Vairuotojo ir keleivių draudimas, kuris gali būti
pasirenkamas papildomai prie transporto
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo sutarties
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė:
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Produktas:
Vairuotojo ir keleivių draudimas, kuris gali būti pasirenkamas
papildomai prie transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo sutarties

Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – vairuotojo ir keleivių draudimą (jeigu toks draudimas pasirenkamas papildomai prie
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties). 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 (Vairuotojo ir
keleivių draudimo sąlygose Nr. 002, galiojanti redakcija nuo 2016-03-01, Bendrosiose draudimo sąlygose, galiojanti redakcija nuo 2020-02-11), draudimo pasiūlyme, draudimo
sutartyje, draudimo liudijime ir jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo kūno sužalojimų, sveikatos sutrikimų ar mirties dėl nelaimingų atsitikimų,
susijusių su vežimu transporto priemone. Sąlygos, nurodytos šiame draudimo produkto informaciniame
dokumente, galioja tik tuo atveju, jei vairuotojo ir keleivių draudimą įsigyjate kaip papildomą paslaugą prie
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (toliau – TPVCA) privalomojo draudimo sutarties
Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga galioja tik eismo įvykio metu ir taikoma
autotransporto priemonės vairuotojui ir (arba) keleiviams,
kurie pagal sutartį ar kitokiu teisiniu pagrindu naudojasi
transporto priemone. Konkretus pasirinkimas nurodytas
draudimo sutartyje

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga
netaikoma:

Draudimo apsauga taikoma tik kartu su galiojančia su mumis
sudaryta TPVCA draudimo sutartimi
Draudžiamieji įvykiai:
 Mirtis dėl patirto kūno sužalojimo (traumos), dėl kurio
apdraustasis miršta per 6 mėnesius nuo nelaimingo
atsitikimo, įvykusio sutarties galiojimo laikotarpiu, datos
 Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo metu patirto kūno
sužalojimo (traumos) per 6 mėnesius nuo nelaimingo
atsitikimo, įvykusio sutarties galiojimo laikotarpiu, datos
 Draudimo sutartyje nurodyti kūno sužalojimai (traumos) ir
(ar) sveikatos sutrikimai dėl kūno sužalojimo (traumos)
Draudimo suma nustatoma bendra visiems draudžiamiesiems
įvykiams ir nurodoma draudimo sutartyje vienai transporto
priemonės sėdimai vietai

 Traumai, neįgalumui, darbingumo netekimui, mirčiai dėl Jūsų,
apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios, išskyrus atvejus, kai
tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji
gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir pan.)
 Traumoms, patirtoms esant alkoholinio, narkotinio, toksinio
apsvaigimo būsenos, išskyrus atvejus, kai keleivis nukenčia
eismo įvykio metu
 Įgimtoms ar anksčiau įgytoms ligoms ar organizmo
trūkumams, proto ar sąmonės sutrikimams, ligų sukeltiems
priepuoliams
 Savižudybei, bandymams nusižudyti, tyčia susižaloti
 Kelionės metu patiriamoms psichinėms ar psichologinėms
traumoms, dėl jų atsiradusioms ar paūmėjusioms ligoms
 Įvykiams, kai KET pažeidžiamos dėl gedimų, kai transporto
priemonei draudžiama važiuoti toliau, kai vairuotojas
transporto priemonę valdė apsvaigęs arba neturėdamas teisės
vairuoti tokios rūšies transporto priemonės
 Organų sistemos funkcinio vieneto sužalojimams, jei iki kūno
sužalojimo (traumos) ši sritis buvo pažeista ligos arba vienų
metų laikotarpiu patirtos traumos, išskyrus daugybinės
traumos atvejus
 Jei apie įvykį nepranešta policijai, kitoms pagal situaciją
reikalingoms tarnyboms
 Gydymo išlaidoms, neturtinei žalai
 Motociklų, automobilių su daugiau kaip 7 sėdimomis vietomis
(įskaitant vairuotoją) vairuotojams ir keleiviams
Mes neatsakome už viešąją tvarką ar kelių eismo taisykles
pažeidusių apdraustųjų sveikatą ir gyvybę transporto priemonės
sustojimo metu
Visas įvykių, kuriems netaikoma draudimo apsauga, sąrašas
nurodytas draudimo taisyklėse

