AKCIJOS SĄLYGOS:
1.

Akcijos pavadinimas „2 draudimai dovanų!“ (toliau – Akcija).

2.

Akcijos galiojimo laikotarpis nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. imtinai.

3.

Akcija galioja naujiems klientams, kurie:
3.1. Akcijos galiojimo laikotarpiu sudaro metinę Asmens draudimo sutartį, kuria apdraudžiami bent 2 (du) šeimos
nariai (toliau – Šeimos sutartis);
3.2. kiekvienas Šeimos sutartimi apdraustas asmuo (apdraustasis) paskutinius 6 mėn. neturėjo galiojančios Asmens
draudimo sutarties AB „Lietuvos draudimas“;
3.3. kiekvienas Šeimos sutartimi apdraustas asmuo (apdraustasis) yra pasirinkęs bent dvi iš trijų išvardintų traumų
lentelių pagal Asmens draudimo taisykles Nr. 69 (toliau – Taisyklės):
- „Kaulų lūžiai ir išnirimai“ (T1 lentelė);
- „Minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai“ (T2 lentelė);
- „Ilgalaikės ir negrįžtamos traumų pasekmės“ (T3 lentelė).

4.

Akcija negalioja draudžiantis „Mano mažylis“, specialiuoju „Luminor“, „Draudimas nuo erkių sukeliamų ligų“,
„Pradinukų draudimas“ ir „Moksleivių draudimas“ draudimo pasiūlymais;

5.

Akcijos sąlygas atitinkančia Šeimos sutartimi apdrausti asmenys (apdraustieji) papildomai apdraudžiami:
5.1. kiekvienas apdraustasis gydymo išlaidų (dėl traumos) draudimo variantu 1.000 Eur draudimo sumai pagal
Asmens draudimo taisyklių Nr. 69 aktualios redakcijos C.1 dalį;

Gydymo išlaidų dėl traumos draudimo variantas
Apdraustiems šiuo draudimu atlyginamos gydytojo paskirtos gydymo, tyrimų, medikamentų, gydymo priemonių išlaidos dėl patirtos
traumos įvardintos T1, T2 arba T3 lentelėse jei ji būtų pripažinta draudžiamuoju įvykiu pagal Asmens draudimo Taisykles. Patys
galėsite pasirinkti ne tik gydymo įstaigą, kurioje eilės mažiausios, bet ir gydytoją, kuriuo labiausiai pasitikite. Kompensuojama viena
patirtų gydymo kaštų išmoka negali viršyti 300 Eur, tačiau pačių išmokų skaičius dėl vienos ar kelių traumų neribojamas kol nėra
viršijama visa Jūsų turima varianto Gydymo išlaidų dėl traumos draudimo suma. Daugiau apie šį draudimo variantą rasite Asmens
draudimo taisyklių Nr. 69 aktualios redakcijos C.1 dalyje.

5.2. visi apdraustieji asmens civiline atsakomybe 1.500 Eur bendrai draudimo sumai pagal Būsto draudimo taisyklių
Nr. 067 aktualios redakcijos A. IX dalies nuostatas. Asmens civilinės atsakomybės draudimo apsauga galioja
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Draudžiamojo įvykio atveju taikoma 40 € besąlyginė išskaita kiekvieno
draudžiamojo įvykio atveju.
Asmens civilinės atsakomybės draudimas
Šis draudimo variantas padės atlyginti visų apdraustų Jūsų šeimos narių ar jiems priklausančių augintinių netyčia padarytus
nuostolius tretiems asmenims, jų sveikatai, gyvybei ar turtui. Atlyginami tokie dažnai patiriami nuostoliai kitiems asmenims:
 jei apdraustasis vaikas padarys nuostolių kitiems asmenims, pvz.: mokykloje išdauš langą;
 jei apdraustojo asmens naminis gyvūnas, pvz.: šuo, užpuls kaimyną ar subraižys jo automobilį;
 jei Jūs arba apdraustieji Jūsų šeimos nariai, aktyviai leisdami laisvalaikį, pvz.: važinėdami dviračiu, riedučiais, riedlente,
slidinėdami, plaukdami baidare ar valtimi, pakenksite kito asmens sveikatai ar turtui;
 jei leidžiant fejerverkus būtų sužalotas kitas asmuo ar žiežirba patektų į kaimyno balkoną ir sugadintų ten esantį turtą;
 jei Jūs su apdraustaisiais šeimos nariais nuomositės vasarnamį ir jam bus padaryta nuostolių.

6.

Kitos sąlygos:
6.1. Akcijos metu Gydymo išlaidų dėl traumos ir Asmens civilinės atsakomybės draudimo variantai suteikiami/
priskiriami tik Šeimos sutartims (tokia sutartimi apdraustiems asmenims), kurios atitinka šios Akcijos „2 draudimai
dovanų!“ sąlygas;
6.2. papildoma informacija apie Akciją teikiama el. paštu info@ld.lt arba trumpuoju tel. 1828;
6.3. akcijos organizatorius – AB „Lietuvos draudimas“.

