
 
 

AKCIJOS IR ŽAIDIMO „Kartais nesėkmės kuria smagesnes akimirkas! Specialus 
pasiūlymas šeimoms nuo Nelaimingų atsitikimų“ TAISYKLĖS 

 
AKCIJOS SĄLYGOS: 

 
1. ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Šeimos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 

pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas) suteikia galimybę greičiau, patogiau ir paprasčiau 
pasirūpinti šeimos saugumu nuo nelaimingų atsitikimų. 

 
2. Akcijos pasiūlymas: per Akcijos laikotarpį, sudarant pradines ir (ar) atnaujinant 

draudimo bendrovėje „Compensa Vienna Insurance Group“ sudarytas asmens nuo 
nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis su „Šeima“ draudimo variantu, taikysime bendrą 
draudimo sumą, nurodytą draudimo sutartyje, vienam ir visiems apdraustiesiems. 
Draudimo suma vienam ir visiems apdraustiesiems yra lygi bendrai nurodytai draudimo 
sumai ir yra neatsistatanti t. y. išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma sumažėja 
išmokos suma, o išmoka ar jų suma per draudimo laikotarpį negali viršyti bendros 
draudimo sumos. Dėl antro ir sekančio draudžiamojo įvykio viršijus bendrą draudimo 
sumą, mokėtina draudimo išmoka mažinama, dalinant pagal draudimo taisykles 
nustatytą išmokos dydį nuo draudimo sumos, kuris viršija likusią draudimo sumą, iš 
draudimo sutartimi apdraustųjų skaičiaus. Tarkime, jei bendra traumų draudimo suma 
yra 9000 EUR ir yra apdrausti 3 asmenys, o anksčiau pagal sutartį jau buvo išmokėta 
1350 EUR draudimo išmokų suma ir pagal naujai registruotą įvykį, vadovaujantis 
draudimo taisyklėmis nustatoma traumos išmoka yra 90% nuo draudimo sumos, ir dėl 
to apskaičiuota išmoka apdraustajam gautųsi 8100 EUR (9000 * 0.9), tai nors likusi 
nepanaudota draudimo suma yra 7650 EUR (9000 – 1350, t. y. išmoka viršytų likusią 
draudimo sumą), tai mokėtina draudimo išmoka būtų mažinama dalijant apskaičiuotą 
draudimo sumą iš apdraustųjų skaičiaus ir gautųsi 2700 EUR (8100 / 3). 

 
3. Akcijoje dalyvaujančios draudimo sutartys taip pat dalyvauja loterijoje, kurios metu 

padovanosime 5 (penkis) elektrinius paspirtukus XIAOMI Mi Essential. 
 

4. Pasiūlymas galioja apdraudžiant ne mažiau kaip 2 (du) asmenis ir ne daugiau kaip 5 
(penkis) asmenis, kurie yra saistomi šeimos ar partnerystės santykių, t. y. sutuoktiniai 
ar sugyventiniai, o taip pat judviejų ar vieno jų vaikas(-ai), įvaikis(-iai) ar globotinis(-iai), 
kurie yra išlaikomi draudėjo ar vieno iš apdraustųjų.   
 

5. Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje ir visą parą, išskyrus civilinės atsakomybės 
draudimą, kurio galiojimo teritorija – Lietuvos Respublika. 
 

6. Akcijos pasiūlymas galioja privatiems asmenims. 
 

7. Akcijos sąlygos galioja 2 punkte nurodytoms draudimo sutartims, sudarytoms ar 
atnaujintoms laikotarpiu nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) 
(toliau – Akcijos laikotarpis), kurių galiojimo trukmė – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) 
mėnesių. 

 
8. Akcijos sąlygos bus taikomos automatiškai, jokių papildomų nuolaidų vesti nereikia. 

 
9. Visoms 2 punkte nurodytoms sudarytoms draudimo sutartims galioja jose nurodytos 

draudimo sąlygos ir taisyklės, o draudimo sutartys sudaromos vadovaujantis nustatyta 
bei patvirtinta tvarka bei metodikomis. 
 

