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

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – pirkinio draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios pirkinio draudimo sutarties sąlygų ir 
nėra draudimo sutarties dalis. Išsami pirkinio draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Gjensidige“ draudimo rūšies 
taisyklėse (Pirkinio draudimo taisyklėse Nr. 057, patvirtintose 2016-02-18 Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo 2016-03-01), draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje, draudimo 
liudijime bei jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Turto draudimas.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudimo objektas:
 Daiktai – ilgalaikio galutinio naudojimo kilnojamas daiktas, 

skirtas asmeniniams arba šeimos narių poreikiams tenkinti 

Draudžiamos rizikos pagal pirkinio draudimo sąlygas ir 
mobiliųjų telefonų sąlygas:
 Vagystė su įsilaužimu
 Plėšimas
 Vandalizmas po įsilaužimo
 Ugnis
 Žaibo įtrenkimas
 Sprogimas
 Užliejimas
 Sugadinimas

Draudžiamos rizikos pagal pratęstos garantijos draudimo 
sąlygas:
 Bet koks įvykis, nurodytas gamintojo garantijoje 

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga 
netaikoma:

 Daiktams, kurie neturi serijos numerio arba serijos numeris 
neatitinka nurodyto draudimo sutartyje

 Daiktams, sugadintiems dėl neteisingo eksploatavimo
 Daiktams, kurie buvo remontuoti savavališkai
 Pirkinio pažeidimams transportuojant
 Daiktams, sugadintiems dėl netinkamo naudojimo, aplaidumo
 Televizorių, monitorių, kitų prietaisų monitorių ekranams, jeigu 

dėl gedimo neveikia ne daugiau kaip 5 pikseliai visame ekrane
 Žalai už dingusius, pamestus ar paliktus daiktus
 Žalai dėl kišenvagystės arba atviros vagystės
 Žalai, atsiradusiai dėl neteisingo pirkinio jungimo − 110 V 

pirkinį tiesiogiai jungiant  į 220 V įtampos tinklą,  ar dėl jo 
sumontavimo ne pagal gamintojo reikalavimus 

 Daiktams, kurie buvo naudojami ne pagal gamintojo 
instrukciją

 Daikto prievartavimo arba perleidimo tretiesiems asmenims 
atvejams

 Stikliniams pirkiniams, kurie draudimo sutarties įsigaliojimo 
metu buvo sudužę, įskilę

 Žalai dėl izoliacijos defektų

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Suteikiama draudimo apsauga galioja visame pasaulyje, su sąlyga, kad išvyka i užsieni ne ilgesne negu 30 dienų

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

! Draudimo išmokų skaičius yra ribojamas dviem 
draudžiamaisiais įvykiais per visą draudimo sutarties terminą

! Pirkinio draudimo suma nustatoma pagal rinkos vertę 
draudžiamojo įvykio dieną 

! Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo, jei:
1. Draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar 

naudos gavėjo tyčios
2. Tyčia mums pateikiate neteisingus duomenis
3. Teisės aktai gali nustatyti ir kitus atleidimo nuo draudimo 

išmokos mokėjimo atvejus

! Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:
1. Tinkamai nesuteikiate išsamios informacijos apie įvykį
2. Nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti
3. Nesilaikote draudimo sutarties sąlygų
4. Nevykdote draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse 

nurodytų pareigų
5. Nesuteikiate galimybės tinkamai įvertinti įvykio aplinkybes, 

nuostolių dydį ir priežastis
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• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią 
informaciją

• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• 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
• Pranešti apie įvykį pagal situaciją reikalingoms tarnyboms (policija, 

gaisrinė)
• Su pirkiniu elgtis taip, kaip nesant draudimo apsaugos elgtųsi 

kiekvienas protingas ir apdairus pirkinio savininkas
• Remontuoti pirkinį tik mūsų nurodytose ir (arba) su mumis suderintose 

remonto įstaigose

• Pateikti mažiausiai tris sugadinto ar sunaikinto pirkinio nuotraukas: 
bendrą pirkinio vaizdą, sugadintos dalies vaizdą stambiu planu ir 
identi�kacinės lentelės, kurioje matosi pirkinio unikalus numeris ar kiti 
pirkinį identi�kuojantys duomenys, vaizdą ir jo remonto išlaidų sąmatą

• Padėti mums įgyvendinti regresinio reikalavimo teisę, pateikti mums 
visą žinomą informaciją apie už sukeltą draudžiamąjį įvykį atsakingą 
asmenį

• Pranešti apie įvykį mūsų partneriams UAB „Serviso kontraktų centras“ 
(įmonės kodas 126300671). Registracija remonto darbams tel. 8 700 
55566,  info@garantija.lt

• 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

• Pagal pratęstos garantijos draudimo sąlygas draudimo apsauga 
įsigalioja iš karto, pasibaigus gamintojo suteiktai garantijai

• 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 sutartį galima nutraukti el. paštu pas@gjensidige.lt 
pateikiant draudikui pasirašytą prašymą, kuriame nurodoma 
nutraukimo priežastis. Draudikas nutraukia Jums teikiamą draudimo 
apsaugą ir, iš nepanaudotos draudimo įmokos dalies atskaitęs jo 
patirtas išlaidas, susijusias su Jums suteikta draudimo apsauga, 
perveda likusią sumą į Jūsų prašyme nurodytą sąskaitą. Pinigai Jums 
(apdraustajam) grąžinami per 7 (septynias) darbo dienas nuo 
draudėjo sutikimo gavimo dienos

• Jeigu sudarėte sutartį nuotolinio ryšio priemonėmis, turite teisę jos 
atsisakyti 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

Kokios mano pareigos?

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Kada ir kaip moku?

Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi pirkinio draudimo sutartyje. Draudimo įmoką galite sumokėti banko pavedimu arba 
mokėdami už įsigytą prekę. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius pavedimą į draudimo bendrovės ar į jos įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite 
draudimą, banko sąskaitą, arba gauta grynais pinigais. Kai kurie draudimo produktų platintojai neturi galimybės priimti įmokų grynaisiais pinigais.

Kaip galiu nutraukti sutartį?


