DOVANA

Finansinių įsipareigojimų draudimas
„Ramus kreditas“

Rūpindamiesi savo klientų gerove, kartu su draudimo bendrove
GJENSIDIGE sukūrėme unikalų produktą išskirtinai tik mūsų
klientams – „Ramus kreditas“.
Du metus po buto įsigijimo galėsite būti ramūs, kad būsto kredito
įmokos bus sumokėtos, net praradus darbą. Visas draudimo
įmokas mes sumokėsime už jus, tad draudimas jums nekainuos.
Pasiūlymas galioja naujiems klientams, pasirašantiems
preliminarias pirkimo sutartis, nuo 2020-08-01. Draudimo
apsauga įsigalioja tik po notarinės sutarties pasirašymo, bet ne
vėliau kaip 2021-04-31.
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Finansinių įsipareigojimų draudimas UAB „Omberg“ klientams
Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – finansinių įsipareigojimų draudimą pagal specialiąsias sąlygas,
taikomas UAB „Omberg“ klientams. 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“ Finansinių įsipareigojimų draudimo taisyklėse Nr. 068
(susidedančiose iš Bendrųjų draudimo sąlygų, patvirtintų ADB „Gjensidige“ valdybos 2019 m. gruodžio 18 d., įsigaliojusių nuo 2020 m. vasario 11 d. bei
Finansinių įsipareigojimų draudimo sąlygų, patvirtintų ADB „Gjensidige“ valdybos 2018 m. kovo 20 d, įsigaliojusių nuo 2018 m. balandžio 10 d.), Finansinių
įsipareigojimų draudimo specialiųjų sąlygų apraše, draudimo apsaugos patvirtinimo dokumente.
Kokia šio draudimo rūšis? Draudžiami turtiniai interesai, susiję su apdraustojo negautomis pajamomis dėl darbo netekimo.
Kur man taikoma draudimo apsauga? Draudimo apsauga taikoma tik darbo santykiams Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai darbo sutartis nutraukiama
pagal Lietuvos Respublikos teisės normas su Lietuvos Respublikoje esančiu darbdaviu.
Kada ir kaip moku? Draudimo įmoką moka Draudėjas UAB „Omberg“.
Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? Draudimo apsauga taikoma šalių sutartam ir draudimo apsaugos patvirtinimo dokumente nurodytam
terminui. Draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo apsaugos patvirtinimo dokumente nurodytos dienos ir laiko, kuris sutampa su notarinės sutarties
pasirašymo data (Lietuvos laiku). Draudimo apsauga pasibaigia draudimo apsaugos patvirtinimo dokumente nurodytos dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku).
Draudimo apsauga taip pat pasibaigia prieš terminą Finansinių įsipareigojimų draudimo specialiųjų sąlygų apraše ir draudimo taisyklėse numatytais
atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai draudikas sumoka visas išmokas, nustatytas draudimo sutartyje.
Kaip galiu nutraukti sutartį? Jūs turite teisę bet kada atsisakyti draudimo apsaugos, pateikdami rašytinį nustatytos formos pranešimą. Draudimo apsauga
bus nutraukta kitą darbo dieną po tokio prašymo pateikimo dienos.
Kam taikoma draudimo apsauga? Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams:
1. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai);
2. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju (Darbo kodekso 62 straipsnis);
3. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių (Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai);
4. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu pagal darbdavio raštišką pasiūlymą. Būtina pateikti oficialų rašytinį įmonėje registruotą ir administracijos
pasirašytą pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu (Darbo kodekso 54 straipsnio 2 dalis);
5. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia (Darbo kodekso 59 straipsnis).
Kam netaikoma draudimo apsauga? Nedraudžiamieji įvykiai, kai draudimo apsauga netaikoma, tai šiame skyriuje nurodyti įvykiai, tiesiogiai ar netiesiogiai
susiję su:
1. Jeigu apdraustasis tampa bedarbiu dėl kitų priežasčių nei nurodyta draudžiamųjų įvykių sąraše (specialaus Aprašo 4 punktas);
2. Jeigu apdraustasis tampa bedarbiu bandomuoju laikotarpiu, pasibaigus sezoninei ar terminuotai Darbo sutarčiai;
3. Jeigu nutraukiamas susitarimas dėl papildomo darbo;
4. Apgaule draudimo sutarties sudarymo metu – draudimo sutartis buvo sudaryta jau žinant apie artėjantį nedarbo faktą (pvz.: darbdavys įteikė įspėjimą
apie darbo sutarties nutraukimą; darbdavys informavo įmonės profsąjungą apie ketinimą su apdraustuoju nutraukti darbo sutartį iki draudimo apsaugos
įsigaliojimo pradžios; darbdavys informavo apie įmonės reorganizavimą bei darbuotojų skaičiaus mažinimą iki draudimo apsaugos įsigaliojimo pradžios;
buvo pradėta arba buvo žinoma apie gręsiančią bankroto procedūrą; kiti atvejai kai apdraustajam buvo žinoma apie darbo sutarties nutraukimą).
5. Apdraustasis pateikė melagingą informaciją ir/arba nuslėpė informaciją atsakant į klausimyne pateiktus klausimus;
6. Jei apdraustasis neįgyja bedarbio statuso, kurį nustato valstybinė institucija (neužsiregistruoja Užimtumo tarnyboje kaip ieškantis darbo ir pasirengęs
priimti pasiūlymą įsidarbinti arba mokytis profesijos);
7. Jei apdraustasis ir darbdavys buvo susiję, t. y.: artimi giminaičiai (tėvai, vaikai, įtėviai, įvaikiai, globėjai, globotiniai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai,
posūniai, podukros, marčios, žentai, sutuoktinis), turintys bendrą nuosavybę;
8. Jei nutraukiama darbo sutartis arba terminuota darbo sutartis anksčiau sutartyje nurodyto termino ir 3 (trijų) mėnesių laikotarpiu nuo sutarties
nutraukimo dienos su atleistu darbuotoju vėl sudaroma darbo sutartis arba terminuota darbo sutartis su tuo pačiu darbdaviu;
9. Jeigu darbo sutartis nutraukiama teismo sprendimu dėl darbuotojo kaltės;
10. Jeigu darbo sutarties nutraukimas susijęs su karo veiksmais, teroro aktais ar masiniais neramumais, radiacijos ir kitų branduolinių energijų poveikiu;
11. Apdraustasis pasinaudoja įgyta teise į išankstinę senatvės pensiją ar įgyja teisę į valstybinę pensiją teisės aktų nustatyta tvarka;
12. Darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo sveikatos sutrikimų ar jos pablogėjimo;
13. Kai darbo netenkama nuo draudimo apsaugos pradžios 60 (šešiasdešimties) dienų laikotarpiu.
Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 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.
Kokios mano pareigos?
1. Suteikti visą prašomą informaciją apie draudžiamą asmenį, prašomus dokumentus;
2. Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią informaciją;
3. Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių;
4. Nedelsiant informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą ar kitokį atvejį, kai iš esmės keičiasi draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės;
5. Grąžinti išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį;
6. Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastį;
7. Pateikti dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį;
8. Pranešti mums apie įvykį per 30 kalendorinių dienų tinklalapyje www.gjensidige.lt arba informuoti bendruoju telefonu 1626 ar elektroniniu paštu
info@gjensidige.lt.

