Individualios Mokėjimo draudimo sąlygos
(Igni�s sąskaitos draudimas)

Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Produktas: Mokėjimų draudimas

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – Individualias Mokėjimo draudimo sąlygas UAB „Ignitis“ klientams. Šis dokumentas
neatspindi konkrečios Mokėjimų draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami Mokėjimo draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija
pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Individualiose Mokėjimo draudimo sąlygose UAB „Ignitis“ klientams, draudimo pasiūlyme,
draudimo liudijime bei jo prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Mokėjimų draudimas – ne gyvybės draudimo finansinių nuostolių draudimo rūšis. Įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo apsauga suteikia teisę gauti draudimo išmoką, kuria
galite padengti periodines įmokas Ignitis už suteiktas paslaugas.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo bendrovė draudimo išmoką moka dėl šių priežasčių:
laikino nedarbingumo – įvykio atsirandančio dėl Jūsų ligos ar
nelaimingo atsitikimo, patvirtinto gydytojo išduotu nedarbingumo
pažymėjimu.
nesavanoriško darbo netekimo - darbo sutarties nutraukimo,
sąlygojančio nedarbo išmokos gavimą iš Užimtumo tarnybos.
Būtina sąlyga – raštiškas įrodymas apie darbo sutarties nutraukimo
priežastį:
- darbdavio iniciatyva;
- abipusiu šalių susitarimu, darbdavio pasiūlymu (iniciatyva).

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Laikino nedarbingumo atveju:
užsiimantiems padidintos rizikos veikla (profesionaliu sportu,
ekstremaliu sportu);
kai nedarbingumas trunka trumpiau nei 30 dienų.
Nesavanoriško darbo netekimo atveju:
sezoniniams darbuotojams;
kai darbo netekimas trunka trumpiau nei 30 dienų.
Tikslus nedraudžiamųjų įvykių sąrašas pateikiamas draudimo
taisyklėse.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?
Laikino nedarbingumo ir Nesavanoriško darbo netekimo rizikos atveju
draudimo išmoka nemokama dėl:
dalyvavimo lenktynėse ar varžybose, įskaitant atletiką bei plaukimą;
neblaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitokių psichotropinių
medžiagų, stipriai veikiančių vaistų be gydytojo paskyrimo vartojimo;
pavojingos sportinės veiklos, tokios kaip kovos ir kontaktinio sporto rūšys
(boksas, imtynės); skraidančių aparatų pilotavimas (įskaitant parasparniais, oro balionu ); oro sportas (toks kaip parašiutizmas, jėgos aitvarai);
motinystės atostogų;
tyčinių nusikalstamos veikos požymių turinčių veiksmų.
Nesavanoriško darbo netekimo atveju draudimo išmoka nemokama, jei:
sutartis dėl Darbo buvo nutraukta pripažinus mane visiškai ar iš dalies
nedarbingu arba man įgijus teisę į valstybės mokamą senatvės pensiją;
sutartis dėl Darbo buvo nutraukta mano prašymu, nors po to ir įgijau
teisę į nedarbo išmoką;
darbo sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu;
darbo sutarties nutraukimo pagrindas – mano kaltė;
sezoninis ar dalinis darbo netekimas (dalinis darbo netekimas reiškia
nedarbingumo laikotarpį, kuris neapima darbo sutarties nutraukimo);
pasibaigė terminuota ar laikina darbo sutartis;
darbo sutarties nutraukimas bandomuoju laikotarpiu ar prieš pat
bandomojo laikotarpio pabaigą.

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:
Jūs pažeisite draudimo sutarties sąlygas ar nesilaikysite draudimo
sutartyje numatytų pareigų.

Visas sąrašas, kam netaikoma apsauga, detaliau nurodytas draudimo
taisyklėse.

