
Asmens draudimo 
pasiūlymas

Apsidrauskite dabar ir gaukite daugiau. Sudariusiems asmens draudimo sutartį iki 
lapkričio 30 dienos padovanosime:

• papildomą metinį 10 000 Eur vertės draudimą nuo traumų

• papildomą metinį 10 000 Eur vertės draudimą nuo nelaimingų atsitikimų

Pasiūlymo sąlygos

• Jei pasiūlymu pasinaudojama nuo 2021 m. 
rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d., 
draudimo apsauga teikiama nuo 2021 m. 
lapkričio 1 d. iki 2022 m. spalio 31 d.

• Jei pasiūlymu pasinaudojama nuo 2021 m. 
spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d., 
draudimo apsauga teikiama nuo 2021 m. 
gruodžio 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d.

• Jei pasiūlymu pasinaudojama nuo 2021 m. 
lapkričio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d., 
draudimo apsauga teikiama nuo 2022 m. 
sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Draudimo apsaugos laikotarpiai

Pageidaujate konsultacijos?

• Draudikas – „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas, 
juridinio asmens kodas 305351885, adresas Konstitucijos pr. 24, 
LT-08105 Vilnius, Lietuva

• Draudėjas – AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, 
adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius

• Pasiūlymas yra dovana – metinis draudimas pagal Grupinio gyvybės 
draudimo taisykles Nr. 005: 
– 10 000 Eur draudimo suma nuo smulkių traumų 
– 10 000 Eur draudimo suma nuo nelaimingų atsitikimų

• Pasiūlymas galioja pagal naujas asmens draudimo planų Mini, Plus, 
Extra ir asmens draudimo sutartis, sudarytas nuo 2021-09-01 iki 
2021-11-30, jei buvo pasirinktas gyvybės draudimas arba draudimas 
nuo kritinių ligų

• Pasiūlymas taikomas 18 metų ir vyresniems apdraustiems asmenims

• Apdraustajam vienu metu gali būti taikomas tik vienas pasiūlymas

• Pasiūlymas taikomas praėjus lengvatinio sutarties nutraukimo 
laikotarpiui (ne anksčiau negu po 35 kalendorinių dienų nuo sutarties 
pasirašymo datos) ir sumokėjus pirmąją draudimo įmoką

• Draudikas pasilieka teisę nutraukti pasiūlymo teikimą, jei klientas 
netenkina bent vienos iš pirmiau nustatytų pasiūlymo sąlygų, taip pat, 
jei tai būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus

• Prieš sudarydami asmens draudimo sutartį, susipažinkite su 
pagrindiniais informacijos dokumentais ir asmens draudimo 
taisyklėmis, kurias galite rasti www.seb.lt/privatiems/draudimas/
asmens-draudimas 

• Prieš sudarydami grupinio gyvybės draudimo sutartį, susipažinkite su 
Grupinio gyvybės draudimo taisyklėmis Nr. 005 ir Papildomo 
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklėmis Nr.P01.

Nurodykite savo kontaktus 
ir mes su Jumis susisieksime dėl 
susitikimo ar vaizdo konsultacijos.

https://www.seb.lt/privatiems/draudimas/asmens-draudimas
https://www.seb.lt/privatiems/draudimas/asmens-draudimas/registruokites-i-nuotoline-konsultacija
https://www.seb.lt/sites/default/files/tac/p01_traumosvm.pdf
https://www.seb.lt/sites/default/files/tac/p01_traumosvm.pdf
https://www.seb.lt/sites/default/files/tac/grupinio_gyvybes_draudimo_taisykles_-nr005_20110314_redakcija.pdf
https://www.seb.lt/privatiems/draudimas/asmens-draudimas



