ir pateikti Draudikui:
- Draudiko nustatytą prašymo formą;
- originalą ir notaro arba Draudiko įgalioto asmens patvirtintą Apdraustojo mirties liudijimo kopiją
arba teismo sprendimą, kuriuo Apdraustasis pripažintas mirusiu;
- medicininius, kompetentingų teisėsaugos ar kitų institucijų išduotus dokumentus, susijusius
su galimai draudžiamuoju įvykiu ar jo priežastimis, aplinkybėmis (pvz. darbingumo netekimo
ar sumažėjimo pažymos, ekspertizės išvados);

Apdraustojo gydymas stacionarinėje
sveikatos priežiūros įstaigoje ne
trumpiau kaip 30 dienų iš eilės*

Apdraustojo laikinas nedarbingumas dėl
ligos arba nelaimingo atsitikimo, kai
Apdraustasis visiškai negalėjo atvykti į
darbą ne trumpiau kaip 60 dienų iš eilės*

vieno mėnesio po draudžiamojo įvykio
vieno mėnesio po draudžiamojo įvykio
datos pagal Vartojimo kredito sutartį
datos pagal Vartojimo kredito sutartį
priklausančių mokėti nepradelstų įmokų
priklaus ančių mokėti nepradels tų įmokų
suma už kiekvieną 30 nepertraukiamo
suma už kiekvienas 30 nepertraukiamo
gydymos i stacionare dienų laikotarpį, bet nedarbingumo dienų, bet ne daugiau kaip
ne daugiau kaip 6 mėnes iai už kiekvieną 6 mėnes iai už kiekvieną draudžiamąjį įvykį
draudžiamąjį įvykį arba 12 mėnesių visu arba 12 mėnesių vis u draudimo apsaugos
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu
galiojimo laikotarpiu
*Draudimo išmokos mokamos kas mėnesį ir nebemokamos, jeigu pasibaigia Vartojimo kredito
sutartis, Apdraustajam sukanka 65 metai, įvyksta kitas draudžiamasis įvykis, pasiekiamas maksimalus
draudimo išmokos dydis ar išnyksta aplinkybės dėl kurių įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju.

- Apdraustojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
- Vartojimo kredito sutarties kopiją, pareikalavus – originalą;
- Draudikui pareikalavus - kitus papildomus dokumentus ar informaciją, reikalingą galimai
draudžiamojo įvykio tyrimui, draudimo išmokos dydžiui ar pagrįstumui nustatyti.
5.

DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO TVARKA

Draudimo išmoka nustatoma ir jos dydis apskaičiuojamas pagal Draudimo sutarties sąlygas.
Draudimo išmoka bus išmokama Bendrovei, o ne Apdraustajam, ir ja bus dengiamos
Apdraustojo pagal vartojimo kredito grąžinimo grafiką mokėtinos nepradelstos įmokos. Draudimo
išmokos nemokamos dėl nedraudžiamųjų įvykių, Draudimo sutartyje ar taikytinoje teisėje
numatytais atvejais.
6.

DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMAS

Draudimo apsauga įsigalioja Vartojimo kredito sutartyje nurodytą dieną, bet nevėliau kaip kitą
dieną po jos sudarymo dienos, ir pasibaigia: (1) pasibaigus, anuliavus ar prieš laiką nutraukus
Vartojimo kredito sutartį; (2) Apdraustajam sulaukus nustatyto amžiaus; (3) Apdraustajam
grąžinus ar Draudiko išmokėtomis draudimo išmokomis padengus visą vartojimo kredito sumą
Bendrovei.
7.

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Draudimo sutartis sudaryta pagal ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi ir bet kokie Draudiko ir vartotojo ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Draudimo
sutarties ar su ja susiję, bus sprendžiami derybų keliu. Suinteresuotos šalies pageidavimu ginčai
nagrinėjami ir sprendžiami Draudiko nustatyta Klientų skundų nagrinėjimo ir atsakymų teikimo
tvarka, kuri skelbiama interneto puslapyje www.compensalife.lt.
Ginčai taip pat gali būti nagrinėjami Lietuvos banko nustatyta vartotojų ir finansų įstaigų ginčų
nagrinėjimo
tvarka
(daugiau
informacijos
internete
adresu:
http://www.lbank.lt/gincu_nagrinejimas). Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos
Finansinių
paslaugų ir rinkų priežiūros departamento adresas: Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius.
Bet kuriuo atveju nepavykus susitarti - kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
Pasirašydamas žemiau patvirtinu, kad:
 gavau, turėjau pakankamai laiko išsamiai susipažinti ir suprantu man pateiktą visą
esminę informaciją, susijusią su draudimo apsaugos pagal Draudimo sutartį
sąlygomis;
 man buvo sudaryta galimybė pasirinkti vartojimo kreditą su ir be draudimo apsaugos;
 esu informuotas ir suprantu, kad tuo atveju, kai sulauksiu 65 metų amžiaus, mano
galimybės pasinaudoti draudimo apsauga pagal Draudimo sutartį bus apribotos (t.y.
draudimo išmoka gali būti neišmokėta), kadangi draudžiamieji įvykiai siejami su
Apdraustojo amžiumi; įvertinau šią aplinkybę ir man ji yra priimtina;
 sutinku tapti Apdraustuoju pagal Draudimo sutartį ir paskirti Bendrovę
neatšaukimu naudos gavėju pagal ją, kadangi tai atitinka mano poreikius ir
interesus;
 sutinku bei suteikiu teisę Draudikui jo nustatyta tvarka tvarkyti mano asmens duomenis
sudarant, vykdant ar užtikrinant Draudimo sutarties vykdymą. Tai apima, tačiau
neapsiriboja, Draudiko teise rinkti, gauti iš trečiųjų asmenų, teikti tretiesiems asmenims,
saugoti ir kitaip tvarkyti mano asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais.

vardas, pavardė, parašas