Kur galioja draudimo apsauga?
Draudimo apsauga, pagal šią draudimo riziką, taikoma asmenims, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje paskutinius 12 mėnesių ir dirbantiems
pagal Darbo sutartis su Lietuvos Respublikoje įsteigtais juridiniais asmenimis, ir kurių darbo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ ar draudimo pasiūlyme ir/ ar liudijime bei jų prieduose

Kokios mano pareigos?
� Laiku mokėti draudimo įmokas
� Informuoti Mus apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis per 15 dienų nuo šių duomenų pasikeitimo, informaciją pateikiant Ignitis
� Paaiškėjus, kad pagal draudimo sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti mokama (arba galėjo būti mažinama) ir Draudimo bendrovei
pareikalavus, aš (naudos gavėjas) per 30 kalendorinių dienų privalau grąžinti Draudimo bendrovei draudimo išmoką (arba permokėtą sumą), nebent
įstatymai numatytų priešingai
� Jei kitų asmenų, institucijų ir įstaigų teikiamą informaciją, tokias kaip pažymas, kurias Draudimo bendrovė turi teisę gauti, gali gauti tik iš manęs, aš privalau
pateikti tokią informaciją. Jei šiai informacijai gauti tiesiogiai iš asmenų, institucijų ir įstaigų, Draudimo bendrovei būtinas mano rašytinis sutikimas,
aš jį privalau pateikti
� Sužinojęs apie įvykį imtis prieinamų protingų priemonių galimai žalai išvengti ar jai sumažinti ir (ar) laikytis Draudimo bendrovės nurodymų,
jeigu tokie buvo duoti
� Ne vėliau kaip per 90 dienų apie įvykį pranešti Mums
� Darbo netekimo atveju, užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, kaip bedarbis, ieškantis darbo
� Bendradarbiauti su Draudimo bendrove aiškinantis įvykio aplinkybes, pateikti visus nuo mano veikimo priklausančius ir su įvykiu susijusius duomenis
ir vykdyti teisėtus reikalavimus
� Pateikti užpildytą Draudimo bendrovės nustatytos formos pranešimą apie įvykį

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos mokamos už praėjusį mėnesį kartu su mokėjimu UAB „Ignitis“ už elektrą.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
� Draudimo apsauga Laikino nedarbingumo atveju įsigalioja po 30 dienų nuo draudimo sutarties įsigaliojimo. Tiksli draudimo sutarties įsigaliojimo data nurodyta
mano draudimo liudijime (polise);
� Draudimo apsauga Darbo netekimo atveju pradeda galioti po 30 dienų nuo draudimo sutarties įsigaliojimo. Tiksli draudimo sutarties įsigaliojimo data nurodyta
mano draudimo liudijime (polise);
Draudimo sutartis pasibaigia:
� šalims sutarus ją nutraukti;
� man vienašališkai nutraukus draudimo sutartį ir apie tai raštu informavus Draudimo bendrovę arba Ignitis;
� kitais, draudimo sutartyje, taisyklėse ir (ar) teisės aktuose nustatytais pagrindais.
Draudimo sutartis automatiškai pasibaigia:
� pasibaigus Draudimo laikotarpiui, nurodytam Draudimo liudijime (polise);
� mirus;
� kai atsitikus draudžiamiesiems įvykiams išmokama visa draudimo suma;
� kai draudimo sutarties terminas su visais pratęsimais pasiekia 5 metus;
� Jums nutraukus su Ignitis sudarytą Elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo paslaugų teikimo sutartį, nurodytą Draudimo liudijime (polise).

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Aš galiu nutraukti Draudimo sutartį vienašališkai, raštu apie tai pranešęs Draudikui ar UAB „Ignitis“.
Draudimo sutartis visais atvejais nutraukiama nuo artimiausio mėnesio pirmos dienos, jeigu prašymas pateikiamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d.
Jeigu prašymas pateikiamas vėliau nei einamojo mėnesio 25 d., Draudimo sutartis gali būti nutraukiama nuo dar kito mėnesio 1 d.

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

