ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, įm. kodas 110057869, PVM kodas LT100005131713,
AB SEB bankas, a. s. LT50 7044 0600 0109 6656,
„Luminor Bank“ AS, a. s. LT56 4010 0495 0002 0100,
„Swedbank“ AB, a. s. LT87 7300 0100 7139 6601.

Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimas / Carriers liability
insurance policy
Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 3428419
Draudimo rūšis: Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo sutartis galioja: nuo 2021-05-13 00:00 iki 2022-05-12 24:00
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo objektas: Krovinių vežėjų automobiliais atsakomybės draudimas

POLISO ID Nr:
2803126446

SUTARTIES ŠALYS
Draudikas:

ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius. Įmonės kodas 110057869

Draudėjas:

TERMOFONAS UAB; CHEMIJOS G. 3 - 11, KAUNAS, LIETUVA Įmonės kodas: 134508152 PVM kodas: Telefonas: +37063610309 Faks.:
El.paštas: MEDA@TERMOFONAS.EU

DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS
Draudimo sutartį sudaro: Prašymas draudimo sutarčiai sudaryti; Draudimo liudijimas GJELT Nr. 3428419 ir jo priedai.
Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sąlygos Nr. 011 (galiojanti redakcija nuo 2018 m. rugpjūčio 7 d.), Bendrosios draudimo sąlygos (galiojanti redakcija nuo 2020 m.
vasario 11 d.). Papildoma sąlyga Nr. 003/011 „Ekspeditorių atsakomybės draudimas“.

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS
APDRAUSTOS RIZIKOS/INSURED INTERESTS

Draudimo suma vienam įvykiui/ Limit of liability per event

Krovinio praradimas ar sugadinimas / Loss of or damage to cargo

200 000,00 EUR

Finansiniai nuostoliai/Financial loss

10 000,00 EUR

Krovinio gelbėjimo ir pašalinimo išlaidos / Salvage and removal costs

10 000,00 EUR

Ekspeditoriaus atsakomybė / Freight forwarders liability

200 000,00 EUR

Maksimali metinė draudimo suma / Maximum sum insured per policy

1 000 000,00 EUR

IŠSKAITOS/DEDUCTIBLES (KIEKVIENAM ĮVYKIUI/PER EVENT)
Standartiniai kroviniai / General cargo

750,00 EUR

Vagystės, plėšimo, gaisro atvejais 10 % žalos dydžio, bet ne mažiau / In a case of
theft, robbery, fire 10 % from claim amount, but not less than

1 500,00 EUR

Ekspeditoriaus atsakomybė

1 500,00 EUR

Draudimo teritorija/Territorial scope:
Europa / Europe

BENDRA INFORMACIJA
Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:
- Draudikas, vykdydamas draudimo veiklą, veikia kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarko Jūsų sutarties sudarymui pateiktus ir iš trečiųjų šalių teisėtai
gautus asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi šios draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu (įskaitant draudimo įmokos apskaičiavimą,
priminimų dėl pradelstų įmokų siuntimą, žalų administravimą, priminimą dėl sutarties galiojimo pabaigos) taip, kaip nurodyta Jums pateiktose draudimo
rūšies taisyklėse ir Draudiko interneto svetainėje skelbiamuose Asmens duomenų tvarkymo principuose;
- Draudikas tvarko asmens duomenis tik esant teisėto tvarkymo sąlygoms: duomenis būtina tvarkyti siekiant įvykdyti sutartį; duomenis tvarkyti būtina, kad
būtų įvykdyta Draudikui taikoma teisinė prievolė; duomenis tvarkyti būtina, kad būtų apsaugoti Jūsų ar kito asmens gyvybiniai interesai; Draudikas yra
gavęs sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; ar Draudikas tvarko asmens duomenis siekdamas teisėtų interesų;
- Draudikas, kai to reikalauja teisės aktai, ar yra teisinis pagrindas, gali atskleisti asmens duomenis valstybės institucijoms, Draudiko vardu veikiantiems
duomenų tvarkytojams, verslo partneriams ir kitoms trečiosioms šalims, kurios padeda Draudikui teikti paslaugas. Asmens duomenys atskleidžiami tik iš
anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina, siekiant nustatytų tikslų;
- Jūs turite teisę susipažinti su Draudiko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus,
netikslius asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis,
pateikti skundą priežiūros institucijai;
- išsamesnė informacija apie tai, kaip Draudikas tvarko Jūsų asmens duomenis pateikiama Draudiko tinklalapyje: https://www.gjensidige.lt/asmensduomenu-tvarkymo-principai. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dpo@gjensidige.lt.
Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.
Draudimo bendrovės darbuotojų atlygis yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.
Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.
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DRAUDIMO ĮMOKA IR MOKĖJIMO TERMINAI
Draudėjo planuojamos pajamos draudimo laikotarpio pradžioje 1 200 000,00 EUR. Draudimo įmokos tarifas 0.18 %
Bendra draudimo sutarties įmoka: 2 240,00 EUR
Mokėjimo terminai:
1. Mokėti : 2 240,00 EUR iki: 2021-05-13

Šis draudimo liudijimas išrašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Draudimo liudijimo išrašymo data - 2021-05-10 15:00 val.

Draudikas:

Draudėjas:

ADB „Gjensidige“
Privačių klientų vadovė
Lijana Žmoginaitė

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu,
kad:
- visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
- esu supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis (Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo
sąlygos Nr. 011, galiojanti redakcija nuo 2018 m. rugpjūčio 7 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos,
galiojanti redakcija nuo 2020 m. vasario 11 d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija
asmeniškai, atsiųsta elektroniniu paštu arba pateikta „Gjensidige“ interneto svetainėje. Esu
informuotas, kad su visomis taisyklėmis galiu susipažinti https://www.gjensidige.lt/taisykles ir turiu teisę
prašyti pateikti man draudimo taisykles popieriuje (kreipdamasis el. paštu info@gjensidige.lt, telefonu
1626 arba užėjęs į artimiausią „Gjensidige“ draudimo skyrių);
- susipažinau su Draudiko Asmens duomenų tvarkymo principais ir informacija, kaip Draudikas tvarko
asmens duomenis, kuri yra nurodyta draudimo rūšies taisyklėse;
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutartyje (draudimo liudijime) nurodytomis sąlygomis, jokių
pastabų neturiu.

Atsakingas už sutarties sudarymą

TERMOFONAS UAB

ŽILIONIS KIPRAS
Vardas, pavardė, pareigos, parašas

A.V.

Vardas, pavardė, pareigos, parašas, data

A.V.

