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

Produktas: Pirkinių draudimas

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio informaciją apie pirkinių draudimo produktą. Tai nėra Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir su draudimo sutarti susijusią informaciją pateikiame
Jums adresuotose Pirkinių draudimo sąlygose (PSNTA 00114621, 2017-03-01), jas rasite interneto svetainėje www.mokilizingas.lt

Kokia šio draudimo rūšis
Pirkinių draudimas – ne gyvybės draudimo turto draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti turtinius interesus, susijusius su Jūsų
pirkinio sugadinimu, sunaikinimu ar praradimu.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

DRAUDIMO SUMA

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

Pirkinio įsigijimo dokumente nurodyta pinigų suma
(kartu su PVM), bet ne didesnė nei kredito sutartyje nurodyta pirkinio kaina.
DRAUDIMO APSAUGA TAIKOMA
Ilgalaikiam (nemažiau kaip 2 metų) ir galutinio naudojimo kilnojamajam daiktui (pirkiniui), įsigytam UAB Mokilizingas kredito gavėjo nuosavybėn už pirkinį atsiskaitant UAB Mokilizingas kredito sutarties pagrindu ir
skirtam asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
DRAUDŽIAMOS RIZIKOS
Pirkinio sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas dėl
bet kokių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, išskyrus nedraudžiamuosius atsitikimus, nurodytus Pirkinių draudimo
sąlygose.

geležinkelio, vandens, oro transporto priemonėms ir
skraidyklėms bei jų dalims, visų rūšių sausumos motorinėms transporto priemonėms bei jų dalims;
nekilnojamiesiems daiktams, jų dalims, o taip pat su jais
neatsiejamai susijusiems kilnojamiesiems daiktams (t.y.
kilnojamiesiems daiktams, praradusiems savo individualius požymius, kaip pavyzdžiui, grindų dangos, keramikinės plytelės, statybinės medžiagos, langai, durys ir pan.);
pašto ženklams, monetoms, antikvariniams daiktams,
kolekcijoms, meno kūriniams;
iki įsigijimo remontuotiems daiktams;
iki įsigijimo naudotiems daiktams;
daiktams, kurių apyvarta Lietuvoje yra uždrausta;
bet kokiems daiktams, jeigu jie įsigyjami tikslu naudoti
komercinei veiklai vykdyti (pilnai ar iš dalies);
kitiems objektams, kurie išvardyti Pirkinių draudimo sąlygose.
Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie įvyko dėl šių
įvykių:
statant, montuojant, remontuojant, plaunant, lyginant,
valant, klijuojant, siuvant ar keičiant būvimo vietą;
vagystės iš transporto priemonės, neužrakintų pastatų
bei nebaigtų statyti pastatų;
pametimo ar dingimo, išskyrus tuos atvejus, kai daiktas
dingo dėl kito asmens atliktos nusikalstamos veikos;
sporto, žūklės, medžioklės ir be piločių įrenginių (pvz.,
drono) dūžio, lūžio, skilimo, gedimo ar praradimo;
estetinio vaizdo sugadinimo (pvz., įskilimo, įlenkimo, įbrėžimo ir kt.), kuris neturi įtakos įrenginio veikimui;
kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie išvardinti Pirkinių
draudimo sąlygose.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Iš apskaičiuotų nuostolių visada atimsime Pirkinių draudimo sąlygose nustatytą 20% nuo nuostolių sumos, bet
ne mažiau 50 EUR, dydžio išskaitą.
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Turime teisę sumažinti arba nemokėti draudimo išmokos, jei nesilaikysite Pirkinių draudimo sąlygose išvardytų reikalavimų.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja visose Europos Sąjungos šalyse narėse. Tačiau pirkinio remontas arba naujo įrenginio įsigijimas
atliekamas Lietuvoje.

Kokios mano pareigos?
Laiku sumokėkite draudimo įmoką (administravimo mokestį) arba jos dalis.
Su pirkiniu elkitės taip kaip nesant draudimo apsaugos elgtųsi kiekvienas protingas ir sąmoningas turto savininkas.
Įvykus įvykiui imkitės prieinamų protingų priemonių, kad žala nepadidėtų (pvz., sudužus telefonui nesinaudokite juo, o sudėkite
visas detales į dėžutę ir laukite mūsų nurodymų).
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 Pirkinių draudimo sąlygose.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodyti tarp jūsų ir UAB Mokilizingas sudarytoje kredito sutartyje.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja 365 (tris šimtus šešiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo pirkinio įsigijimo momento, t. y. faktinio
pirkinio perdavimo kredito gavėjui ir įgijus nuosavybės teisę į pirkinį momento. Tuo atveju, jeigu kredito sutartis yra nutraukiama
dėl kredito gavėjo kaltės anksčiau, nei baigiasi minėtas 365 kalendorinių dienų terminas, draudimo apsauga galioja iki kredito sutarties nutraukimo dienos. Draudimo apsauga pasibaigia anksčiau numatyto 365 dienų termino išmokėjus visą draudimo sumą.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Jūs turite teisę atsisakyti draudimo apsaugos dėl bet kokios priežasties. Dėl apsaugos atsisakymo turite kreiptis svetainėje
www.mokilizingas.lt arba telefonu 8 700 55 888.
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Jūsų prašymu atsisakius draudimo apsaugos, sumokėta įmoka nėra grąžinama.

