Draudimo sąlygos
1. Bendroji dalis
5.1. Draudimo
suma
kiekvienam
Apdraustajam nustatoma
1.1 Draudėjas yra UAB „SB lizingas“.
individualiai ir draudimo sutarties sudarymo momentu yra lygi gauto
1.2. Draudikas yra Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“.
Vartojimo kredito su draudimu dydžiui.
1.3. Apdraustasis yra Gyvybės rizikos draudimo su mažėjančia
5.2. Kiekvienam Apdraustajam draudimo suma yra perskaičiuojama
draudimo suma sutartyje (draudimo liudijimo Nr. RG0000296), toliau –
kiekvieną mėnesį pagal Vartojimo kredito su draudimu sutartyje
Draudimo sutartis, Draudėjo nurodytas fizinis asmuo – vartojimo
numatytą Vartojimo kredito su draudimu grąžinimo grafiką. Draudimo
kredito gavėjas, sudaręs Vartojimo kredito su draudimu sutartį su
suma yra lygi likusiai Vartojimo kredito su draudimu daliai, kurią
Draudėju, kurio gyvenime įvykus draudžiamajam įvykiui Draudikas
Apdraustasis privalo grąžinti UAB „SB lizingas“ pagal Vartojimo
privalo mokėti šiose Draudimo sąlygose numatytą draudimo išmoką.
kredito su draudimu grąžinimo grafiką nuo draudimo sumos
Pagal šias Draudimo sąlygas Apdraustaisiais gali būti fiziniai asmenys,
perskaičiavimo dienos, neįskaičiuojant Apdraustojo nesumokėtų
kurie sudaro su Draudėju Vartojimo kredito su draudimu sutartį ne
palūkanų, delspinigių ir pradelstų įmokų.
trumpesniam nei 3 (trijų) mėnesių terminui ir ne mažesnei nei 300,00
6. Draudimo įmoka
EUR (trys šimtai eurų 00 ct) sumai bei raštu sutinka būti apdrausti.
6.1. Konkreti vienkartinė draudimo įmoka kiekvienam Apdraustajam
Jeigu vartojimo kredito sutarties sudarymo momentu vartojimo kredito
yra apskaičiuojama atsižvelgiant į Apdraustojo individualius duomenis,
gavėjas yra 65 metų amžiaus ar vyresnis arba vartojimo kredito
gauto Vartojimo kredito su draudimu sumą, terminą ir grąžinimo
grąžinimo momentu jam bus daugiau kaip 65 metai, dėl draudimo
grafiką, pagal Draudiko pateiktą skaičiuoklę.
sutarties sudarymo jis turi kreiptis į Draudiką.
6.2. Draudimo įmoką Apdraustasis moka Draudėjui Draudėjo
1.4. Neatšaukiamas naudos gavėjas yra UAB „SB lizingas“, sudaręs su
nustatytu būdu.
Apdraustuoju Vartojimo kredito su draudimu sutartį.
6.3. Draudimo įmoka mokama eurais.
2. Draudimo objektas
7. Ikisutartinės šalių teisės ir pareigos ir draudimo sutarties
2.1. Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su Apdraustojo
sudarymas
gauto Vartojimo kredito su draudimu grąžinimu ir Apdraustojo gyvybe.
7.1. Draudėjas įsipareigoja informuoti vartojimo kredito gavėjus apie
3. Draudžiamieji įvykiai
galimybę pasirinkti Vartojimo kreditą su draudimu ir supažindinti juos
3.1. Draudžiamuoju įvykiu yra Apdraustojo mirtis draudimo
su šiomis Draudimo sąlygomis.
