NELAIMINGAS ATSITIKIMAS,
O GAL LAIMINGAS
ATSITIKTINUMAS?

SPECIALUS
PASIŪLYMAS

ŠEIMOS DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ

Plati draudimo
apsauga nuo
smulkių kūno
sužalojimų,
traumų

Pasiūlymas galioja iki gruodžio 31 d.
Daugiau informacijos www.compensa.lt

Apsauga nuo
infekcinių ligų,
draudimo apsauga
galioja ir susirgus
erkiniu encefalitu
ar Laimo liga

Draudimo sumos
pagal Jūsų
poreikius

Platus kritinių ligų
sąrašas, pasirinkus
Išplėstinį Plius
variantą

ŠEIMOS DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
Specialus akcijos pasiūlymas
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.

Kokius draudimo variantus galite pasirinkti?
Minimalus draudimo variantas

Pagrindinis draudimo variantas

Metinė įmoka visai šeimai - 46 Eur

Metinė įmoka visai šeimai - 58 Eur

Draudimo sumos visai šeimai:

Draudimo sumos visai šeimai:

• Traumos 6 000 Eur
• Neįgalumas 22 000 Eur
• Mirtis 12 000 Eur

• Traumos 9 000 Eur
• Neįgalumas 22 000 Eur
• Mirtis 12 000 Eur

Išplėstinis draudimo variantas

Išplėstinis Plius draudimo variantas

Metinė įmoka visai šeimai - 77 Eur

metinė įmoka visai šeimai - 94 Eur

Draudimo sumos visai šeimai:

Draudimo sumos visai šeimai:

• Traumos 12 000 Eur
• Neįgalumas 22 000 Eur
• Mirtis 18 000 Eur

• Traumos 12 000 Eur
• Neįgalumas 22 000 Eur
• Civilinė atsakomybė 3 000 Eur
• Kritinės ligos 1 000 Eur
• Mirtis 18 000 Eur

Specialaus pasiūlymo sąlygos ir taisyklės
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Šeimos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų pasiūlymas suteikia
galimybę greičiau, patogiau ir paprasčiau pasirūpinti šeimos saugumu nuo nelaimingų atsitikimų.
Pasiūlymas galioja apdraudžiant ne mažiau kaip 2 (du) asmenis ir ne daugiau kaip 5 (penkis) asmenis, kurie yra saistomi
šeimos ar partnerystės santykiu, 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.
Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje ir visą parą, išskyrus civilinės atsakomybės draudimą,
kurio galiojimo \teritorija – Lietuvos Respublika.
Akcijos pasiūlymas galioja privatiems asmenims.

Pasiūlymas galioja iki gruodžio 31 d.
Daugiau informacijos www.compensa.lt

