Informacija pagal Lietuvos Respublikos draudimo
įstatymo 116 str. draudėjui, sudarančiam individualią
Gyvybės rizikos draudimo sutartį
Galioja nuo 2018-10-01

Draudikas

ERGO Life Insurance SE, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius.
Įmonės kodas 110707135.

Draudimo sutarties sudarymas

Asmuo, norėdamas sudaryti draudimo sutartį, pateikia draudikui nustatytos formos prašymą. Apdraudžiami asmenys užpildo draudiko nustatytos formos apklausos anketas, jei draudikas tokių reikalauja. Draudėjo pateiktas prašymas ir apklausos anketos, sudarius draudimo sutartį, kartu su draudimo sutarčiai taikomomis
draudimo taisyklėmis tampa sudėtine draudimo sutarties dalimi.
Prašymo pateikimas ir įmokos sumokėjimas dar neįpareigoja draudiko sudaryti
draudimo sutartį. Draudikas, įvertinęs draudimo riziką, gali atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių. Pagrindiniai draudimo riziką įtakojantys
veiksniai: profesinė ir darbinė veikla, laisvalaikio pomėgiai bei sveikatos būklė.
Draudikui sutikus sudaryti draudimo sutartį draudėjui išduodamas draudimo liudijimas, kuris patvirtina draudimo sutarties sudarymą. Draudimo sutarties sudarymo
diena yra draudimo liudijimo išdavimo diena.
Sudarius draudimo sutartį, draudimo produktų platintojui mokamas komisinis atlygis, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis, bei gali būti mokamas nuo darbo rezultatų priklausantis papildomas atlygis, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos
draudimo įstatyme nustatytų reikalavimų.
Draudėjui teikiama rekomendacija dėl draudiko platinamų draudimo produktų.

Draudimo sumos ir draudimo išmokos
Minimali eilinė pagrindinio gyvybės draudimo įmoka – 20,00 Eur.
Minimali draudimo suma – 1500,00 Eur.

Galimi draudimo sutarties terminai
Minimalus draudimo terminas – 1 m.

Minimalus draudžiamo asmens amžius prasidedant draudimui:
 gyvybės rizikos draudimas – 14 m.;
 papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – 1 m.;
 papildomas darbingumo netekimo draudimas – 16 m.;
 papildomas kritinių ligų draudimas – 2 m.

Draudimo sutarties keitimas

Draudimo taisyklėse nustatyta tvarka galima keisti draudimo sutarties sąlygas:
draudimo sumos dydį, draudimo įmokos dydį, naudos gavėją, draudėją, įmokų mokėjimo periodiškumą ir pan. Prašymas pakeisti draudimo sutartį turi būti pateiktas
prieš vieną mėnesį iki numatomos draudimo sutarties keitimo datos. Jei keičiamas
naudos gavėjas, būtinas apdrausto asmens sutikimas. Tuo atveju, kai norima pakeisti draudėją, prašyme turi būti ir dabartinio, ir būsimo draudėjų sutikimą patvirtinantys parašai.
Draudikui sutikus, draudimo sutartį galima papildyti kritinių ligų draudimu, darbingumo netekimo draudimu ir draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.

Draudimo sutarties nutraukimas
prieš terminą

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį įspėjęs draudiką raštu ne vėliau kaip
prieš vieną mėnesį iki numatytos draudimo sutarties nutraukimo datos.
Jei draudėjas – fizinis asmuo – nutraukia draudimo sutartį raštu pranešęs draudikui
per 30 dienų nuo momento, kai jam buvo pranešta apie sudarytą draudimo sutartį,
draudikas grąžina visą sumokėtą draudimo įmoką.
Daugiau informacijos apie draudimo sutarties nutraukimo sąlygas galima rasti
draudimo taisyklių punkte „Draudimo sutarties nutraukimas prieš terminą“.

Draudimo įmokų mokėjimo būdai, mokėjimo
tvarka ir trukmė

Informaciją galima rasti draudimo taisyklių punkte „Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka“.

Draudimo išmokų dydžio nustatymo ir
draudimo išmokos mokėjimo tvarka ir būdai

Informaciją galima rasti draudimo taisyklių punktuose „Draudimo išmokų nustatymo tvarka“ ir „Draudimo išmokų mokėjimo tvarka“.

Ginčų sprendimas

Draudimo sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

Maksimalus draudžiamo asmens amžius prasidedant draudimui:
 gyvybės rizikos draudimas, papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų –
64 m.;
 papildomas darbingumo netekimo draudimas – 50 m.;
 papildomas kritinių ligų draudimas – 55 m.

Ginčus, kylančius dėl draudimo sutarties, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
sprendžia teismas arba neteismine tvarka Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme nustatyta tvarka. Neteisminė ginčų tarp draudiko ir vartotojo nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos banko 2012-01-26 nutarime Nr. 03-23 (su
2016-01-28 nutarimu Nr. 03-11 patvirtintais pakeitimais) ir pateikta tinklalapyje
www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.

Draudžiamo asmens amžius draudimo pradžioje apskaičiuojamas iš draudimo pradžios metų atėmus draudžiamo asmens gimimo metus. Apdraudžiant draudimu
nuo nelaimingų atsitikimų, asmuo turi būti sulaukęs pilnų vienerių metų, kritinių
ligų draudimu - pilnų dvejų metų.

Su visomis draudimo nuostatomis galite susipažinti draudimo taisyklėse. Draudimo
taisykles ir draudiko mokumo bei finansinės būklės ataskaitą galite rasti tinklalapyje www.ergo.lt.
Draudiko taikomas papildomų draudimo sutarties administravimo paslaugų kainoraštis skelbiamas tinklalapyje www.ergo.lt.
Draudžiamojo įvykio atveju prašome kreiptis ERGO draudimo tel. 1887.

Esminė informacija draudėjams (gyventojams)
apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms
po 2003-01-01 ir vėliau, taikomą apmokestinimo tvarką

Apmokestinimo tvarka galioja nuo 2017-01-01.
Parengta pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) aktualią redakciją.

I. Gyventojų pajamų mokesčio lengvata
asmenims, mokantiems gyvybės draudimo
įmokas

Gyvybės rizikos draudimo sutarties draudimo išmoka mokama tik įvykus draudžiamajam įvykiui, todėl nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos draudimo įmokos iš
pajamų nėra atimamos (GPMĮ 21 str. 1 d. 1 p.).

II. Draudimo išmoka dėl draudžiamojo įvykio
(kito negu gyvybės draudimo sutarties
termino pabaiga)

Draudimo išmoka, mokama draudžiamojo įvykio – apdraustojo mirties, sveikatos
sužalojimo ar ligos - atveju yra neapmokestinama (GPMĮ 17 str. 1 d. 13 p.).

Pastabos

1. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos draudimo išmokos nėra pajamų objektas, tokiu būdu jos nėra nei deklaruojamos, nei apmokestinamos (GPMĮ 4, 5 str.).
Detalesnį GPMĮ nuostatų išaiškinimą dėl gyvybės draudimo sutartims taikomos
apmokestinimo tvarkos galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto
tinklalapyje www.vmi.lt.

