Investicinio gyvybės draudimo pasiūlymas
Dovana – metinis rizikų draudimas:
• 10 000 Eur draudimo suma nuo smulkių traumų
• 10 000 Eur draudimo suma nuo nelaimingų atsitikimų

Pasiūlymo sąlygos
• Draudikas – „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas, filialo kodas
305351885, Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva
• Draudėjas – AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238,
Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva
• Pasiūlymas galioja, jei nauja investicinio gyvybės draudimo „Vaiko ateičiai“
(pagal taisykles Nr. 017) ar „Aprūpinta senatvė“ (pagal taisykles Nr. 017)
sutartis buvo sudaryta per laikotarpį nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m.
rugsėjo 30 d., ir pasirinkta ne mažesnė kaip 50 Eur mėnesio įmoka
• Pagal sudarytas naujas draudimo „Vaiko ateičiai“ sutartis pasiūlymas
taikomas apdraustam vaikui. Jeigu draudžiamam vaikui sudarant sutartį
nėra suėję vieni metai, pasiūlymas taikomas, jei vaikui vieni metai sueis iki
2022 m. rugsėjo 30 d.
• Pagal sudarytas naujas draudimo „Aprūpinta senatvė“ sutartis pasiūlymas
taikomas draudėjui
• Apdraustajam arba draudėjui gali būti taikomas tik vienas pasiūlymas
• Draudikas turi teisę nutraukti pasiūlymo teikimą, jei yra netenkinama bent
viena iš pirmiau nurodytų pasiūlymo sąlygų, taip pat, jei tai būtina pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus
• Prieš sudarydami sutartį, susipažinkite su pagrindiniais informacijos
dokumentais ir draudimo „Vaiko ateičiai“ ir „Aprūpinta senatvė“ taisyklėmis
Nr. 017
• Dovana – draudimas nuo rizikos – taikoma pagal grupinio gyvybės
draudimo taisykles Nr.005. Susipažinkite su taisyklėmis Nr. 005 ir Papildomo
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklėmis Nr. P01

Dovanos – draudimo nuo
rizikos – įsigaliojimo
laikotarpiai
• Jei pasiūlymu
pasinaudojama nuo 2022
m. liepos 1 d. iki 2022 m.
liepos 31 d., draudimo
paslauga teikiama nuo
2022 m. rugsėjo 1 d. iki
2023 m. rugpjūčio 31 d.
• Jei pasiūlymu
pasinaudojama nuo 2022
m. rugpjūčio 1 d. iki 2022
m. rugpjūčio 31 d.,
draudimo apsauga
teikiama nuo 2022 m.
spalio 1 d. iki 2023 m.
rugsėjo 30 d.
• Jei pasiūlymu
pasinaudojama nuo 2022
m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m.
rugsėjo 30 d., draudimo
apsauga teikiama nuo
2022 m. lapkričio 1 d. iki
2023 m. spalio 31 d.

