
ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, į. k. 110057869, PVM mokėtojo kodas LT100005131713
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
AB SEB bankas, a. s. LT50 7044 0600 0109 6656
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, a. s. LT56 4010 0495 0002 0100
„Swedbank“, AB, a. s. LT87 7300 0100 7139 6601

Personal insurance policy for company

Asmens draudimo liudijimas juridiniams asmenims

Draudimo rūšis: Asmens draudimas pagal taisykles Nr.009.
Draudimo objektas: Turtinis interesas, susijęs su kūno sužalojimu (trauma) ir / ar mirtimi dėl nelaimingo atsitikimo.
Draudimo grupė: Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų / Draudimas ligos atveju / Finansinių nuostolių draudimas / Pagalbos draudimas.

GJELT 3450492
Insurance policy number
Draudimo liudijimo Nr. Liudijimo ID Nr.

2829243601
Policy ID number

Contractual parties and validity
Sutarties šalys ir galiojimas

Policyholder
Jūs (Draudėjas) VŠĮ SKAUTŲ SLĖNIS, UAB, įm. k. 303299703

Adresas: ROJAUS SODŲ G. 1, SUKINIŲ K., UKMERGĖS R. SAV., LIETUVA
Kontaktinis telefonas +37000000000, el. paštas jonas.dragunas@gmail.com

Insurer
Mes (Draudikas)

ADB „Gjensidige“ 2021.06.16 00:00
2021.08.08 24:00

Draudimo sutartis galioja (nuo – iki)
Insurance period (valid from – valid till)

Draudimo sutartį sudaro Asmens draudimo sąlygos Nr. 009 (galiojanti redakcija nuo 2016 m. kovo 1 d.), Bendrosios draudimo sąlygos (galiojanti
redakcija nuo 2021 m. gegužės 11 d.), šis draudimo liudijimas, apdraustųjų prašymai, jei jie buvo pateikti.Insurance contract consists of

Draudimo sutarties sąlygos
 Conditions of insurance coverage

Pagal pridedamą Apdraustųjų sąrašą (grupė iš 165 asmenų)
Insured Person
Apdraustasis

Insurance coverage is valid
Pagal pridedamą Apdraustųjų sąrašą

Draudimo apsaugos galiojimas

Beneficiary
Pagal pridedamą Apdraustųjų sąrašą

Naudos gavėjas

Pridedamas Apdraustųjų sąrašas yra neatskiriama šio draudimo liudijimo dalis.

Mirtis dėl nelaimingo atsitikimoApdraustos rizikos / draudimo sumos 990 000,00 EUR
Insured risks/ Insurance sum Neįgalumas 990 000,00 EUR

Kaulų ir sąnarių traumos 990 000,00 EUR
990 000,00 EURVidaus organų ir minkštųjų audinių traumos
66 000,00 EURLigos (infekcinės ligos)

NeribotaDraudžiamas kitų rizikų įvykių skaičius

165
165

Draudžiamas mirties įvykių skaičius

Bendra draudimo suma

Draudžiamas neįgalumo įvykių skaičius

4 026 000,00 EUR

Draudimo sutarties papildomos sąlygos
Additional conditions of insurance contract

1. Draudimo apsauga galioja nurodytam skaičiui stovyklą lankančių vaikų. Apsauga galioja stovyklos organizuojamų sporto renginių / varžybų ir išvykų metu. 2.
Įvykus Draudžiamajam įvykiui, Draudėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad nelaimingo atsitikimo metu nukentėjęs asmuo yra apdraustasis ir leisti
Draudikui susipažinti su kitais su draudžiamuoju įvykiu ir apdraustaisiais susijusiais dokumentais. 3. Draudėjas privalo informuoti Draudiką apie apdraustųjų
skaičiaus pasikeitimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 dienas nuo faktinio apdraustųjų skaičiaus pasikeitimo. Jeigu įvykus draudžiamajam įvykiui paaiškėtų, kad
faktinis apdraustųjų skaičiaus yra didesnis nei nurodyta draudimo sutartyje, Draudikas turi teisę proporcingai sumažinti draudimo išmoką. 4. Pagal draudžiamą
riziką "Ligos/Infekcinės ligos" sąlyga „Draudimo išmoka nemokama dėl įvykio įvykusio per pirmąsias 30 draudimo sutarties galiojimo dienų.“ nėra taikoma.

Main information
Bendra informacija

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:
- Draudikas, vykdydamas draudimo veiklą, veikia kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarko Jūsų sutarties sudarymui pateiktus ir iš trečiųjų šalių teisėtai gautus
asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi šios draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu (įskaitant draudimo įmokos apskaičiavimą, priminimų dėl
pradelstų įmokų siuntimą, žalų administravimą, priminimą dėl sutarties galiojimo pabaigos) taip, kaip nurodyta Jums pateiktose draudimo rūšies taisyklėse ir
Draudiko interneto svetainėje skelbiamuose Asmens duomenų tvarkymo principuose;
- Draudikas tvarko asmens duomenis tik esant teisėto tvarkymo sąlygoms: duomenis būtina tvarkyti siekiant įvykdyti sutartį; duomenis tvarkyti būtina, kad būtų
įvykdyta Draudikui taikoma teisinė prievolė; duomenis tvarkyti būtina, kad būtų apsaugoti Jūsų ar kito asmens gyvybiniai interesai; Draudikas yra gavęs sutikimą dėl
asmens duomenų tvarkymo; ar Draudikas tvarko asmens duomenis siekdamas teisėtų interesų;
- Draudikas, kai to reikalauja teisės aktai, ar yra teisinis pagrindas, gali atskleisti asmens duomenis valstybės institucijoms, Draudiko vardu veikiantiems duomenų
tvarkytojams, verslo partneriams ir kitoms trečiosioms šalims, kurios padeda Draudikui teikti paslaugas. Asmens duomenys atskleidžiami tik iš anksto nustatytais
tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina, siekiant nustatytų tikslų;
- Jūs turite teisę susipažinti su Draudiko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslius
asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą
priežiūros institucijai;
- išsamesnė informacija apie tai, kaip Draudikas tvarko Jūsų asmens duomenis pateikiama Draudiko tinklalapyje: https://www.gjensidige.lt/asmens-duomenu-
tvarkymo-principai. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dpo@gjensidige.lt.
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GJELT 3450492

Personal insurance policy for company

Insurance policy number

Asmens draudimo liudijimas juridiniams asmenims

Draudimo liudijimo Nr.

ADB „Gjensidige“ yra Lietuvos Respublikoje įregistruota draudimo įmonė, veikianti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Lietuvos banko (Gedimino pr. 6, LT-01103
Vilnius, tel. +370 800 50 500, el. p. info@lb.lt , interneto tinklalapis www.lb.lt) išduotą draudimo veiklos licenciją Nr. 21, galiojančią nuo 1993-07-30.

Tarpininkas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ADB „Gjensidige“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių
daugiau kaip 10 % kapitalo. ADB „Gjensidige“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo
teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) įskaičiuotas į draudimo įmoką.

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.
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Personal insurance policy for company

Asmens draudimo liudijimas juridiniams asmenims

Šis draudimo liudijimas išrašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
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