laikotarpiu (draudimo apsaugai galiojant), išskyrus atvejus numatytus
7.2. Draudėjas įsipareigoja užtikrinti, kad kiekvienas vartojimo kredito
šių Draudimo sąlygų 4 skyriuje. Jei teismas Apdraustąjį paskelbia
gavėjas, kuris pageidauja būti Apdraustuoju pagal šias Draudimo
mirusiu, tai laikoma draudžiamuoju įvykiu, jei Apdraustojo dingimo bei
sąlygas, savo sutikimą išreikštų raštu, taip pat pasirašytų sutikimą dėl jo
spėjamo žuvimo diena yra draudimo laikotarpiu (draudimo apsaugai
asmens duomenų tvarkymo draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo
galiojant). Jei teismas pripažįsta Apdraustąjį nežinia kur esančiu, tai
tikslais bei dėl Draudiko teisės draudžiamojo įvykio atveju kreiptis į
nelaikoma draudžiamuoju įvykiu.
sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigas, teisėsaugos institucijas bei kitas
3.2. Draudžiamojo įvykio atveju Draudikas privalo mokėti šiose
institucijas dėl informacijos apie jį gavimo.
Draudimo sąlygose nustatytą draudimo išmoką.
7.3. Draudėjas turi pasiūlyti vartojimo kredito gavėjui kreiptis į
3.3. Įvykiai laikomi draudžiamaisiais, jeigu jie yra patvirtinti
Draudiką dėl individualios gyvybės rizikos draudimo sutarties
oficialiais dokumentais.
sudarymo, jei:
4. Nedraudžiamieji įvykiai
7.3.1. vartojimo kredito suma (pagal vieną ar daugiau vartojimo kredito
4.1. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo, jeigu
su draudimu sutarčių) yra didesnė nei 15.000,00 EUR (penkiolika
Apdraustojo mirtis:
tūkstančių eurų 00 ct);
4.1.1. susijusi su tyčiniu susižalojimu, savižudybe ar bandymu
7.3.2. vartojimo kredito grąžinimo terminas yra ilgesnis kaip 7
nusižudyti. Ši išimtis netaikoma, jeigu iki Apdraustojo savižudybės
(septyneri) metai;
dienos draudimo apsauga nepertraukiamai galiojo daugiau kaip 3
7.3.3. vartojimo kredito gavėjui yra 65 metai;
(trejus) metus;
7.3.4. vartojimo kredito gavėjui vartojimo kredito sutarties pabaigos
4.1.2. susijusi su karo veiksmais, karo ar ypatingosios padėties įvedimu,
dieną bus daugiau kaip 65 metai.
masiniais neramumais, branduolinės energijos poveikiu, radioaktyvaus
8. Draudimo sutarties galiojimas
spinduliavimo poveikiu;
8.1. Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
4.1.3. susijusi su Apdraustojo tyčine veika. Ši išimtis netaikoma, jeigu
9. Draudimo apsaugos įsigaliojimo ir pasibaigimo tvarka
tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis,
9.1. Draudimo
laikotarpis
(draudimo
apsauga)
kiekvienam
pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);
Apdraustajam prasideda Vartojimo kredito su draudimu sutarties
4.1.4. susijusi su Apdraustojo liga, kuri Apdraustajam buvo diagnozuota
sudarymo dieną.
