
Kredito gavėjo gyvybės draudimas be kaupimo
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS „CBL Life“ (Latvija) kredito gavėjo gyvybės draudimo liudijimas

Išsami informacija apie produktą pateikiama Kredito gavėjo gyvybės draudimo taisyklėse Nr. KRLT-01 (įsigaliojo nuo 
2021 m. lapkričio 3 d.), draudimo sutartyje ir jos prieduose, taip pat interneto svetainėje www.cbl.lv/lt.

Apdraustojo ir (arba) papildomo apdraustojo gyvybės draudima

Kokia šio draudimo rūšis?

Kam taikoma draudimo apsauga?

Ar yra kokių nors draudimo     
apsaugos apribojimų?

Gyvybė

Nuostoliai dėl pagal draudimo sutartį neapdraustų 
rizikų, taip pat rizikų, už kurias nebuvo sumokėtos 
sutartyje nurodytos draudimo įmokos.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Apdraustojo ir (arba) papildomo apdraustojo mirtis 
nelaikoma apdrausta rizika, jei ji įvyko:

dėl karo, terorizmo, riaušių, revoliucijos, 
radioaktyvaus apsinuodijimo ar užteršimo, 
branduolinio sprogimo, stichinės ar technologinės 
nelaimės;
dėl apdraustojo ir (arba) papildomo apdraustojo 
ligos ar tyčinio savęs sužalojimo arba dėl netinkamo 
vaistų vartojimo nepasitarus su gydytoju;
dėl apsinuodijimo alkoholiu, narkotikais, toksinėmis 
ar kitomis svaiginančiomis medžiagomis;
dėl savižudybės per pirmuosius dvejus metus nuo 
sutarties pradžios;
dėl apdraustojo, papildomo apdraustojo, draudėjo 
ar naudos gavėjo piktavališkų ketinimų ar didelio 
neatsargumo, nusikalstamos veikos padarymo.

Išsamų išimčių sąrašą rasite sutarties taisyklėse Nr. 
KRLT-01.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Visame pasaulyje 24 valandas per parą, jei 
sutartyje nenustatyta kitaip.

Kokios mano pareigos?
Pateikti draudikui išsamią ir teisingą informaciją 
prieš pasirašant sutartį ir jos galiojimo metu.
Įvykus draudžiamajam įvykiui, naudos gavėjas, 
draudėjas arba apdraustojo ar papildomo 
apdraustojo įpėdiniai:
•  apie tai kuo skubiau raštu informuoja draudiką;
•  pateikia prašymą išmokėti draudimo išmoką ir 
visus draudiko reikalaujamus dokumentus.
Jei draudimo išmoka buvo gauta be pagrindo, ji turi 
būti grąžinta draudikui per 30 dienų nuo atitinkamo 
pranešimo gavimo dienos.

Kada ir kaip moku?
Mokėjimas už draudimą atliekamas draudimo 
sutartyje nustatyta tvarka ir suma.

Kada įsigalioja ir baigiasi 
draudimo apsauga?
draudimo sutarties galiojimo laikotarpis ir jos 
įsigaliojimas:
• apdraustų rizikų draudimas prasideda kitą dieną 
po pirmosios draudimo įmokos sumokėjimo, bet ne 
anksčiau nei draudimo sutarties galiojimo pradžios 
diena.
Draudimo sutartis pasibaigia:
•  sutartyje nurodytą dieną ir valandą;
•  jei sutartis nutraukiama anksčiau laiko;
•  jei buvo išmokėta visos draudimo sumos dydžio 
draudimo išmoka;
•  jei per nurodytą terminą nebuvo sumokėta pirmoji 
draudimo įmoka, sutartis negalioja nuo sutarties 
sudarymo momento;
•  jei draudėjas nesumoka draudimo įmokos per 
nustatytą terminą, gavęs pranešimą apie vėlavimą 
sumokėti draudimo įmokas, sutartis nutraukiama 
pasibaigus pranešime nurodytam terminui.Kaip galiu nutraukti sutartį?

Abipusiu susitarimu su draudiku.


