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Kam taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimas galioja išmaniesiems įrenginiams, pvz., te-
lefonui, kompiuteriui, planšetei, išmaniajam laikrodžiui 
arba kitam panašiam įrenginiui (toliau – įrenginys), ku-
rio markė, modelis bei IMEI kodas arba identifikacinis 
numeris nurodytas draudimo liudijime. 

 Draudimas galioja tik įrenginį apdraudus per pirmas 
14 dienų nuo įsigijimo arba atsisiuntimo (kai įsigyjate 
nuotoliniu būdu) dienos. 

 Draudimas galioja tik Lietuvoje įsigytam arba į Lietuvą 
atsisiųstam ir naudoti Europos Sąjungoje skirtam nau-
jam (anksčiau nenaudotam ir neremontuotam) įrengi-
niui. 

 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie įvyko šiems 
objektams: 

 SIM kortelėms, laidams, krovikliams, papildomiems aku-
muliatoriams, ausinėms, garso kolonėlėms, mikrofo-
nams, ekrano apsauginiams stiklams ir plėvelėms, dėk-
lams, kitoms įrenginio papildomoms dalims arba prie-
dams; 

 programinei įrangai, nuotraukoms, kontaktams ir ki-
tiems įrenginyje saugomiems duomenims; 

 neteisėtai įsigytam arba neteisėtai apyvartoje esančiam 
įrenginiui ar jo dalims, įskaitant klastotes. 

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

 dingimo, išskyrus atvejus, kai įrenginys pagrobiamas per 
plėšimą, atvirąją vagystę (kišenvagystę) arba vagystę į-
sibraunant; 

 estetinio vaizdo sugadinimo (pvz., smulkaus įskilimo, į-
lenkimo, įbrėžimo, ištepimo, spalvos pasikeitimo ir kt.), 
kuris neturi įtakos įrenginio veikimui; 

 naminių gyvūnų padarytų nuostolių; 

 kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie išvardinti taisyklėse. 

   
 

 
Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

 Būtina išsaugoti įrenginio  įsigijimo ir atsisiuntimo doku-
mentus;  

 Nuostolius atlyginsime už pirmus 3 įvykius, tačiau jei į-
renginys pavagiamas, prarandamas arba sunaikinamas, 
draudimo sutartis pasibaigia mums išmokėjus drau-
dimo išmoką; 

 Turime teisę sumažinti arba nemokėti draudimo išmo-
kos, jei nesilaikysite taisyklėse išvardytų reikalavimų. 

     

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje. Tačiau įrenginio remontas arba naujo įrenginio įsigijimas atliekamas Lietuvoje. 

IŠMANIŲJŲ ĮRENGINIŲ 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: Išmaniųjų įrenginių draudimas 

 

 

 

Šiame dokumente rasite trumpą  bendro pobūdžio informaciją apie išmaniųjų įrenginių draudimo produktą. Tai nėra Jūsų individualias 
draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis . Išsamią ikisutartinę ir su Jūsų draudimo  sutartimi susijusią 
informaciją Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis 
Išmaniųjų įrenginių draudimo taisyklėmis Nr. 030, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt 

Kokia šio draudimo rūšis 

Išmaniųjų įrenginių draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti turtinius interesus, susijusius su išmaniojo 
įrenginio sugadinimu, sunaikinimu ar praradimu. 

https://www.if.lt/privatiems/draudimas/busto/buto-draudimas
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Kokios mano pareigos? 

Suteikite mums teisingą informaciją, kurios mes prašome sudarydami draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos 
informacijos arba draudimo rizikos pasikeitimus. 

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). 

Įvykus įvykiui imkitės prieinamų protingų priemonių, kad žala nepadidėtų (pvz., sudužus telefonui nebesinaudokite juo, o sudėkite 
visas detales į dėžutę ir laukite mūsų nurodymų). 

Jei įrenginys sušlapo, per 3 dienas pristatykite jį remontui į artimiausią garantinį servisą. 

Apie gaisrą, sprogimą, plėšimą, vagystę iš karto praneškite kompetentingai institucijai bendruoju pagalbos telefonu. 

Apie įvykį praneškite mums per 5 dienas, užpildydami pranešimo formą, esančią mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei interneto 
prieigos neturite, paskambinkite mums tel. 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. 
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 tele-
fonu 1620. 

Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo lai-
kotarpį, išskaičiavę pagal draudimo sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties su-
darymo ir vykdymo išlaidas (25 % grąžintinos draudimo įmokos sumos). 
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