(nustatyta) prieš įsigaliojant draudimo apsaugai šio Apdraustojo
9.2. Draudimo laikotarpis (draudimo apsauga) Apdraustojo atžvilgiu
atžvilgiu arba ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų nuo draudimo apsaugos
baigiasi:
įsigaliojimo šiam Apdraustajam dienos, išskyrus tuos atvejus, kuomet
9.2.1. jei pasibaigia Vartojimo kredito su draudimu sutarties terminas;
Apdraustasis pateikė Draudikui papildomus duomenis apie savo
9.2.2. jei Draudikas sumoka draudimo sutartyje numatytą draudimo
sveikatos būklę, o Draudikas sutiko jį apdrausti;
išmoką to Apdraustojo atžvilgiu;
4.1.6. kuri įvyko dėl to, kad Apdraustasis buvo paveiktas alkoholio,
9.2.3. jei miršta Apdraustasis arba teismas paskelbia jį mirusiu – to
narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų ar vaistų, veikiančių
Apdraustojo atžvilgiu;
centrinę nervų sistemą, tačiau gydytojo nepaskirtų Apdraustajam, arba
9.2.4. jei Apdraustasis atsisako Vartojimo kredito su draudimu sutarties
paskirtų, tačiau vartotų nesilaikant gydytojo nurodymų, arba dėl
per Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą terminą;
Apdraustojo apsinuodijimo svaiginantis aukščiau nurodytomis
9.2.5. jei Apdraustasis grąžina UAB „SB lizingas“ visą iš jo gautą
medžiagomis;
Vartojimo kreditą su draudimu;
4.1.6. kuri įvyko Apdraustajam valdant bet kurią transporto priemonę ar
9.2.6. jei UAB „SB lizingas" savo iniciatyva nutraukia Vartojimo
savaeigį mechanizmą, neturint atitinkamo vairuotojo pažymėjimo,
kredito su draudimu sutartį;
atitinkamų įgaliojimų ar esant alkoholiniam (kai alkoholio koncentracija
9.2.7. jei yra kiti Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyti sutarčių
kraujyje lygi arba viršija konkrečios šalies, kurioje įvyko įvykis, teisės
pasibaigimo pagrindai.
aktuose nustatytą ribą), narkotiniam, psichotropiniam ar toksiniam
9.3. Jei Apdraustasis atsisako Vartojimo kredito su draudimu sutarties
apsvaigimui;
per Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą terminą ir Draudėjas
4.1.7. kuri įvyko skrydžio bet kokiu lėktuvu metu, išskyrus atvejus,
apie tai raštu informuoja Draudiką ne vėliau kaip per 30 d., Draudėjas
kuomet Apdraustasis skrenda oficialiai registruotos ir turinčios teisę
grąžina Apdraustajam visą sumokėtą įmoką.
užsiimti keleivių vežimu oro bendrovės lėktuvu, įsigijęs bilietą;
9.4. Jei draudimo apsaugos Apdraustojo atžvilgiu galiojimo laikotarpiu
4.1.8. kuri įvyko neįsigaliojus draudimo apsaugai dėl draudimo įmokos
Apdraustasis grąžina UAB „SB lizingas“ visą Vartojimo kreditą su
nesumokėjimo pagal 6.2 ir 9.1 punktus;
draudimu, tai draudimo laikotarpis (draudimo apsauga) šio Apdraustojo
4.1.9. įvyko kitais šiose Draudimo sąlygose numatytais atvejais.
atžvilgiu laikomas pasibaigusiu nuo Vartojimo kredito su draudimu
5. Draudimo suma
grąžinimo dienos. Tokiu atveju Draudėjas grąžina Apdraustajam
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draudimo įmokos dalį, sumokėtą iš anksto už laikotarpį, einantį po
dienos, kurią Apdraustasis grąžino Vartojimo kreditą su draudimu,
atskaičius draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (25 nuo
grąžinamos sumos).
10. Draudėjo, Draudiko ir Apdraustojo teisės ir pareigos draudimo
sutarties galiojimo metu
10.1. Draudėjas privalo:
10.1.1. informuoti vartojimo kredito gavėją apie galimybę būti
apdraustu pagal šias Draudimo sąlygas;
10.1.2. supažindinti vartojimo kredito gavėją su šių Draudimo sąlygų
nuostatomis ir gauti jo sutikimą būti apdraustuoju (Apdraustojo
sutikimas ir informacija apie asmens duomenų apsaugą);
10.1.3. užtikrinti, kad kiekvienas Apdraustasis laiku sumokėtų
Draudikui apskaičiuotą draudimo įmoką;
10.1.4. suteikti Draudikui jo prašomą informaciją ir dokumentus,
susijusius su draudimo sutarties sudarymu ir vykdymu, kuriuos
Draudėjas turi;
10.1.5. raštu pranešti Draudikui apie Apdraustojo vardo, pavardės ar
adreso pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo to
laiko, kai jis apie tai sužinojo;
10.1.6. raštu pranešti Draudikui apie Apdraustojo mirtį nedelsiant, bet
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo to momento, kai jam
tapo apie tai žinoma;
10.1.7. per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Draudiką apie tai,
kad Apdraustasis grąžino Vartojimo kreditą su draudimu anksčiau
Vartojimo kredito su draudimu sutartyje nustatyto termino ar atsisakė
Vartojimo kredito su draudimu sutarties per Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytą terminą.
