ASMENS DRAUDIMO SUTARTIS Nr. GJELT- 62(2021)
Vilnius 2021 m. balandžio 21 d.
Akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“, įmonės kodas 110057869, buveinės adresas Žalgirio g. 90,
LT-09303 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Mariaus Jundulo, veikiančio
pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Draudiku,
ir
LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA, įmonės kodas 290641260, buveinės adresas J.
Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius, atstovaujama prezidento Roberto Benediktavičiaus, veikiančio pagal
asociacijos įstatus, toliau vadinama Draudėju,
toliau Draudikas ir Draudėjas kartu gali būti vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme
šią Asmens draudimo sutartį (toliau – Sutartis):
1. Bendrosios nuostatos. Sutarties dalykas.
1.1.

1.2.

1.3.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Draudiko 2020 m. vasario 11 d. patvirtintomis Asmens draudimo
taisyklėmis Nr. 009 (Priedas Nr. 1) (toliau – Taisyklės) bei Asmens draudimo specialiųjų sąlygų aprašu
(Priedas Nr. 2) (toliau - Aprašas), kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties šalims
Sutartyje ir/ar Taisyklėse ir/ar Apraše neaptartais atvejais taip pat taikomos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos.
Sutartimi Draudėjas įsipareigoja supažindinti Apdraustuosius su Draudimo specialiųjų sąlygų aprašu,
Taisyklėmis, Draudimo produkto informaciniu dokumentu, o Draudikas įsipareigoja įvykus Sutartyje
numatytam draudžiamajam įvykiui sumokėti draudimo išmoką Apdraustiesiems.
Šia Sutartimi fiziniai asmenys, atitinkantys šioje Sutartyje išdėstytus kriterijus Apdraustajam, jų prašymu,
apdraudžiami nurodytam laikotarpiui nuo šių draudimo rizikų ir šiomis draudimo sumomis:

Variantas

Draudžiama rizika

Draudimo suma

Laikotarpis

I.

Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Neįgalumas
Kaulų ir sąnarių traumos
Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumos

3 000 EUR
3 000 EUR
3 000 EUR
3 000 EUR

1 (viena) diena

II.

Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Neįgalumas
Kaulų ir sąnarių traumos
Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumos

3 000 EUR
3 000 EUR
3 000 EUR
3 000 EUR

1 (vieneri) metai

Išsamios draudimo sąlygos nurodytos Apraše ir Taisyklėse.
Pasirašydamas šią Sutartį, Draudėjas patvirtina, kad jam buvo įteiktos Draudiko parengtos Taisyklės,
Draudimo produkto informacinis dokumentas (IPID) bei Draudimo specialiųjų sąlygų aprašas ir
Draudėjui buvo sudaryta tinkama galimybė susipažinti su šiais dokumentais, Draudėjas su jais sutinka
ir jokių pastabų bei pasiūlymų dėl jų teksto neturi.
1.5. Sutartyje vartojamos pagrindinės sąvokos:
1.5.1. Apdraustasis – Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotą licenciją turintis fizinis asmuo, kuris
kreipėsi į Brokerį bei sumokėjo draudimo įmoką už Draudimo sutartimi teikiamą draudimo apsaugą.
1.5.2. Brokeris – UADBB „Perlo draudimo brokeris“, įmonės kodas 302919813.
1.5.3. Draudžiamasis įvykis – Taisyklėse ir Apraše nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas privalo
mokėti draudimo išmoką.
1.5.4. Draudimo įmoka – nustatyto dydžio pinigų suma ar sumos, kurią Apdraustasis privalo mokėti Draudikui
nurodytais terminais už Draudimo apsaugą.
1.5.5. Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas, įvykus draudžiamajam įvykiui, mokėti Draudimo
išmoką.
1.5.6. Draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos. Draudimo
laikotarpis aprašytas šios Sutarties 4 skyriuje.
1.5.7. Draudimo liudijimas (polisas) – Draudiko Draudėjui išduotas dokumentas, patvirtinantis draudimo
sutarties sudarymą. Draudėjui išduodamas draudimo liudijimas (liudijimai), išrašytas (išrašyti) šios
1.4.