10. Akcijos prizo laimėtojas bus renkamas 2021 m. rugsėjo 1 d. burtų keliu, naudojantis 

programėle https://www.random.org/. Su laimėtojais Žaidimo Organizatorius susisieks 

asmeniškai per 1 kalendorinę dieną po laimėjimo paskelbimo (kliento sutartyje su ADB  

https://www.random.org/


 
 
„Compensa Vienna Insurance Group“ nurodytu telefonu) ir suderins prizo atsiėmimo 

tvarką.  

 

11. Penki prizų laimėtojai bus skelbiami 2021 m. rugsėjo 1 d. ADB „Compensa Vienna 

Insurance Group“ interneto svetainėje www.compensa.lt. 

 

12. Nepavykus susisiekti su laimėtoju per 3 bandymus, jis netenka savo laimėjimo, o 

papildomame laimėtojų nustatyme renkamas kitas laimėtojas. 

 

13. Dalyvaudamas šiame žaidime asmuo sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų 

neatlygintinai skelbiami šiose taisyklėse nurodytais būdais ir šiose taisyklėse nurodytu 

tikslu. 

 

14. Prizo laimėtojas turi pasirašyti prizo priėmimo–perdavimo aktą, kuris yra laikomas kaip 

tinkamai perduoto prizo garantas ir jokios pretenzijos dėl jo perdavimo negali būti 

reiškiamos. 

 
15. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs prizo, laimėtojas netenka teisių į jį. Tokio 

laimėtojo nustatymas tampa negaliojančiu, o prizas be jokių kompensacijų lieka 
Organizatoriui. Jei laimėjimas, vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, 
bus apmokestintas, šio mokesčio sumokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka apmokės 
Organizatorius. 

 
16. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai 

informuoti interneto svetainėje www.compensa.lt. 

 

17. Informacija, pakeitimai ir (ar) papildymai apie Akciją skelbiami ADB „Compensa Vienna 

Insurance Group“ interneto svetainėje www.compensa.lt. 

 

18. Akcijoje negali dalyvauti ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ darbuotojai ir jų 

šeimos nariai. 

19. Pardavėjas privalo kiekvienam klientui suteikti informaciją apie vykstančią akciją, 
pateikti visas akcijos sąlygas bei suteikti informaciją apie asmens nuo nelaimingų 
atsitikimų šeimos varianto draudimo sąlygas. 

 
 

DUOMENŲ APSAUGA: 
 

• Prizo laimėtojo duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu (prizo perdavimo tikslu) ir 

teisinės prievolės (įstatymo) teisiniu pagrindu (mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo 

tikslu). Aukščiau paminėti prizo laimėtojo duomenys yra reikalingi prizo perdavimui ir jų 

nepateikus Organizatorius negalės perduoti Akcijos prizo laimėtojui. 

• Laimėtojo duomenys, susiję su prizo perdavimu, mokesčių deklaravimu / sumokėjimu, 

bus tvarkomi teisės aktuose nustatytą penkerių metų laikotarpį. 

• Prizo laimėtojas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises: 

prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba 
ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą; 
teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; 
teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikė Organizatoriui, susistemintu, įprastai 
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkėlimą); 
teisę atšaukti sutikimą (tai neturės poveikio ankstesnės duomenų tvarkymo veiklos 
teisėtumui); 

http://www.compensa.lt/
http://www.compensa.lt/
http://www.compensa.lt/


teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (Juozapavičiaus g. 6, 
09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt). 

Prizo laimėtojas gali pasinaudoti šiomis teisėmis kreipdamasis į Organizatorių el. paštu 
dpo@compensa.lt.  

KITOS SĄLYGOS: 

• Prizų laimėtojai arba jų įgalioti asmenys, atsiimdami prizus, privalo pateikti dokumentą,

patvirtinantį jų tapatybę.

• Atsiimant prizą, laimėtojo vardas ir pavardė asmens tapatybės dokumente turi sutapti su

vardu ir pavarde, nurodytais su ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ sudarytoje

draudimo sutartyje.

• Prizo laimėtojui neatsiėmus prizo iki 2021 m. rugsėjo 5 d., laimėtojas netenka į jį teisės

ir prizas lieka organizatoriaus žinioje.

• Žaidimo dalyviai privalo laikytis nurodytų taisyklių, kurios yra viešai skelbiamos interneto

svetainėje www.compensa.lt.
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