Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo liudijimas
(polisas)
Serija NAA Nr. 00050232

Kodas b7871445dbd60d210eacee1f4e44c341
Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:

„If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lõõtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika.
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje),
veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013,
T.Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registre)

Draudėjas:

Vienybė, Labdaros fondas
Antakalnio g. 84A, Vilnius
įmonės kodas 192000131, tel. +37052685844

Apdraustasis (apdraustieji):

Draudėjo organizuojamoje vasaros stovykloje stovyklaujantys vaikai

Draudimo rūšis:

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudimo grupė:

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudimo objektas:

Turtiniai interesai, susiję su nelaimingais atsitikimais

Sutarties galiojimas:

nuo 2019-06-16 iki 2019-08-26 imtinai

Draudiminė apsauga galioja:

Lietuvoje, Draudėjo organizuojamos vasaros stovyklos metu

Draudimo sumos 1
apdraustajam:

Mirties atveju — 5.200,00 EUR
Traumų atvejais — 5.200,00 EUR

Draudimo sutarties dalys:

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės Nr. 015:
- Bendroji dalis
- Draudimo išmokų mokėjimo sąlygos Nr. 201: Mirtis
- Draudimo išmokų mokėjimo sąlygos Nr. 203: Traumos
- Papildoma sąlyga Nr. 303: Užkrėtimas infekcine liga
Šis draudimo liudijimas

Draudimo įmoka:

1,90 EUR / vienam apdraustajam vienai stovyklos pamainai

Mokėti:

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s LT917044060001401759
Luminor Bank, AB, b.k. 21400, a.s. LT312140030001315282

Papildomos sąlygos ir
informacija:

Kiekvienos stovyklos pamainos pirmą dieną Draudėjas pateikia Draudikui tikslų stovyklautojų
sąrašą. Ne vėliau kaip per 10 dienų Draudėjas sumoka Draudikui draudimo įmoką pagal
išrašytą sąskaitą.
Draudimo apsauga apdraustiems vaikams galioja visą jų buvimo stovykloje laikotarpį.

Privatumo politika:

If P&C Insurance AS filialas (duomenų valdytojas) tvarkys duomenis apie draudėją, transporto
priemonės valdytoją, naudos gavėją ir transporto priemonę kaip tai numatyta Privatumo
politikoje šiais tikslais: 1. Gauti papildomus duomenis iš Lietuvos Respublikos transporto
priemonių draudikų biuro, VĮ Regitros, Lietuvos techninės apžiūros įmonių Asociacijos
“Transeksta”; 2. Įvertinti Draudimo riziką ir apskaičiuoti Draudimo įmoką; 3. Sudaryti ir
administruoti Draudimo sutartį, įskaitant ir pranešto įvykio administravimą bei Draudimo
išmokos mokėjimą; 4. Susisiekti su draudėju ir pateikti asmeninį Draudimo pasiūlymą,
įskaitant pasiūlymą sudaryti naują Draudimo sutartį, pasibaigus Draudimo sutarties
laikotarpiui.
Sudarydamas Draudimo sutartį draudėjas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika
(https://www.if.lt/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if.lt

Ginčų sprendimas:

Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti
atsiliepimo formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti el. paštu
atsiliepimai@if.lt arba paštu T.Narbuto g. 5, Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką,
kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800
50 500, el. paštas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt.

Draudimo liudijimas serija NAA, Nr. 00050232

Sutarties vykdymas:

Visą informaciją draudėjas pateikia adresu: „If P&C Insurance AS” filialas, adresas: T.Narbuto
g. 5, LT-08105 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, (8~5) 2108900, faksas: (8~5)
2109817, el. paštas: info@if.lt, tinklapio adresas: www.if.lt. Atsitikus įvykiui apie žalą
praneškite telefonu 1620 (skambinant iš Lietuvos), +370 5 2108925 (skambinant iš užsienio)
arba užpildę formą interneto svetainėje adresu www.if.lt.
Draudėjo adresas korespondencijai: Vienybė, Labdaros fondas, Antakalnio g. 84A, Vilnius,
tel. +37052685844, el. paštas info@latgaja.lt.
2019-06-14, Vilnius
Pasirašydamas šį draudimo liudijimą patvirtinu, kad šiame draudimo
liudijime nurodytų draudimo taisyklių kopiją gavau, su taisyklių
sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku.

„If P&C Insurance AS“ filialas
Viktorija Miklytė
Verslo klientų Draudimo ekspertė

Vienybė, Labdaros fondas

