Saugus vaikas ir jo daiktai mokslo metų nuotykiams!
Laimėk
100 EUR
kuponą!

Pasinaudoję šiuo nelaimingų atsitikimų draudimo pasiūlymu dalyvaujate žaidime –
10 dalyvių laimės po 100 EUR vertės „Office day“ dovanų kuponų kanceliarinėms
prekėms įsigyti!

tik

Galioja nuo 2020.09.01 iki 2020.10.30
Visos akcijos sąlygos ir taisyklės skelbiamos www.compensa.lt

32 EUR

asmeniui
metams

Pasiūlymo privalumai
Apdraudžiamos rizikos

Draudimo suma Apdraudžiamos rizikos

Kuprinės ir joje esančių
daiktų draudimas
Traumos

75 Eur
3 000 Eur

Civilinės atsakomybės
750 Eur
draudimas
(išskaita 50 EUR)

Draudimo suma

Ligonpinigiai

750 Eur

Neįgalumas

8 000 Eur

Mirtis

5 000 Eur

Daugiau apie draudžiamuosius įvykius
Apdraustojo kuprinė ir joje esantys daiktai
Draudikas iki 75 Eur draudimo sumos, apmoka turtinius nuostolius, kilusius dėl kuprinės bei joje
esančių daiktų (vadovėlių, kanceliarinių prekių, sportinės aprangos bei sportbačių ir pan.)
sugadinimo/sunaikinimo, jei kuprinė bei joje esantys daiktai buvo sugadinti/sunaikinti nelaimingo
atsitikimo metu, dėl vagystės/plėšimo ar kitų nelaimių
Traumos
Draudimo išmoka yra mokama, kai dėl draudimo sutarties galiojimo metu įvykusio nelaimingo
atsitikimo apdraustasis patiria tokius kūno sužalojimus: kaulų lūžiai bei išnirimai, vidaus organų
traumos, raiščių, sausgyslių, meniskų, raumenų, minkštųjų audinių pažeidimai, nudegimai, ūminiai
apsinuodijimai, sužalojimai elektros srove, susirga Erkiniu encefalitu, Laimo liga, stablige, pasiutlige,
įkirtus gyvatei, įkandus gyvūnams. Draudimo apsauga galioja pagal Nelaimingų atsitikimų draudimo
taisyklių priedą Nr. 1 „Kaulų ir sąnarių traumos“ ir priedą Nr. 2 „Vidaus organų ir minkštųjų audinių
traumos“
Asmens civilinė atsakomybė
Draudikas atlygina apdraustojo netyčia kitam asmeniui, jo turtui ar sveikatai padarytą turtinę žalą
Ligonpinigiai
Draudimo išmoka yra mokama, jei apdraustasis dėl draudimo sutarties galiojimo metu įvykusio
nelaimingo atsitikimo yra gydomas stacionare. Dėl visų draudžiamųjų įvykių, įvykusių per sutarties
galiojimo laikotarpį, ligonpinigiai yra mokami ne daugiau kaip už 180 dienų
Neįgalumas
Tapus neįgaliu dėl draudžiamojo įvykio, mokama procentinė dalis nuo pasirinktos draudimo sumos,
priklausanti nuo netekto darbingumo procento
Mirtis
Mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju išmokama vienkartinė draudimo sumos dydžio išmoka

10
„Office day“
dovanų
kuponų po
100 EUR!

Dovanų kuponų žaidimo taisyklės
Dovanų kuponų žaidimo „Saugus vaikas ir jo daiktai mokslo metų nuotykiams!“ (toliau – Žaidimas)
organizatorius – ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės kodas 304080146, adresas
Ukmergės g. 280, LT - 06115 Vilnius (toliau dar vadinamas Žaidimo organizatoriumi).
1. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. spalio 30 d. imtinai.
2. Žaidimo prizai – 10 „Office Day“ 100 EUR vertės dovanų kuponų OFFICEDAY, UAB
prekėms įsigyti (toliau – Prizas).
3. Žaidime dalyvauja ﬁziniai asmenys, Žaidimo laikotarpiu sudarę Nelaimingų atsitikimų
draudimo sutartis, pasirinkę draudimo variantą „Pagrindinis – AKCIJA Kuprinės draudimas“
(pagal ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Nelaimingų atsitikimų draudimo taisykles,
patvirtintas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Valdybos 2020 m. gegužės mėn.
19 d. nutarimu. Galiojančias nuo 2020 m. liepos mėn. 1 d.) ne trumpesniam nei 1 (vienerių)
metų laikotarpiui.
4. Žaidime galima dalyvauti vieną kartą. Vienas asmuo gali laimėti tik vieną Prizą.
5. Žaidime nedalyvauja ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ darbuotojai ir jų šeimos
nariai.
6. Prizų laimėtojai išrenkami atsitiktine tvarka. Po penkis Prizo laimėtojus bus išrinkta:
2020 m. spalio 1 d. ir 2020 m. lapkričio 3 d. Prizo laimėtojas renkamas tik iš per praėjusio
mėnesio (30 paskutinių kalendorinių dienų) Nelaimingų atisitikimų draudimu, pasirinkusių
draudimo vairantą „Pagrindinis – AKCIJA Kuprinės draudimas“ apsidraudusiųjų ne
trumpesniam nei 1 (vienerių) metų laikotarpiui, Žaidimo taisyklių sąlygas atitinkančių asmenų.
Žaidimo organizatorius su kiekvienu Prizo laimėtoju susisieks asmeniškai nurodytu telefono
numeriu ir (arba) elektroninio pašto adresu ir įteiks prizą su Prizo laimėtoju sutartu būdu.
7. Prizai į pinigus nekeičiami.
8. Žaidimo organizatorius įsipareigoja sumokėti visus su Prizais susijusius privalomus
mokesčius.
9. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles, informuodamas apie
taisyklių pakeitimus.

Kaip įsigyti?

Trumpasis numeris 19111

Interneto svetainė www.compensa.lt

Privačius klientus aptarnaujančių atstovybių sąrašas:
http://www.compensa.lt/susisiekite-privatiems

Draudžiama pagal ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisykles, kurios
patvirtintos ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos nutarimu 2020 m. gegužės mėn. 19 d., galiojančios
nuo 2020 m. liepos mėn. 1 d.