10.2. Įvykus draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo šių Draudimo
sąlygų nustatyta tvarka ir terminais išmokėti draudimo išmoką.
10.3. Draudikas turi teisę:
10.3.1. gauti informaciją apie Apdraustojo sveikatos būklę, esančią
sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigose ir kitose institucijose tiek, kiek
tai susiję su draudimo sutarties sudarymu ir vykdymu;
10.3.2. savarankiškai tirti draudžiamojo įvykio aplinkybes;
10.3.3. jei dėl draudžiamojo įvykio iškelta administracinė ar
baudžiamoji byla, sustabdyti draudimo išmokos mokėjimą iki šios bylos
užbaigimo;
10.3.4. atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, jei:
10.3.4.1. buvo pavėluotai kreiptasi į Draudiką dėl draudimo išmokos ir
dėl to neįmanoma nustatyti draudžiamojo įvykio datos ir/ar kitų esminių
įvykio aplinkybių;
10.3.4.2. kitais draudimo sutarties sąlygų ir teisės aktų numatytais
atvejais;
10.3.5. perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam
Draudikui ar Draudikams.
10.4. Draudikas turi ir kitas teises, numatytas šiose Draudimo sąlygose
ir teisės aktuose.
10.5. Draudikas įsipareigoja neskelbti jokios informacijos, gautos
vykdant draudimo sutartį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų
numatytus atvejus.
11. Draudimo išmokos mokėjimo terminai ir tvarka
11.1. Apdraustajam mirus draudimo laikotarpiu (draudimo apsaugai
galiojant), Draudikas neatšaukiamam naudos gavėjui UAB „SB
lizingas“ išmoka draudimo sumos dydžio išmoką, kuri lygi likusiai
Vartojimo kredito su draudimu daliai, kurią Apdraustasis privalo
grąžinti UAB „SB lizingas“ pagal Vartojimo kredito su draudimu
grąžinimo grafiką nuo draudžiamojo įvykio dienos, neįskaičiuojant
Apdraustojo nesumokėtų palūkanų, delspinigių ir pradelstų įmokų.
11.2. Apdraustajam mirus ar teismui paskelbus Apdraustąjį mirusiu,
Apdraustojo paveldėtojai ar suinteresuoti asmenys privalo nedelsiant,
bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, apie tai
pranešti UAB „SB lizingas“ ir pateikti:
11.2.1. Pranešimą apie Apdraustojo mirtį,
11.2.2. Apdraustojo mirties liudijimą (arba notaro patvirtintą jo nuorašą
arba UAB „SB lizingas“ darbuotojo patvirtintą kopiją), arba kitą
dokumentą, patvirtinantį mirties faktą (pvz. pažymą apie mirties įrašo
įrašymą, teismo sprendimą ir kt.).
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11.3. Apdraustajam mirus ar teismui paskelbus Apdraustąjį mirusiu,
Draudėjas privalo pateikti Draudikui nustatytos formos raštišką
Pranešimą apie Apdraustojo mirtį ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo dienos, kai Draudėjui tapo žinoma apie įvykį.
