Gyventojų turto draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė:
ADB „Gjensidige”

Produktas:
Gyventojų turto draudimo liudijimas

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – gyventojų turto draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios gyventojų turto
draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami gyventojų turto draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose
dokumentuose: ADB „Gjensidige“ Draudimo rūšies taisyklėse (Gyventojų turto draudimo taisyklėse Nr. 060, patvirtintose 2017-03-15 Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo
2017-03-21), Bendrosiose draudimo sąlygose (patvirtintose 2018-04-30 Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo 2018-05-08), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo
prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Turto draudimas, bendrosios civilinės atsakomybės draudimas, pagalbos draudimas.
Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas:
 Pastatai – gyvenamieji, negyvenamieji
 Namų turtas − kasdien naudojami daiktai, vertybės, mobilieji
telefonai, patikėtas turtas, svečių daiktai
 Civilinė atsakomybė – turto savininko civilinė atsakomybė,
asmens civilinė atsakomybė
 Pagalba namuose
Draudžiamos rizikos:
Pasirinkus MINI draudimo variantą:
 Ugnis
 Gamtinės jėgos
 Vanduo
 Vagystė
 Trečiųjų asmenų veika
 Dužimas ir skilimas
 Transporto priemonės atsitrenkimas
 Papildomos išlaidos draudimo vietai po draudžiamojo įvykio
sutvarkyti
Pasirinkus MIDI arba MAXI draudimo variantą prie jau išvardytų
rizikų papildomai apdraudžiami:
 Vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas
 Vagystė iš aptverto sklypo teritorijos
 Pastato raktų vagystė
 Medžio užvirtimas
 Įtampos svyravimai
 Vidiniai gedimai
 Būsto nuomos išlaidos
 Papildomos finansinės išlaidos dėl padidėjusio vandens
mokesčio
Pasirinkus MAXI draudimo variantą prie jau išvardytų rizikų
papildomai apdraudžiami:
 Kiti staigūs ir netikėti įvykiai sutarties galiojimo laikotarpiu

Kam netaikoma draudimo apsauga?
 Butams, pastatams, perstatytiems savavališkai, be tinkamo
projekto ir statybos leidimo
 Visų rūšių sausumos, oro, vandens ir elektrinėms transporto
priemonėms
 Augalams, paukščiams arba gyvuliams skirtiems pašarams ar
kitai žemės ūkio produkcijai
 Augalams (florai), paukščiams, gyvūnams (faunai), išskyrus
naminius gyvūnus pasirinkus MAXI draudimo variantą
 Daiktams, esantiems bendro naudojimo patalpose
 Daiktams, naudojamiems komercinėje veikloje (pvz.,
fotografavimas, filmavimas, statybos įrankiai)
 Žalai, kurią Jūs ar su Jumis susiję asmenys padarė tyčia
 Žalai dėl drėgmės ar vandens garų poveikio
 Žalai dėl vidinių gedimų, jei turto vertė mažesnė nei 60 Eur
 Žalai dėl dingusių, pamestų ar paliktų daiktų
 Žalai dėl stiklinių ar keraminių paviršių subraižymų
 Maisto produktams, vaistams, alkoholiniams gėrimams
 Žalai dėl šildymo ar vėdinimo įrangos, kuri įvykio dieną buvo
senesnė kaip 10 metų, gedimo
 Žalai dėl senesnių nei 10 m. elektros prietaisų gedimo, sukelto
įtampos svyravimų arba vidinių defektų

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Pagalbos draudimas galioja tik tuo atveju, kai pastatai yra
pastoviai gyvenami 8 mėnesius per metus, nepaliekami be
priežiūros ilgiau kaip 28 dienas
! Statybos / rekonstrukcijos metu taikomi draudimo apsaugos
apribojimai
Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo, jei:
! Draudžiamasis įvykis atsitiko dėl draudėjo, apdraustojo ar
naudos gavėjo tyčios
! Tyčia mums pateikėte neteisingus duomenis
! Teisės aktai gali nustatyti ir kitus atleidimo nuo draudimo
išmokos mokėjimo atvejus
Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:
! Tinkamai nesuteikiate išsamios informacijos apie įvykį
! Nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti
! Nesilaikote draudimo sutarties sąlygų
! Nevykdote draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse nurodytų
pareigų
! Nesuteikiate galimybės tinkamai įvertinti įvykio aplinkybes,
nuostolių dydį ir priežastis

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo suteikiama apsauga galioja nurodytu draudimo vietos adresu, jeigu sutartyje nėra numatyta kitaip

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir / ar draudimo pasiūlyme ir / ar liudijime bei jų prieduose

Kokios mano pareigos?
• Suteikti visą prašomą informaciją apie draudžiamą asmenį, prašomus
dokumentus
• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią
informaciją
• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Imtis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• Per 3 darbo dienas informuoti draudimo bendrovę apie rizikos
padidėjimą

• Grąžinti išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį
• Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastį
• Pateikti prašomus dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
• Pranešti apie įvykį pagal situaciją reikalingoms tarnyboms (policija,
gaisrinė)
• Pranešti mums apie įvykį per 30 kalendorinių dienų tinklalapyje
www.gjensidige.lt arba informuoti bendruoju telefonu 1626 ar
elektroniniu paštu info@gjensidige.lt

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi gyventojų turto draudimo sutartyje. Draudimo įmoką galite sumokėti banko pavedimu
arba grynaisiais pinigais. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius pavedimą į draudimo bendrovės ar į draudimo bendrovės įgalioto platintojo, iš
kurio įsigysite draudimą, banko sąskaitą, arba gavus draudimo įmoką grynaisiais. Kai kurie draudimo produktų platintojai neturi galimybės priimti
įmokas grynaisiais pinigais

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudijime
nurodytam terminui. Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime
nurodytos dienos 00:00 val. (Lietuvos laiku), jeigu liudijime nėra
nurodytas kitas laikas ir jeigu laiku sumokėta draudimo įmoka. Išimtys ir
pasekmės, kylančios laiku nesumokėjus draudimo įmokos, nustatytos
draudimo taisyklėse. Draudimo sutarties terminas pasibaigia draudimo

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

Kaip galiu nutraukti sutartį?
• Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą draudimo bendrovei
ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos
raštu (paštu, elektroniniu paštu arba naudodamasis kurjerio
paslaugomis). Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti
pasirašytas Jūsų ar Jūsų įgalioto asmens

• Sudarius draudimo sutartį nuotolinio ryšio priemonėmis, turite teisę
atsisakyti jos per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos,
išskyrus draudimo taisyklėse numatytas išimtis
• Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų nuostatų ar
draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir / ar draudimo pasiūlyme ir / ar liudijime bei jų prieduose

