ŠEIMOS DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
Apdrauskite visą savo šeimą draudimu nuo
nelaimingų atsitikimų tik nuo 46 eurų metams!
Compensa siūlo pasirinkti vieną iš keturių
galimų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų
variantų ir suteikti draudimo apsaugą visai
šeimai!

Kokius draudimo variantus galite pasirinkti?
Minimalus draudimo variantas

Pagrindinis draudimo variantas

Metinė įmoka visai šeimai - 46 Eur

Metinė įmoka visai šeimai - 58 Eur

Draudimo sumos visai šeimai:

Draudimo sumos visai šeimai:

• Mirtis 12 000 Eur
• Neįgalumas 22 000 Eur
• Traumos 6 000 Eur

• Mirtis 12 000 Eur
• Neįgalumas 22 000 Eur
• Traumos 9 000 Eur

Išplėstinis draudimo variantas

Išplėstinis Plius draudimo variantas

Metinė įmoka visai šeimai - 77 Eur

metinė įmoka visai šeimai - 94 Eur

Draudimo sumos visai šeimai:

Draudimo sumos visai šeimai:

• Mirtis 18 000 Eur
• Neįgalumas 22 000 Eur
• Traumos 12 000 Eur

• Mirtis 18 000 Eur
• Neįgalumas 22 000 Eur
• Traumos 12 000 Eur
• Kritinės ligos 1 000 Eur
• Civilinė atsakomybė 3 000 Eur

Šeimos draudimo pasiūlymas galioja draudžiant tik šeimą. Jūsų pasirenkamo draudimo varianto draudimo sumos yra bendros visiems
apdraustiesiems, t.y. draudimo suma vienam apdraustajam yra skaičiuojama bendrą draudimo sumą dalinant iš apdraustųjų skaičiaus.
Draudiminė apsauga galioja visame pasaulyje visą parą, o civilinės atsakomybės draudimo - Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Specialaus pasiūlymo sąlygos
• ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Šeimos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (toliau – Pasiūlymas) suteikia draudimo
nuo nelaimingų atsitikimų apsaugą visiems apdraustiems šeimos nariams.
• Pasiūlymas galioja draudžiant tik šeimą - ne mažiau kaip 2 (du) asmenys, kurią gali sudaryti apdraustojo (iki 65 m. amžiaus)
sutuoktinis ar sugyventinis (iki 65 m. amžiaus), o taip pat apdraustojo arba apdraustojo sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) vaikai,
įvaikiai ar globotiniai, kurie yra išlaikomi Apdraustojo, nesusituokę ir jaunesni kaip 21 m. amžiaus. Sugyventinis – asmuo, ne mažiau kaip
vienerius metus gyvenantis bendrai kartu su apdraustuoju tuo pačiu adresu su tikslu sukurti šeimos santykius.
• Pasiūlymas pateikia keturis draudimo variantus su aprašytomis draudimo sumomis, kurios yra bendros visiems apdraustiesiems, t.y.
draudimo suma vienam apdraustajam yra skaičiuojama bendrą draudimo sumą dalinant iš apdraustųjų skaičiaus.
Šeimos draudimo draudiminė apsauga galioja visame pasaulyje visą parą, civilinės atsakomybės draudimo galiojimo teritorija –
Lietuvos Respublika.
Pasiūlymas galioja ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ klientų aptarnavimo ir ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
draudimo tarpininkų skyriuose bei ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ elektroninėje parduotuvėje.
• Pasiūlymas galioja tik ﬁziniams asmenims.
• Pasiūlymui galioja ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ draudimo taisyklės.
• ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ pasilieka teisę keisti pasiūlymo sąlygas ir nutraukti jo galiojimą.

Daugiau apie draudžiamuosius įvykius
NUO KO
DRAUDŽIAME

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS

Mirtis

Apdraustojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju išmokama sutartyje nurodyta vienkartinė išmoka

Neįgalumas

Apdraustajam tapus neįgaliu dėl draudžiamojo įvykio, mokama procentinė dalis nuo pasirinktos draudimo
sumos, priklausanti nuo netekto darbingumo procento
Draudimo išmoka yra mokama, kai dėl draudimo sutarties galiojimo metu įvykusio nelaimingo atsitikimo
Apdraustasis patiria tokius kūno sužalojimus:
- kaulų lūžiai bei išnirimai,
- dantų trauminis pažeidimas,
- galvos ir nugaros smegenų sužalojimai,
- klausos organų traumos,
- regos organų traumos,

Traumos

- vidaus organų traumos,
- raiščių, sausgyslių, meniskų, raumenų, minkštųjų audinių pažeidimai,
- nudegimai,
- ūminiai apsinuodijimai maistu, cheminėmis medžiagomis, nuodingais augalais ar grybais,
- sužalojimai elektros srove,
- susirgimai Erkiniu encefalitu, Laimo liga, stablige, pasiutlige,
- įkirtus gyvatei,
- įkandus gyvūnams.
Draudimo apsauga galioja pagal Nelaimingų atsitikimų draudimo taisyklių priedą Nr. 1 „Kaulų ir sąnarių
traumos“ ir priedą Nr. 2 „Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumos“.

Kritinės ligos

Kritinių ligų draudimo išmoka mokama, kai Apdraustajam sutarties galiojimo metu pirmą kartą jo gyvenime
diagnozuojama kritinė liga: infarktas, insultas, išsėtinė sklerozė, vėžys ir/ar kita liga, nurodyta Taisyklių priede
Nr. 3. Išmokama visa draudimo liudijime nustatyta draudimo suma. Draudimo apsauga kritinių ligų atveju
įsigalioja praėjus 3 mėnesiams nuo draudimo pradžios.