1 iš 6

Draudimo sutarties pagrindu, o kiekvienam Apdraustajam išduodamas Draudimo apsaugos
patvirtinimas (sertifikatas).
1.5.8. Draudimo objektas - Taisyklėse bei Apraše nurodyti Apdraustojo turtiniai interesai, susiję su
Apdraustojo kūno sužalojimu, sveikatos sutrikimu ir/arba mirtimi dėl nelaimingų atsitikimų.
1.5.9. Draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus (draudžiamasis įvykis).
1.5.10. Draudimo suma – pinigų suma, kurios neviršydamas, Draudikas išmoka Draudimo išmoką, įvykus
draudžiamajam įvykiui.
1.5.11. Draudimo išmoka - pinigų suma, kurią, įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo išmokėti
Apdraustajam ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į Draudimo išmoką.
1.5.12. Draudimo apsaugos patvirtinimas (sertifikatas) – Apdraustajam išduodamas dokumentas,
patvirtinantis draudimo apsaugos galiojimą Apdraustojo atžvilgiu.
1.6. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir Taisyklių ar Aprašo, pirmenybė teikiama
Sutarties sąlygoms. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių ir Aprašo, vadovaujamasi
Apraše nurodytomis sąlygomis.
2. Draudėjo teisės ir pareigos
2.1. Draudėjo teisės ir pareigos yra nustatytos Taisyklėse.
2.2. Sutarties galiojimo metu Draudėjas taip pat įsipareigoja:
2.2.1. Fizinius asmenis, atitinkančius Sutarties 1.5.1 punkte įtvirtintus kriterijus, informuoti apie galimybę būti
Apdraustaisiais ir supažindinti juos su Taisyklėmis, Aprašu bei Draudimo produkto informaciniu
dokumentu (IPID);
2.2.2. Patalpinti savo internetinėje svetainėje http://www.lmsf.lt Taisykles, Aprašą bei Draudimo produkto
informacinį dokumentą (IPID);
2.3. Draudėjas nenagrinėja Apdraustųjų pretenzijų, susijusių su Draudžiamaisiais įvykiais ir Draudimo
išmokomis.
2.4. Draudiko ir Brokerio, kuriam tarpininkaujant Draudėjas sudarė šią draudimo sutartį su Draudiku,
tarpusavio teisės ir pareigos apibrėžiamos atskiroje tarp Draudiko ir Brokerio sudarytoje sutartyje ar
sutartyse.
3. Draudiko teisės ir pareigos
3.1. Draudiko teisės ir pareigos yra nustatytos Taisyklėse bei Apraše.
3.2. Sutarties galiojimo metu Draudikas be kita ko įsipareigoja:
3.2.1. Vykdant Sutartį, neatskleisti gautos informacijos apie Draudėją ir Apdraustuosius, įskaitant Sutartyje
nustatytą konfidencialią informaciją. Čia nurodyta informacija gali būti atskleista Lietuvos bankui,
teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais arba esant raštiškam
Draudėjo ar Apdraustojo sutikimui ar prašymui.
4. Draudimo terminas.
4.1. Draudikas išrašo Draudimo liudijimą kiekvieno Apdraustojo atžvilgiu, o kiekvienam Apdraustajam
išduodamas Draudimo apsaugos patvirtinimas (sertifikatas). Draudimo apsaugos patvirtinimus
(sertifikatus) savo sąskaita atspausdina ir Apdraustiesiems išduoda Brokeris. Aiškumo dėlei Šalys aiškiai
susitaria, kad Apdraustiesiems, kurie draudžiasi per Brokerio terminalus ir kuriems išduodami sertifikatai,
draudimo liudijimai neišduodami.
4.2. Draudimo apsauga Apdraustajam įsigalioja sumokėjus draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei nuo
Draudimo apsaugos patvirtinime (sertifikate) nurodytos datos ir baigiasi Draudimo apsaugos
patvirtinime (sertifikate) nurodytą dieną 24:00 val.
4.3. Draudimo apsauga Apdraustiesiems suteikiama ir Draudimo apsaugos patvirtinimas (sertifikatas)
išduodamas ne ilgesniam nei 1 (vienerių) metų laikotarpiui.
4.4. Draudimo apsauga konkretaus Apdraustojo atžvilgiu nutrūksta:
4.4.1. Taisyklėse nurodytais atvejais;
4.4.2. Kai Apdraustasis atsisako draudimo apsaugos, užpildydamas ir pateikdamas Draudikui nustatytos
formos prašymą.
5. Draudimo įmoka. Draudimo įmokos mokėjimas.
5.1.
5.2.

