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

tik

32 EUR

asmeniui
metams

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

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

PATARIMAI SAUGIAI
KELIONEI Į MOKYKLĄ
Atėjus rugsėjui ir vaikui pradėjus lankyti mokyklą šeimos ritmas pasikeičia.
Kažkam tai tampa pirmaisiais mokslo metais, o kažkam kelionė į mokyklą jau
puikiai pažįstama. Bet kuriuo atveju, kiekvienos šeimos rūpestis yra saugi
vaiko kelionė į mokyklą . Tam svarbu susipažinti – arba prisiminti – keletą taisyklių, kurios padės sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką.
Saugi kelionė automobiliu
Dažnas mūsų, ypač gyvenantis didesniame
mieste, vaikus į mokyklą veža automobiliu.
Tad saugi kelionė pirmiausia prasideda nuo
to, kaip ir kur vaikas sėdi automobilyje. „Kelių
eismo taisyklės nurodo, kad vaikai, kurių ūgis
mažesnis nei 135 cm, privalo būti vežami
automobilio kėdutėje. Tad, net ir važiuojant
trumpą atstumą, vaikui būtina sėdėti kėdutėje – tai padėtų sumažinti didesnių traumų
tikimybę eismo įvykio atveju. Rekomenduojama atkreipti dėmesį ir į tai, kad vaikai
kėdutes išauga, tad jas reikia parinkti pagal
vaiko ūgį bei sudėjimą“, – pataria „Compensa
Vienna Insurance Group“ Žalų departamento vadovas Mindaugas Balinskas.
Dar vienas sprendimas – specialus paaukštinimas, kuris tinkamas, kai vaikas sveria daugiau nei 23 kg. Tiesa, saugesniu variantu vis
dėlto laikoma automobilio kėdutė. O, jei
vaikas yra jau paaugęs ir jam nebereikalinga
kėdutė, nepamirškite jo prisegti saugos diržu
ir išmokyti teisingai tai padaryti jį patį.

Išlipimas iš automobilio
Kitas etapas – išmokyti vaiką saugiai išlipti iš
automobilio. Pirmiausia turite leisti vaikui
išlipti tik tuomet, kai automobilis yra visiškai
sustojęs. „Taip pat itin svarbu išmokyti vaiką
išlipti iš automobilio šaligatvio, o ne gatvės
pusėje. O, jei tokios galimybės nėra arba jei
tai automobilių stovėjimo aikštelė, liepkite
išlipus apsidairyti, ar nėra atvažiuojančių kitų
automobilių, dviratininkų, paspirtukininkų ar
kitų kliūčių. Be to, neapdairiai atidarytos
automobilio durelės gali sukelti grėsmę kitų
eismo dalyvių saugumui. Todėl tik įsitikinus,

kad kelias laisvas, vaikas gali išlipti iš automobilio ir eiti“, – teigia Žalų departamento vadovas.
Ekspertas pataria nestatyti automobilio prieš
ar už perėjos, kad neužstotumėte matomumo kitiems eismo dalyviams. Dėl šios priežasties nerekomenduojama sustoti ir prie pat
viešojo transporto stotelių.

Gatvės kirtimas
Tuo atveju, jei einant į mokyklą ar iš jos reikia
pereiti gatvę, rekomenduojama išmokyti
vaiką, kaip tai padaryti tinkamai. Natūralu,
kad šalia mokyklos turi būti perėja, vis tik,
trumpindami kelią, vaikai gali bėgti skersai
gatvę. Tad itin svarbu papasakoti vaikams
apie kylančias grėsmes ir priminti saugaus
eismo taisykles: eiti tik per perėją, nebent jos
nėra; einant per gatvę apsidairyti triskart – į
kairę, dešinę ir vėl į kairę; paisyti šviesoforo
signalų.
Tai išmokyti vaiką svarbu ir dėl to, kad yra
tikimybė, jog per pertrauką vaikas nebūtinai
bus mokyklos viduje, jis gali su draugais eiti į
šalimais esančią parduotuvę ir pan.

Gerai pastebimas vaikas
Verta nepamiršti ir to, kad rudenį greičiau
pradės temti, o ir debesuotų bei lietingų
dienų gali pasitaikyti, tad itin svarbu užtikrinti,
kad vaikas būtų gerai matomas kitiems eismo
dalyviams. M. Balinsko teigimu, tėvams
reikėtų aprūpinti vaikus atšvaitais – prisegti
juos ant kuprinės ir ant riešo, kad vairuotojai
lengviau pastebėtų juos kelyje.
Turiningų ir saugių mokslo metų!

IDĖJOS, KĄ ĮDOMAUS VAIKAS
GALI IŠMOKTI KIEKVIENĄ MĖNESĮ
Atėjus mokslo metams vasaros pramogas keičia uolus mokymasis ir būrelių
lankymas. Vis tik, ilgainiui tokia veikla gali išvarginti, tad, siekiant palaikyti
vaiko motyvaciją, galima kiekvieną mokslo metų mėnesį jam skirti po užduotį
– išmokti ką nors naujo. Tai neturi būti susiję su kasdieniais mokslais, labiau – su
pramoga ir tikslų siekimu. Už tai galite sutarti mini apdovanojimą, o pasiekimus galite žymėti kalendoriuje. Pateikiame pavyzdžių, kokios užduotys tai
galėtų būti.

