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SĄSKAITŲ APMOKĖJIMO DRAUDIMAS 
Draudimo produkto informacinis dokumentas  

„Chubb European Group SE“ Europos bendrovės filialas Lenkijoje, kurio registruota buveinė yra Varšuvoje, adresas: ul. Królewska 
16 00-103 Varšuva, registruotas Varšuvos apylinkės teismo tvarkomame Verslo subjektų registre, Nacionalinio teismų registro XII 
komercinis padalinys, Varšuva, įmonės kodas KRS 0000233686, mokesčių mokėtojo kodas (NIP)  1080001001, Nacionalinio ūkio 
subjektų registro kodas (REGON) 140121695. „Chubb European Group SE“ yra draudimo bendrovė, kurios veiklą reglamentuoja 
Prancūzijos draudimo kodeksas, registruota Nanterre prekybos ir įmonių registre (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS), 
registracijos numeris 450 327 374, kurios registruota buveinė yra Prancūzijoje adresu La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, 
Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Prancūzija. „Chubb European Group SE“ turi visiškai apmokėtą 896 176 662 EUR įstatinį 
kapitalą. 

Produktas: Grupinis sąskaitų apmokėjimo draudimas 
Šiame dokumente pateikiama pagrindinės draudimo apsaugos ir išimčių santrauka.  Jis nėra pritaikytas asmeniškai Jums pagal 
konkrečias aplinkybes. Išsami ikisutartinė ir sutartinė informacija apie šį produktą pateikiama Grupinio draudimo liudijime, 
kurį turi Draudėjas, Sertifikate, kurį turite Jūs, ir Grupinio sąskaitų apmokėjimo draudimo taisyklėse (kurių kopijas 
galima gauti iš Draudėjo).  

Koks tai draudimas? 
Tai yra Grupinio sąskaitų apmokėjimo draudimo sutartis, sudaroma su „Viena sąskaita“ kaip Draudėju. Ji suteikia 
finansinę apsaugą, užtikrinančią periodinių sąskaitų, mokamų per „Viena sąskaita“ paskyrą, apmokėjimą Nelaimingo atsitikimo, 
Ligos ar Darbo sutarties nutraukimo ne savo iniciatyva atveju.   

Kam taikoma draudimo apsauga? 

Pagrindinė draudimo paskirtis – suteikti finansinę apsaugą sąskaitų 
mokėtojams Nelaimingo atsitikimo, Ligos ir Darbo sutarties 
nutraukimo ne savo iniciatyva atveju. 

Šioje Draudimo sutartyje numatytos draudimo išmokos mokamos pagal 
Draudimo sutarties taisykles. 

Pagrindiniai Draudimo sutarties taisyklių skyriai ir draudimo išmokų 
dydžiai yra nurodyti toliau, o išsami skyrių informacija pateikiama 
Grupinio draudimo liudijime ir Sertifikate.   

Jei Jūs dirbate ilgiau nei 6 mėnesius ne mažiau kaip 25 
valandas per savaitę pagal neterminuotą darbo sutartį, Jums 
taikoma ši draudimo apsauga: 

✓ 1 skyrius. Sąskaitų apmokėjimo apsauga Nelaimingo 
atsitikimo ar Ligos atveju – Įvykus Nelaimingam 
atsitikimui ar atsiradus Ligai, kurie sukelia visišką 
nedarbingumą, pagal Draudimo sutartį bus mokama toliau 
nurodytu būdu apskaičiuota mėnesinė išmoka už kiekvieną pilną 
nedarbingumo mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius. 

✓ 2 skyrius. Sąskaitų apmokėjimo apsauga Darbo sutarties 
nutraukimo ne savo iniciatyva atveju – Darbo sutarties 
nutraukimo ne savo iniciatyva atveju pagal Draudimo sutartį 
bus mokama toliau nurodytu būdu apskaičiuota mėnesinė išmoka 
už kiekvieną pilną mėnesį, kurį nedirbote, bet ne ilgiau kaip 6 
mėnesius. 

 

Savarankiškai dirbantiems asmenims taikomos tik Draudimo 
sutarties taisyklių 1 skyriuje numatytos draudimo išmokos. 

Mėnesinės draudimo išmokos apskaičiavimas 
Draudimo išmokos suma bus bendros iš Jūsų Paskyros apmokėtų 
sąskaitų sumos dydžio mėnesinė kompensacija, apskaičiuojama kaip 
Jūsų mėnesinių Sąskaitų vidurkis, peržiūrėjus Jūsų mėnesines 
Sąskaitas už tris ankstesnius mėnesius (ar trumpesnį laikotarpį, jei 
Jūsų Paskyra buvo sukurta vėliau). 

 

Jūsų draudimo išmoka bus nustatyta pagal toliau pateiktą lentelę: 

Vidutinės paskutinių 3 
mėnesių išlaidos per mėnesį  Maksimali išmoka 

< 100 € 100 € 

Kam netaikoma draudimo 
apsauga? 