Draudimo įmokos dydis už vieną Apdraustąjį yra lygus 6 Eur už I draudimo variantą arba 42 Eur už II
draudimo variantą.
Apdraustajam nesumokėjus pilnos (visos) Draudimo įmokos, Draudimo apsaugos patvirtinimas
(sertifikatas) neišduodamas.
2 iš 6

5.3.

Apdraustajam atsisakius asmens draudimo paslaugos, dar nepasibaigus draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpiui, Apdraustajam grąžinama nepanaudota draudimo įmokos dalis, apskaičiuota vadovaujantis
Taisyklių nuostatomis.

6. Draudimo išmokų mokėjimas Apdraustajam
6.1.

6.2.
6.3.

Draudimo išmoka, kurios dydis nustatomas Taisyklėse ir Apraše, Apdraustajam mokama tik nustačius
Draudžiamojo įvykio fakto aplinkybes ir žalos dydį. Draudikas Draudimo išmoką Apdraustajam išmoka
Taisyklėse ir Apraše nustatyta tvarka ir terminais.
Draudimo išmoka Apdraustiesiems mokama tik tuo atveju, jei Draudžiamasis įvykis įvyko draudimo
apsaugos galiojimo laikotarpiu.
Draudikas neatsako už žalą, jei po jos atsiradimo Apdraustasis Draudiko neinformavo Taisyklėse ir
Apraše nustatytais terminais ir tvarka.

7. Pranešimai
7.1.
7.2.

Draudiko ir Draudėjo komunikacija vykdoma, kaip nurodyta Taisyklėse.
Apdraustųjų komunikacija su Draudiku vykdoma, kaip nurodyta Taisyklėse ir Apraše.

8. Sutarties įsigaliojimas. Sutarties pratęsimas. Sutarties nutraukimas.
Sutartis įsigalioja nuo 2021 m. balandžio 22 d. 00.00 val.
Sutartis galioja 1 (vienerius) metus.
Nustatytos draudimo sąlygos lieka galioti Apdraustiesiems, kurių interesai apdrausti šios Sutarties
galiojimo metu, iki tol, kol pasibaigia konkretaus Apdraustojo atžvilgiu išduoto draudimo apsaugos
patvirtinimo (sertifikato) galiojimo terminas.
8.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu šalių susitarimu.
8.5. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą:
8.5.1. Šalių susitarimu;
8.5.2. jei po Sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti Draudžiamajam įvykiui arba draudimo rizika išnyko
dėl aplinkybių, nesusijusių su Draudžiamuoju įvykiu;
8.5.3. vienos iš Šalių iniciatyva LR teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais;
8.5.4. jei to reikalauja priežiūros institucija;
8.5.5. vienai iš Šalių nevykdant įsipareigojimų arba tapus nemokiai;
8.6. Šalis, nusprendusi vienašališkai nutraukti sutartį ar atsisakyti bet kurio jos priedo, raštu apie tai turi
informuoti kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki faktiško nutraukimo dienos. Šiame punkte
nurodytas terminas netaikomas, jei yra Sutarties 8.5.4, 8.5.5 punktuose numatyti nutraukimo pagrindai.
8.7. Sutarčiai pasibaigus, kiekviena Šalis turi įvykdyti savo nebaigtus vykdyti įsipareigojimus per 3 (tris)
mėnesius po Sutarties pasibaigimo, išskyrus įsipareigojimus Apdraustųjų atžvilgiu, kurie vykdomi iki
konkretaus Apdraustojo atžvilgiu išduoto draudimo apsaugos patvirtinimo (sertifikato) galiojimo termino
pabaigos arba iki Draudžiamojo įvykio (jei toks įvykęs draudimo apsaugos galiojimo metu)
administravimo pabaigos. Sutarties pasibaigimas neatleidžia Šalies nuo atsakomybės už neįvykdytas ar
netinkamai įvykdytas prievoles.
8.8. Jeigu kurių nors Apdraustųjų atžvilgiu Draudžiamojo įvykio tyrimas ir Draudimo išmokos sumokėjimas
nėra pasibaigęs, tai nutrūkus šiai Sutarčiai, įsipareigojimai pagal šią Sutartį lieka galioti iki tol, kol bus
ištirti visi Draudžiamieji įvykiai ir išmokėtos Draudimo išmokos.
8.9. Pasibaigus Sutarčiai, Draudikas neprisiima Draudimo rizikos už Apdraustuosius, jei jų atžvilgiu
neįsigaliojo Draudimo apsauga.
9. Baigiamoji dalis
9.1. Bet kokia informacija ir duomenys, kuriuos Šalys sužinojo ir/ar sužinos bendradarbiaudamos šios
Sutarties rengimo ir darbo pagal jos sąlygas metu, yra konfidenciali, ir ji ar jos turinys neturi būti
atskleistas trečiai šaliai be rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose
nustatytus atvejus. Šalys susitaria konfidencialią informaciją naudoti išimtinai tik Sutarties 1.1 punkte
nurodytais tikslais ir garantuoja, kad asmenys, kuriems konfidenciali informacija bus atskleista, ją
naudos išimtinai tik Sutarties 1.1 punkte nurodytais tikslais. Konfidencialia informacija laikoma visa
informacija susijusi su Sutarties sąlygomis ir jos vykdymu, Apdraustaisiais, Draudžiamaisiais įvykiais,
taip pat kuri pažymėta ar atskleidžiama kitai šaliai kaip konfidenciali, taip pat bet kokia kita informacija,
kuri šalies veikloje gali būti laikoma konfidencialia. Tuo atveju, jei Draudikas vykdydamas Sutartį
konfidencialią informaciją turi atskleisti Draudiko įgaliotiems asmenims, atliekantiems žalų
administravimo/sureguliavimo funkcijas, tokiu atveju Draudikas įsipareigoja užtikrinti, kad bet kuris iš
tokių asmenų, kuriems teisėtai bus atskleista konfidenciali informacija pagal šios Sutarties sąlygas, bus
informuotas apie tokios informacijos konfidencialumą ir įsipareigos laikytis šios Sutarties.
8.1.
8.2.
8.3.

