B STO IR GYVENTOJ

TURTO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

T220 4000XXX

Serijos Nr.

Draudikas ADB Compensa Vienna Insurance Group Ukmerg s g. 280, LT-06115 Vilnius, tel. 19111, faks. +370 5 273 8180. al administravimas: Ukmerg s g. 322, Vilnius LT-12106, tel. 19111. Kodas
304080146, registruota valstyb s mon je Registr centre.
AB „SEB bankas” a.s. LT23 7044 0600 0124 7492, AB „Swedbank” a.s. LT10 7300 0100 0002 4999, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, a.s. LT73 2140 0300 0001 3077

Turto draudimo nuo gaisr ar gamtini j g grup ; Turto draudimo nuo kit al grup ; Bendrosios civilin s atsakomyb s draudimo grup
Turto draudimas; Bendrosios civilin s atsakomyb s draudimas
VILNIUS 2020.05.08

DRAUDIMO TAISYKL S:

00:00

2020.05.09

ADB Compensa Vienna Insurance Group B sto ir gyventoj turto specialiosios draudimo taisykl s Tele2 klientams,
2020.02.17 redakcija.

DRAUD JO DUOMENYS:
DRAUD JAS:

IKI: 2022.05.09

YS

NUO:

Vardas Pavard

DRAUDIMO OBJEKTO DUOMENYS:
KONSTRUKCIJA:

M ras

BENDRAS PLOTAS:

kv.m.

DRAUDIMO S LYGOS:
Draud iamas nekilnojamas turtas
Butas / namas/ koted as

Draudimo suma

I skaita

r. Taisykli 8 punkt

60,00 EUR

ZD

APDRAUD IAMOS RIZIKOS: Sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas d l bet kokios tiesiogin s alos, sukeltos staigaus ir netik to vykio, i skyrus
nedraud iamuosius vykius nurodytus Taisykli 12 skyriuje.
Draud iamas kilnojamas turtas
Nam turtas

Draudimo suma

I skaita

15 000,00 EUR

60,00 EUR

APDRAUD IAMOS RIZIKOS: Sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas d l bet kokios tiesiogin s alos, sukeltos staigaus ir netik to vykio, i skyrus
nedraud iamuosius vykius nurodytus Taisykli 12 skyriuje.
Draud iama civilin atsakomyb
Nekilnojamo turto valdytojo civilin atsakomyb
M NESIO DRAUDIMO MOKA:

EUR

Draudimo suma

I skaita

9 000,00 EUR

0,00 EUR

VY

PAPILDOMOS S LYGOS:
Bet kokie iame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja.
Draud jas patvirtina, kad draud iamas turtas yra nuolat gyvenamas.
Draud jas patvirtina, kad draud iamas turtas yra nenuomojamas. i s lyga netaikoma, jei draud iamas tik kilnojamas turtas.
Draud jas patvirtina, kad draud iamas pastatas (patalpa) Registr centre yra registruotas kaip m rinis/betoninis.
Nekilnojamo turto draudimo suma nustatoma b sto bendr j plot (kv.m) padauginus i 1 000 EUR.
“Meistro pagalba 24/7” paslauga draud iama pagal taisykli 5 skyriaus nuostatas.
Draud jui neteikiama rekomendacija d l parduodam draudimo produkt .
U ios draudimo sutarties sudarym draudimo produkt platintojas i Draudiko gaus komisin atlyg , kuris yra sudedamoji draudimo mokos dalis.
Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM s skaitai-fakt rai rekvizitus ir yra laikomas PVM s skaita-fakt ra. Draudimo mokos PVM neapmokestinamos (LR PVM st.
27 str.).
Kol b stas n ra baigtas statyti arba yra vykdomi statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbai, nekilnojamam ir kilnojamam turtui galioja tik ugnies rizika ir 300 EUR
i skaita kiekvienam vykiui.
Draudimo sutarties sudarymo, vykdymo ir administravimo tikslais draud jo asmens duomenis tvarko Draudikas, UAB "Tele2", juridinio asmens kodas 111471645
buvein s adresas Up s g. 23, Vilnius, UAB "Tele2 prekyba", juridinio asmens kodas 302473332, buvein s adresas Up s g. 23, Vilnius, UADBB "Aon Baltic",
juridinio asmens kodas 110591289, buvein s adresas A.Go tauto g. 40B, Vilnius.
Draudiko savitarnos portalo adresas: https://esales.compensa.lt/registracija/
Tele2 savitarnos portalo adresas: https://mano.tele2.lt/

PA

Draudikas neu tikrins draudimo apsaugos, nemok s draudimo i mok , neteiks kit paslaug , jei tai prie tarauja bet kokioms tarptautin ms sankcijoms (finansin ms,
ekonomin ms, prekybos ir kt.), pagal Jungtini Taut , Europos S jungos, Jungtini Amerikos Valstij (jei tai neprie tarauja nacionaliniams statymams) galiot institucij
teis s aktus ir sprendimus.

DRAUDIKO ATSTOVAS:
UAB Tele2 prekyba

DRAUD JAS:
VARDAS PAVARD , tel.: XXXXXXXX

Draudiko vadovo para as

Sudarydamas draudimo sutart ir/ar sumok damas draudimo mok (ar jos dal ) patvirtinu, kad:
• prie sudarant draudimo sutart su draudimo sutarties s lygomis bei taisykl mis susipa inau, j turinys man ai kus, j kopij gavau, joms pritariu ir sudarau draudimo sutart ;
• apdraud iamas turtas sutarties sudarymo metu netur jo joki neatitaisyt sugadinim ar tr kum , nebent draudimo sutartyje ar jos prieduose b t nurodyta kitaip;
• sutinku, kad draudikas ar jo galioti tretieji asmenys naudot mano pateiktus duomenis ( skaitant j naudojim administruojant sutart ir vykius), o taip pat kreipt si valstyb s registrus, bankus,
teis saugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus tre iuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, ir ie suteikt duomenis, reikalingus administruojant sutart , atsitikusius vykius ir nustatant
i mok dyd ius;
• visi duomenys, pateikti iame dokumente ir jo prieduose yra teisingi ir tiksl s;
• turiu galimyb reguliariai naudotis internetu ir sutinku, kad draudimo liudijimas, draudimo taisykl s (s lygos) ir draudimo produkto informacinis dokumentas man b t pateikti patalpinant juos Tele2 ir
Draudiko savitarnos portaluose.