11.4. Apdraustajam mirus ar teismui paskelbus Apdraustąjį mirusiu,
Draudėjas Draudikui pateikia dokumentus, patvirtinančius teisę į
draudimo išmoką:
- Apdraustojo sudarytos Vartojimo kredito su draudimu sutarties,
Vartojimo kredito su draudimu grąžinimo grafiko, pagal kurį buvo
apskaičiuota draudimo įmoka, kopijas, patvirtintas UAB “SB Lizingas“
darbuotojo;
- Apdraustojo sutikimą ir informaciją apie asmens duomenų apsaugą
(originalą).
11.5. Kai pagal Draudikui pateiktus dokumentus negalima nustatyti ar
įvykis draudžiamasis, Draudikas gali paprašyti Draudėjo ar
suinteresuoto asmens pateikti papildomus dokumentus:
- išsamią sveikatos priežiūros ar gydymo įstaigos pažymą apie mirties
priežastį, taip pat apie ligos, dėl kurios Apdraustasis mirė, pradžią ir
eigą;
- įvykio aktą, jeigu jis surašytas darbovietėje arba ikiteisminio tyrimo
įstaigoje, teismo sprendimą ir kitus dokumentus, patvirtinančius
draudžiamąjį įvykį ir teisę į draudimo išmoką.
Draudėjas privalo pareikalauti šių dokumentų iš suinteresuoto asmens,
kuris pranešė jam apie Apdraustojo mirtį. Jeigu Draudėjas neturi
galimybės pateikti šiame punkte išvardintų dokumentų, Draudikas
būtinais dokumentais, reikalingais nustatyti ar įvykis draudžiamasis,
privalo pasirūpinti pats.
11.6. Draudikas turi teisę nemokėti išmokos arba ją sumažinti, jeigu
suinteresuoti asmenys neleidžia arba trukdo Draudikui susipažinti su
Apdraustojo medicinine dokumentacija.
11.7. Draudėjas ir/ar kiti suinteresuoti asmenys privalo pateikti
Draudikui visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo
įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos
dydį. Draudiko reikalavimu minėti asmenys taip pat privalo pateikti
būtinus nustatant draudimo išmokos dydį dokumentus apie
draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes, kuriuos jie turi teisę gauti
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
11.8. Draudikas neturi teisės išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją
išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu ir nepatikrinęs visos
jam prieinamos informacijos.
11.9. Teismui paskelbus Apdraustąjį mirusiu, draudimo išmoka
mokama, jeigu teismo sprendime nurodyta, kad Apdraustasis dingo be
žinios esant aplinkybėms, kurios grėsė mirtimi ir jo dingimo bei
spėjamo žuvimo diena buvo draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu.
Teismui pripažinus Apdraustąjį nežinia kur esančiu, draudimo išmoka
nemokama. Jei paskelbtas mirusiu asmuo grįžta arba paaiškėja jo
buvimo vieta ir teismas panaikina sprendimą paskelbti asmenį mirusiu,
Neatšaukiamas Naudos gavėjas ar kitas asmuo, gavęs draudimo išmoką,
privalo grąžinti pagal šias Draudimo sąlygas išmokėtą draudimo
išmoką.
11.10. Dėl Draudiko kaltės uždelsus draudimo išmokos mokėjimą, jos
gavėjui Draudikas moka 0,1% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą
dieną, tačiau bendra delspinigių suma negali sudaryti daugiau kaip 20%
(dvidešimt procentų) nesumokėtos draudimo išmokos sumos.
12. Draudimo sutarčiai taikoma teisė
12.1. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13. Ginčų sprendimo tvarka
13.1. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties ar susiję su ja, sprendžiami
tarpusavio susitarimu. Nepavykus išspręsti nesutarimų derybų keliu,
ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus.
13.2. Lietuvos bankui yra priskirta kompetencija neteismine tvarka
spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš draudimo
teisinių santykių. Lietuvos banko Priežiūros tarnybą galite rasti adresu
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius. Daugiau informacijos galite rasti
interneto svetainėje www.lb.lt.
14. Kitos sąlygos
14.1. Jei šios Draudimo sąlygos ko nors nenumato, draudimo sutarties
šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