3 iš 6

9.2.
9.3.
9.4.

Šalių ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Šių ginčių nepavykus išspręsti derybomis, jie sprendžiami
pagal Lietuvos Respublikos teisę Lietuvos Respublikos teismuose Vilniaus mieste.
Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais.
Sutartis turi šiuos priedus, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.
Priedas Nr. 1 – Asmens draudimo taisyklės Nr. 009.
Priedas Nr. 2 – Asmens draudimo specialiųjų sąlygų aprašas.
Priedas Nr. 3 – Draudimo produkto informacinis dokumentas.
Priedas Nr. 4 – Draudimo apsaugos patvirtinimo forma.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:
Draudikas:

Draudėjas:

ADB “Gjensidige”;
Žalgirio g. 90. LT-09303 Vilnius
tel.: +370 5 279 00 07
El. paštas: info@gjensidige.lt
Įmonės kodas 110057869
a/s LT 507044060001096656
AB SEB bankas, banko kodas 70440
PVM kodas LT100005131713

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO
FEDERACIJA
Basanavičiaus g. 15, LT-03108, Vilnius
tel.: +370 685 75455
El. paštas:info@lmsf.lt
Įmonės kodas 290641260
a/s LT05 7300 0101 2926 5561
Swedbank, Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Marius Jundulas

