KAINYNAS 017
Galioja nuo 2019-01-01
1. Draudikas – AB SEB gyvybės draudimas, įmonės kodas 110076645, adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
2. Kainynas taikomas pagal draudimo sutartį, sudarytą pagal Gyvybės draudimo taisykles Nr. 017 bei
papildomam draudimui pagal Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisykles Nr. P01
(jeigu toks pasirinktas).
Draudimo sutarties mokesčiai
3. Įmokos mokestis yra 2 proc. mokamų draudimo įmokų.
4. Draudikas iš investicinio atidėjinio kas mėnesį išskaičiuoja aptarnavimo mokestį – 1,16 eurų ir 0,05
proc. investicinio atidėjinio.
5. Draudikas už papildomai suteiktas paslaugas iš investicinio atidėjinio išskaičiuoja šiuos mokesčius:
5.1. už vienos investavimo krypties pakeitimą kita – 5,79 eurų už kiekvieną pakeitimą. Jei prašymas
pateikiamas AB SEB banko paslaugų internetu sistema, investavimo krypties pakeitimas yra nemokamas;
5.2. papildomų paslaugų mokestis – 5,79 eurų. Papildomos paslaugos yra: draudimo liudijimo dublikato ar
kitų draudimo sutarties sudarymą liudijančių dokumentų kopijų išdavimas, gyvybės ar papildomo draudimo
sąlygų ar draudimo sumų pakeitimas, kainyno varianto pakeitimas, draudimo sutarties laikotarpio pratęsimas,
draudėjo, draudžiamojo, naudos gavėjų pakeitimas, specialių sąlygų pakeitimas, kitų dokumentų ir / ar pažymų
draudėjo prašymu išdavimas ir / ar kitoks draudimo sutarties papildymas ir pakeitimas. Viename prašyme
nurodytos papildomos paslaugos laikomos viena paslauga;
5.3. mokestis už įspėjimą apie galimą draudžiamosios apsaugos sustabdymą ir už pranešimą apie
draudžiamosios apsaugos sustabdymą išsiuntimą – 0,87 eurų už kiekvieną;
5.4. dalies lėšų paėmimo mokestis – 2 proc. paimamų lėšų vertės, bet ne daugiau negu 30 eurų. Paėmus dalį
lėšų iš investicinio atidėjinio ir išskaičiavus šiame punkte nustatytą mokestį, likusi investicinio atidėjinio dalis turi
būti ne mažesnė kaip 579,24 eurų;
5.5. metų ataskaitos apie draudimo sutartį ir išperkamosios sumos dydį teikimas vieną kartą per metus
nemokamai;
5.6. sutarties nutraukimo mokestis - 2 proc. pagrindinio investicinio atidėjinio, bet ne daugiau negu 30 eurų.
Mokestis nėra taikomas paskutinius 5 sutarties galiojimo metus. Sutarties nutraukimo mokesčiai išskaičiuojami iš
investicinio atidėjinio.
6. Draudikas gali pasiūlyti investavimo krypčių, už kurių operacijas gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Draudėjas, kuris pasirenka tokią investavimo kryptį, apie tai informuojamas atskirai.
7.

Pagal draudimo sutartį taikomas kainyno variantas, parenkamas draudėjo ir draudiko susitarimu,
atsižvelgiant į sudarant ar keičiant draudimo sutartį draudėjo pasirinktas draudimo sutarties sąlygas. Jei
draudėjas pageidauja keisti draudimo sumų ir /ar draudimo įmokos dydį, iš naujo įvertinamas draudimo
sutarčiai taikomo kainyno variantas ir susitariama dėl kainyne nustatytų sąlygų. Draudikas turi teisę sutikti dėl
siūlomo draudimo sutarties pakeitimo tik pakeitus draudimo sutarčiai taikomą kainyno variantą.

Keitimo dienos
8. Keitimo diena – tai diena, kada draudikas priskiria investicinius vienetus investiciniam atidėjiniui, išskaičiuoja
juos iš investicinio atidėjinio arba keičia šios dienos kainomis.
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9. Darbo diena – tai kiekviena kalendorinė diena, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir Lietuvos Respublikos
valstybinių švenčių dienas.
10. Draudikas nustato keitimo dienas vadovaudamasis 1 lentelėje nustatyta tvarka.
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Operacija
Draudimo įmokų keitimas į
investicinius vienetus ir priskyrimas
investiciniam atidėjiniui.
Rizikos mokesčių išskaičiavimas iš
investicinio atidėjinio.
Aptarnavimo mokesčio
išskaičiavimas iš investicinio
atidėjinio.
Investavimo krypties pakeitimas.
Investicinio atidėjinio keitimas į
pinigus pasibaigus draudimo
laikotarpiui.
Investicinio atidėjinio keitimas į
pinigus mirus draudžiamajam
Investicinio atidėjinio keitimas į
pinigus nutraukus draudimo sutartį.

Keitimo diena
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo įmokos sumokėjimo
dienos, bet ne anksčiau, negu įsigalioja draudimo sutartis.*
Draudimo laikotarpio mėnesio pirma diena. Taikomos paskutinės
žinomos investicinių vienetų kainos.
Draudimo laikotarpio mėnesio pirma diena. Taikomos paskutinės
žinomos investicinių vienetų kainos.
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.*
Paskutinė sutarties galiojimo diena (jei ši diena sutampa su ne darbo
diena, tada paskutinė darbo diena prieš šią ne darbo dieną).
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie draudžiamojo
mirtį gavimo dienos.*
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties
nutraukimo dienos arba nutraukimo diena, jei draudėjas
vienašališkai nutraukia draudimo sutartį, apie tai raštu pranešęs
draudikui per 30 dienų nuo momento, kai buvo pranešta apie
sudarytą draudimo sutartį
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo paimti dalį lėšų iš
investicinio atidėjinio gavimo dienos.*
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Dalies investicinio atidėjinio
keitimas į pinigus.

*

Draudikas gali pasiūlyti investavimo krypčių, kurių operacijos atliekamos ilgiau negu per 5 darbo dienas.
Draudėjas, kuris pasirenka tokią investavimo kryptį, apie tai informuojamas atskirai

11. Keitimo dienos gali būti atidėtos, jei dėl nuo draudiko nepriklausančių priežasčių nėra žinomos investicinių
vienetų kainos arba neįmanoma atlikti vertybinių popierių operacijų, kol bus pašalintos šios priežastys.
Kita informacija
12. Šiame kainyne vartojamos sąvokos atitinka Gyvybės draudimo taisyklėse Nr. 017 vartojamas sąvokas.
13. Draudiko gaunama papildoma nauda (investicijų valdymo mokesčio nuolaida) nepriskiriama draudėjo
investicinėms pajamoms.
14. Sąskaita draudimo įmokoms – AB SEB gyvybės draudimas atsiskaitomoji sąskaita LT527044060000001587
AB SEB banke.
15. Atkreipiame dėmesį į tai, kad visos draudimo įmokos turi būti mokamos į periodinių draudimo įmokų
sąskaitą.
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