GYVŪNŲ DRAUDIMAS
DRAUDIMO PRODUKTO INFORMACINIS DOKUMENTAS
Bendrovė: Estijos draudimo bendrovė If P&C Insurance AS,
Lietuvoje veikianti per filialą, draudimo licencijos Nr. F-2/0016

Produktas: Gyvūnų draudimas

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio informaciją apie gyvūnų draudimo produktą. Tai nėra Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir su draudimo sutartimi susijusią informaciją pateikiame Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Gyvūnų
draudimo taisyklėmis Nr. TGD-20171 ir Bendrosiomis draudimo sąlygomis TG-20181, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt

Kokia šio draudimo rūšis
Gyvūnų draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti šunį ir katę gydymo išlaidų draudimu, draudimu nuo
mirties ir kitų rizikų bei gyvūno savininko civilinę atsakomybę.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo suma

Neatlyginsime tokių gydymo išlaidų:

Gydymo išlaidų draudimo suma yra 700 EUR. Gyvūno gyvybės draudimo sumos dydį pasirenkate Jūs. Civilinės atsakomybės draudimo suma yra 3 500 EUR. Kitos draudimo
sumos yra nurodomos draudimo liudijime. Įvykus įvykiui ir
išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma atstatoma ir
yra lygi draudimo liudijime nurodytai draudimo sumai.
Draudimo objektas
Šuo arba katė, tačiau ne jaunesni kaip 4 mėnesiai ir ne
senesni kaip 7 metai;
Sudarant draudimo sutartį gyvūnas privalo būti sveikas.
Draudimo rizikos

įgimtų ligų bei lėtinių ligų arba jų paūmėjimo gydymui;
alergijos gydymui;
susijusių su nėštumo nustatymu, gimdymu (įskaitant cezario pjūvį), nėštumo kontrole ar nutraukimu;
susijusių su reprodukcija, sėklinimu, kastracija ir sterilizacija, išskyrus atvejus, kai šios procedūros būtinos dėl
draudžiamojo įvykio;
susijusių su stomatologo paslaugomis;
reguliarioms ir numatomoms veterinarijos paslaugoms
(pvz., vakcinacijai, ausų valymui, nagų kirpimui ir pan.);
gyvūno ėdalui, papildams, vitaminams;

Gyvybės draudimas

kitų išlaidų, kurios nurodytos taisyklėse.

Dingimo ir vagystės draudimas

Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie įvyko dėl šių
įvykių:

Gydymo išlaidų draudimas
Gyvūno savininko kelionės atšaukimo arba nutraukimo
draudimas
Draudimas nuo medžioklinio arba tarnybinio šuns vertės praradimo (galioja tik draudžiant šunį)

numatyto, tikėto arba palaipsniui įvykusio įvykio;
gyvūno ligos, jeigu liga arba simptomai pasireiškė iki
draudimo apsaugos pradžios, išskyrus taisyklėse numatytus atvejus;
erkių platinamų užkrečiamų ligų, jeigu nebuvo naudojamos profilaktinės priemonės;

Civilinės atsakomybės draudimas

mėsėdžių maro, parvovirusinio enterito, infekcinio šunų
hepatito, leptospirozės, pasiutligės ir šunidžių kosulio;
kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie nurodyti taisyklėse.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Neatlyginame išlaidų už užsienyje atliktus tyrimus, gydymą ar įsigytus vaistus.
Iš apskaičiuotų nuostolių visada atimsime draudimo liudijime nustatyto dydžio išskaitą.
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Taisyklėse gali būti numatyti ir kiti draudimo apsaugos
apribojimai.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja Lietuvoje.

Kokios mano pareigos?
Suteikite mums teisingą informaciją, kurios mes prašome sudarydami draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos
informacijos arba draudimo rizikos pasikeitimus.
Supažindinkite savo šeimos narius ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi ir jų pareigomis.
Laiku sumokėkite draudimo įmoką arba jos dalis.
Laikykitės taisyklėse numatytų saugos reikalavimų ir užtikrinkite, kad jų tinkamai laikytųsi ir Jūsų šeimos nariai.
Praneškite mums apie pasikeitusią Jūsų kontaktinę informaciją (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą).
Gyvūnui susirgus arba susižalojus nedelsiant kreipkitės į gydytoją-veterinarą ir laikykitės jo duotų nurodymų.
Apie įvykį praneškite mums per 5 dienas, užpildydami pranešimo formą, esančią mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei interneto
prieigos neturite, paskambinkite mums telefonu 1620.
Vykdykite mūsų nurodymus bei suteikite mums galimybę nevaržomai tirti įvykio aplinkybes.
Kitos Jūsų pareigos, nurodytos draudimo taisyklėse.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodyti draudimo liudijime. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu arba mokėjimo
kortele.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš šių būdų: 1) Nuotoliniu būdu (internetu, elektroniniu paštu) mums išsiuntus mūsų
pasirašytą draudimo liudijimą, o jums nustatytais terminais sumokėjus draudimo įmoką; 2) Jums ir mums pasirašius draudimo
liudijimą.
Sudarius draudimo sutartį draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo apsaugos pradžios datos.
Gydymo išlaidų ir gyvybės draudimas įsigalios po 14 dienų, o gyvūno savininko kelionės atšaukimo ar nutraukimo išlaidų draudimas – po 3 dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau nei sutarties galiojimo pradžia. Ši sąlyga negalioja, jei
sutartis atnaujinta be pertraukos.
Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą datą, nebent draudimo sutartis buvo nutraukta draudimo taisyklėse
numatytais atvejais.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis info@if.lt arba telefonu 1620.
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Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavę pagal draudimo sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (25 % grąžintinos draudimo įmokos sumos).