Prezidentas
Robertas Benediktavičius

4 iš 6

PRIEDAS NR. 1
PRIE ASMENS DRAUDIMO SUTARTIES
Nr. GJELT- 62(2021)
2021 m. balandžio 21 d.
ASMENS DRAUDIMO SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ APRAŠAS
Vadovaujantis tarp ADB „Gjensidige“ ir LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 2021 m.
balandžio 21 d. sudaryta Asmens draudimo sutartimi Nr. GJELT- 62(2021) taikomos šios Asmens draudimo
specialiosios sąlygos.
1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS:
1.1. Apdraustojo teisės ir pareigos:
1.1.1. Apdraustojo teisės ir pareigos yra nustatytos Taisyklėse
1.1.2 .Apdraustasis yra atsakingas už draudimo įmokos mokėjimą.
1.2.Draudiko teisės ir pareigos:
1.2.1. Draudiko teisės ir pareigos yra nustatytos Taisyklėse.
2. DRAUDIMO SĄLYGOS
2.1.1. Draudimo objektas – Apdraustojo turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo kūno sužalojimu,
sveikatos sutrikimu ir/arba mirtimi dėl nelaimingų atsitikimų.
2.1.2. Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad draudimo apsauga taip pat galioja Apdraustajam
užsiimant moto sportu (tiek varžybų, tiek treniruočių metu),
2.1.3. I variantas :
2.1.3.1. Draudimo apsaugos laikotarpis – 1 diena;
2.1.3.2. Draudimo suma Mirties dėl nelaimingo atsitikimo, Neįgalumo, Kaulų ir sąnarių traumų
Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumų rizikoms – 3 000 EUR vienam Apdraustajam;
2.1.3.3. Draudimo įmoka – 6,00 EUR.
2.1.4. II variantas :
2.1.4.1. Draudimo apsaugos laikotarpis – 1 metai;
2.1.4.2. Draudimo suma Mirties dėl nelaimingo atsitikimo, Neįgalumo, Kaulų ir sąnarių traumų
Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumų rizikoms – 3 000 EUR vienam Apdraustajam;
2.1.4.3. Draudimo įmoka – 42,00 EUR
3. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1 Nedraudžiamieji įvykiai yra aptarti Taisyklėse.
4. PRANEŠIMŲ APIE ĮVYKĮ PATEIKIMO TVARKA
4.1 Pranešimų apie įvykį pateikimo tvarka aptarta Taisyklėse.
5. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO TVARKA
5.1 Draudimo išmokos mokėjimo tvarka aptarta Taisyklėse.
Šalių parašai
Draudikas:

Draudėjas:

ADB “Gjensidige”

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO
FEDERACIJA

Generalinis direktorius
Marius Jundulas

Prezidentas
Robertas Benediktavičius

5 iš 6

PRIEDAS NR.2
PRIE ASMENS DRAUDIMO SUTARTIES
Nr. GJELT-62 (2021)
2021 m. balandžio 21 d.

DRAUDIMO APSAUGOS PATVIRTINIMAS

2021-04-22
Jūs apsidraudėte Asmens draudimu pagal taisykles Nr. 009. ir Asmens draudimo specialiųjų sąlygų aprašą.
Draudimo paslaugą teikia akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“(kodas 110057869).
Draudimo produkto platintojas - UADBB „Perlo draudimo brokeris“(kodas 302919813).
Draudėjas - Lietuvos motociklų sporto federacija (kodas 290641260).
Su ikisutartine informacija ir draudimo sąlygomis prieš draudimo sutarties sudarymą Jus supažindino
Lietuvos motociklų sporto federacija http://www.lmsf.lt/draudimas ir/arba Perlo draudimo brokeris
https://www.perlasfinance.lt/privatiems/draudimas/#nelaimingu-atsitikimu-draudimas
Informacija apie skundų pateikimo tvarką https://www.gjensidige.lt/kontaktai/pretenziju-procedura. Jeigu
pageidaujate gauti popierines draudimo taisykles - kreipkitės į „Perlo draudimo brokeris“ tel. 1652.
Apdraustojo Vardas, Pavardė.
Apdraustojo Asmens kodas.
Galiojimo laikotarpis: nuo YYYY-MM-DD HH:MM iki YYYY-MM-DD HH:MM
Pirkimo data.
Identifikavimo numeris.
Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad draudimo apsauga taip pat galioja Apdraustajam užsiimant moto sportu
(tiek varžybų, tiek treniruočių metu).
Draudžiama rizika
Draudimo suma
Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Neįgalumas
Kaulų ir sąnarių traumos
Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumos

3 000 EUR
3 000 EUR
3 000 EUR
3 000 EUR

Šalių parašai
Draudikas:

Draudėjas:

ADB “Gjensidige”

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO
FEDERACIJA

Generalinis direktorius
Marius Jundulas

Prezidentas
Robertas Benediktavičius

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
MARIUS,JUNDULAS
Data: 2021-04-21 14:58:06

6 iš 6