Rugsėjis

Spalis

Mėnesio
pabaigoje
švenčiama
Europos kalbų diena, tad tai gali būti
tinkamas laikas vaikui išmokti dešimtį
naujų užsienietiškų žodžių arba kokią
nors frazę. Tarkime, vaikas gali
išmokti papasakoti, ką jis mėgsta
veikti. Tai ypač pravartu, jei turite
užsienyje gyvenančių giminaičių – tai
juos maloniai nustebintų.

Šis mėnuo pažeria įspūdingų spalvų
lapų bei kaštonų, tad kodėl vaikui
nepasiūlius sukurti įstabios rudeninės
puokštės? Leiskite jam pasitelkti
fantaziją ir stebėkite, kokius spalvų
derinius rinksis ir kaip komponuos
puokštę. Jūsų indėlis teturi būti
patarimas, kaip tvirčiau surišti puokštę.

Lapkritis
Tai – tamsiausias metų laikas, kai
daugiausia būnama namuose, o
vakarai itin ilgi. Šiuo laiku pasiūlykite
vaikui išmokti kokį nors naują stalo ar
kortų žaidimą ir į tai įtraukite visą
šeimą. Tik rodydami asmeninį pavyzdį
galime geriausiai vaikui atskleisti, kad
laikas, leidžiamas su artimaisiais, yra
vertingas.

Gruodis
Tai susikaupimo, o kartu ir pasiruošimo
didžiosioms metų šventėms metas. Tad
vaikui galite pasiūlyti išmokti eilėraštį,
kurį Šv. Kūčių vakarą ar Šv. Kalėdų rytą
deklamuos Kalėdų seneliui (jei turės
progą tokį sutikti) arba seneliams,
dėdėms
ir
tetoms.
Eilėraščio
mokymasis padės vaikui lavinti atmintį
ir įsitikinti, kad aplinka tai vertina.

IDĖJOS, KĄ ĮDOMAUS VAIKAS
GALI IŠMOKTI KIEKVIENĄ MĖNESĮ
Sausis

Vasaris

Praeita žiema buvo netradicinė, tad
sniego matėme tik atskiruose šalies
regionuose. Vis tik, įprastai sausis
būna tas mėnuo, kuris suteikia
daugiausia
galimybių
mėgautis
sniegu. Tad, vos sulaukę puraus
sniego, pasiūlykite vaikams pastatyti
sniego senių šeimynėlę – galbūt
panašią į jūsų.

Vasarį dar nėra pakankamai šilta ir
šviesu, norint ilgai leisti laiką lauke, tad
nuobodžiaujančiam
ir
pramogų
ieškančiam vaikui galite pasiūlyti
paskaityti knygą. Nuotaikingą, kupiną
nuotykių, kurie paskatintų vaiką
mintimis persikelti į jam įdomius laikus ir
sužadintų vaizduotę.

Kovas

Balandis

Šį
mėnesį
švenčiame
šalies
Nepriklausomybės atkūrimą, tad, jei
vaikas dar to neišmoko mokykloje,
pasiūlykite jam išmokti giedoti šalies
himną ir papasakokite apie jo
sukūrimo aplinkybes. Gyvenime tikrai
bus įvairių progų, kai šio himno
prireiks, o vaikui patiks jaustis kažko
itin svarbaus dalimi.

Balandis yra švaros mėnuo, tokiu metu
miestuose vyksta švaros akcijos, uoliai tvarkomi ir namai. Tad tai puikus laikas atkreipti
vaiko dėmesį į tai, kokioje aplinkoje jis
gyvena. Pasiūlykite vaikui susitvarkyti kambarį taip, kad jis būtų tvarkingas ir kad jame
būtų patogu mokytis ir žaisti. Retas vaikas
mėgsta tvarkytis, vis tik, jei tai atlieps ir jo
poreikius, savos erdvės tvarkymas gali tapti
pramoga.

Gegužė

Birželis

Mėnesio
pabaigoje
švenčiama
Europos kalbų diena, tad tai gali būti
tinkamas laikas vaikui išmokti dešimtį
naujų užsienietiškų žodžių arba kokią
nors frazę. Tarkime, vaikas gali
išmokti papasakoti, ką jis mėgsta
veikti. Tai ypač pravartu, jei turite
užsienyje gyvenančių giminaičių – tai
juos maloniai nustebintų.

Baigiantis mokslo metams pasiūlykite
vaikui pačiam sugalvoti užduotį, kurią
jis turės įgyvendinti per vasarą. Galbūt
vaikas nori išmokti plaukti, nupiešti
medį, sukurti dainą ar rasti naują
draugą. Tokia užduotis lavins vaiko
vaizduotę ir padės pamatus tolimesnių
gyvenimo tikslų formavimui.

Pasiūlymo privalumai
Apdraudžiamos rizikos
Kuprinės ir joje esančių
daiktų draudimas
Traumos

Draudimo suma Apdraudžiamos rizikos
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

tik

32 EU

R
asmeniui
metams

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
Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo

Daugiau informacijos apie pasiūlymo sąlygas Jums suteiks Jus aptarnaujantis vadybininkas:

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. Žaidime nedalyvauja asmenys iki 18 metų.
7. 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.
8. Prizai į pinigus nekeičiami.
9. Žaidimo organizatorius įsipareigoja sumokėti visus su Prizais susijusius privalomus
mokesčius.
10. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles, informuodamas apie
taisyklių pakeitimus.

