Pasiūlymas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų.
Rekomenduojamas draudimo sprendimas. Lapas 1 iš 2

Draudimo sąlygų galiojimo laikotarpis: nuo 2019-01-01 iki 2019.12.31;
Apdraustieji: Visi LASF sportininkai ir teisėjai draudžiami pagal vardinį sąrašą.

Draudimo sąlygos
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės Nr. 015:
Bendroji dalis
Draudimo apsaugos sąlygos:
Nr. 201 – mirtis (dmirties dėl draudžiamojo įvykio atveju išmokama visa draudimo suma);
Nr. 202 – neįgalumas (draudimo išmokos dydis priklauso nuo dėl nelaimingo atsitikimo netekto bendrojo
darbingumo lygio);
Nr. 203 – traumos (smulkių ir vidutinių traumų atvejais išmokamas tam tikras draudimo sumos procentas,
priklausantis nuo susižalojimo sunkumo).
Draudimo apsaugos galiojimas
Visame pasaulyje;
Tik varžybų ir treniruočių metu.

Draudimo suma ir draudimo įmoka kiekvienam apdraustajam:

Draudimo suma
Mirties atveju
Neįgalumo atveju
Traumų atveju
Metinė draudimo įmoka

I var.

II var.

10.000 EUR
10.000 EUR
3.000 EUR
50 Eur / žmogui

1.500 EUR
1.500 EUR
1.500 EUR
16 Eur / žmogui

Įtraukiant metų eigoje papildomus apdraustuosius, įmoka taikoma atsižvelgiant į draudimo apsaugos galiojimo
pradžią (mėnesį):
I var.
II var.
Mėnuo
Įmoka
Įmoka
50 EUR
16 EUR
sausis
vasaris
48 EUR
15 EUR
kovas
46 EUR
14 EUR
balandis
42 EUR
13 EUR
gegužė
38 EUR
12 EUR
birželis
34 EUR
11 EUR
liepa
30 EUR
10 EUR
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Daugiau informacijos telefonu 1620 arba www.if.lt
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rugpjūtis
rugsėjis
spalis
lapkritis
gruodis

26 EUR
22 EUR
18 EUR
14 EUR
10 EUR

9 EUR
8 EUR
7 EUR
6 EUR
5 EUR

Daugiau naudos Jums
• Draudimo išmoką padidiname net 50%, jei kaulų lūžių ar išnirimų atveju reikalinga
operacija;
• Rūpinamės Jumis visapusiškai, todėl atlyginame netgi tokiais atvejais kaip
apsinuodijimas maistu ir netgi tokias išlaidas kaip kosmetinė plastinė operacija po
nelaimingo atsitikimo;
• Įvykus nelaimingam atsitikimui, pirmiausia galite rūpintis gydymu, laidojimu ar
kitais susijusiais reikalais ir tik vėliau kreiptis į mus. Mūsų numatytas terminas
pranešti apie įvykį yra vienas ilgiausių tarp draudimo bendrovių – 10-20 dienų.

Oksana Augūnienė
Verslo vadovė
Telefonas (8 ~ 525) 09306, mobilus (8 ~ 614) 881 10, oksana.auguniene@if.lt
Draudimo bendrovė „If“, Savanorių pr. 221, LT-50182 Kaunas. Telefonas 1620 - www.if.lt
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