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Draudimo išmoka nėra mokama arba gali būti mažinama, jei:
! Jūs ar apdraustieji pateikėte mums klaidingą informaciją,
nurodėte tikrovės neatitinkančias aplinkybes, priežastis ir (ar)
žalos dydį arba kitaip bandėte mus suklaidinti
! Nevykdėte savo pareigų pagal draudimo sutartį

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

! Nepranešėte, kad pasikeitė automobilio techninės
charakteristikos (pvz., padidėjo jo galia)
! Jūs, kaip fizinis asmuo, tapote licencijuotu vežėju ir (ar)
pradėjote dirbti taksistu
! Neturite galiojančios su mumis sudarytos TPVCA draudimo
sutarties

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsaugos galiojimo teritorija sutampa su TPVCA privalomojo draudimo galiojimo teritorija
Transporto priemonei sustojus tarpinėse stotyse, poilsio aikštelėse arba priverstinio sustojimo metu apdraustaisiais laikomi tie ja važiavę keleiviai,
kurie yra stoties, poilsio aikštelės teritorijoje, pasilieka transporto priemonėje arba yra šalia kelkraštyje, ne didesniu kaip 50 metrų atstumu nuo
sustojusios ar sugedusios ir remontuojamos transporto priemonės

Kokios mano pareigos?
• Suteikti visą prašomą informaciją apie draudimo objektą
• Pateikti visus prašomus su draudimo objektu susijusius dokumentus
• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią
informaciją
• Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose įrašyti visus
mūsų reikalaujamus rekvizitus
• Informuoti apdraustąjį, nepilnamečio apdraustojo tėvus ar globėjus ir
(arba) naudos gavėją apie draudimo sutartį ir jos sąlygas, draudimo
taisykles
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• Nedelsiant informuoti mus apie rizikos padidėjimą ar kitokį atvejį, kai
iš esmės keičiasi draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės (pvz.,
pasikeitė automobilio techninės charakteristikos (pvz., padidėjo jo
galia), tapote licencijuotu vežėju, pradėjote dirbti taksistu)
• Įvykio atveju imtis prieinamų protingų priemonių galimai žalai

sumažinti (gelbėti žmones, transporto priemonę ir kitą turtą siekiant
pašalinti priežastis, galinčias didinti nuostolius)
• Pranešti apie įvykį policijai ir kitoms pagal situaciją reikalingoms
tarnyboms
• Ne vėliau kaip per 48 val. kreiptis į gydytoją ir vykdyti gydytojo
nurodymus
• Įvykį per 30 kalendorinių dienų užregistruoti mūsų tinklalapyje
www.gjensidige.lt
• Sužinoję, kad dėl esamo įvykio keliama baudžiamoji byla ar įvykis
baigėsi mirtimi, privalote apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15
(penkiolika) kalendorinių dienų, pranešti mums, nepriklausomai nuo
to, kad apie įvykį jau buvo pranešta
• Padėti mums nustatyti mirties, sveikatos sutrikimo priežastį, pateikti
dokumentus ir informaciją apie įvykį ir jo kaltininką

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoką reikia sumokėti visą iškart iki draudimo sutarties
įsigaliojimo. Įmoką sumokėti galite šiais būdais:
• pavedimu
• savitarnos svetainėje www.gjensidige.lt
• e. banke, užsisakę e. sąskaitą ir sudarę automatinio mokėjimo sutartį
• pateikę mokėjimo pranešimą:
- parduotuvių „Maxima“ kasose
- „Lietuvos pašto“ skyrių kasose

- terminaluose „Perlas“
- „Lietuvos spauda“, „Narvesen“ ir „Vaskota“ padaliniuose
• mokėjimo kortele ADB „Gjensidige“ skyriuose
Sumokėti įmoką atsiskaitydami mokėjimo kortele arba grynaisiais
pinigais galite tik kai kuriuose mūsų ar mūsų partnerių padaliniuose
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo
sutartyje

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 draudimo sutartyje
nustatytas išmokas
• Draudimo apsauga Jums ir kitiems apdraustiesiems ima galioti įlipus į
transporto priemonę, o pasibaigia pasiekus galutinį kelionės tikslą ir
išlipus iš jos

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

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

Jei Jūs, kaip fizinis asmuo, nuotolinio ryšio priemonėmis (internetu,
telefonu, e. paštu) sudarėte draudimo sutartį su verslu ar profesija
nesusijusiais tikslais, turite teisę atsisakyti draudimo sutarties (kurios
terminas ilgesnis nei vienas mėnuo) per 14 kalendorinių dienų nuo jos
sudarymo dienos, išskyrus draudimo taisyklėse numatytas išimtis

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