 Jei Jūs esate jaunesnis (-ė) nei 18 metų arba 65 
metų ar vyresnis (-ė) 

 Jei Jūs nedirbate 25 ar daugiau valandų per 
savaitę pagal neterminuotą darbo sutartį ilgiau nei 
6 mėnesius arba kaip savarankiškai dirbantis 
asmuo, draudimo apsauga netaikoma 

 Jei Jūs esate ginkluotųjų pajėgų nuolatinis narys 

 Jei Jūs užsiimate bet kokiu Oro sportu ar 
dalyvaujate kelionėje oro transportu, nebent 
keliaujate kaip komercinis keleivis 

 Esant Reikalavimams, dėl kurių būtų pažeistos 
JT rezoliucijos arba ES, Lietuvos Respublikos, 
Jungtinės Karalystės ar JAV prekybos ar 
ekonominės sankcijos arba kiti teisės aktai 

 
Konkretaus skyriaus išimtys 

 1 skyrius – Sąskaitų apmokėjimo apsauga 
Nelaimingo atsitikimo ar Ligos atveju 

 Liga, kurią sukelia: 

 ligos protrūkis, kurį PSO paskelbė ekstremalia 
visuomenės sveikatai situacija 

 psichikos sutrikimai 

 esami sveikatos sutrikimai  

 nugaros ar stuburo problemos 

 kosmetinės ar grožio procedūros 

 2 skyrius – Sąskaitų apmokėjimo apsauga 
Darbo sutarties nutraukimo ne savo 
iniciatyva atveju 

 Jei Jūs dirbate savarankiškai 

 Jei Jūs dirbate pas šeimos narį  

 Draudimo apsauga netaikoma išėjus iš darbo savo 
noru arba nedirbant savo noru 

 Jei Jūs aktyviai nesiekiate vėl pradėti dirbti 
 Jei Jūs negaunate Valstybės pašalpų 
 esant Lietuvos Respublikos darbo kodekse 

numatytam Darbo sutarties vykdymo sustabdymui 
ar Prastovai dėl nepaprastosios padėties ar 
karantino, ar panašių teisės aktuose numatytų 
priežasčių 
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100,01 €- 150 € 150 € 

150,01 € - 200 € 200 € 

>200 € 250 € 

Jei Jūsų mėnesinės Sąskaitos Reikalavimo pateikimo metu bus 
mažesnės nei maksimali draudimo išmoka, apmokėsime tik Jūsų 
einamojo mėnesio sąskaitas. Papildomos išmokos ar lėšos vėlesniems 
mėnesiams nebus skiriamos.  

Ar taikomi draudimo 
apsaugos apribojimai? 

 Draudimo sutartis taikoma tik Lietuvoje nuolat 
gyvenantiems asmenims, kurie dirba daugiau nei 
25 valandas per savaitę 

 Draudimo apsauga netaikoma ginkluotųjų pajėgų 
nuolatiniams nariams / ginkluotųjų pajėgų rezervo 
nariams, pašauktiems į aktyviąją tarnybą 

 Pirmąsias 30 dienų (Laukimo laikotarpiu), 
numatytas 1 ir 2 Draudimo sutarties taisyklių 
skyriuose (Sąskaitų apmokėjimo apsauga) 

 2 skyriuje nustatyta tvarka apmokamas tik vienas 
Reikalavimas per 12 mėnesių laikotarpį, o 
1 skyriuje nustatyta tvarka – ne daugiau kaip 2 
Reikalavimai per 12 mėnesių laikotarpį 

 
 
 
 

Kur galioja draudimo apsauga? 

✓ Visame pasaulyje ir bet kuriuo metu, kol turite Draudėjo platformoje ar mobilioje programėlėje užsakytą, tinkamai 
apmokėtą ir galiojantį paslaugos planą „Maksimalus“   

 

Kokios yra Mano pareigos? 

Prasidedant Mano draudimo apsaugai pagal Draudimo sutartį  

Visi Apdraustieji turi nuolat gyventi Lietuvoje ir turėti Paskyrą Draudėjo platformoje ar mobilioje programėlėje su 
užsakytu, tinkamai apmokėtu ir galiojančiu paslaugos planu „Maksimalus“. Apdraustieji taip pat turi atitikti Grupinio 
sąskaitų apmokėjimo draudimo taisyklėse nustatytus Tinkamumo kriterijus. 

Draudimo laikotarpiu  

• Nelaimingo atsitikimo ar Ligos atveju Jūs turite kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų pateikti 
medicinines pažymas, patvirtinančias Jūsų Laikiną visišką nedarbingumą.   

• Darbo sutarties nutraukimo ne savo noru atveju Jūs turite užpildyti Reikalavimo formą ir pateikti įrodymus, 
kad dirbote, pranešimą apie darbo sutarties nutraukimą, įrodymus, kad Jūs esate įtrauktas (-a) į nedarbo draudimo 
sistemą ir gaunate pašalpas bei aktyviai ieškote darbo. 

Reikalavimo atveju 

• Reikalavimo atveju Jūs per 30 dienų arba kiek įmanoma greičiau turite pranešti apie jį “Administratoriui šiais 
būdais: 
o Telefonu   +370 523 06555 

o El. paštu                   vienasaskaita@ops24.eu  

 

Kada ir kaip mokama draudimo įmoka? 

Mėnesinę įmoką už šią Draudimo sutartį moka Draudėjas. 

Kada pradeda ir baigia galioti draudimo apsauga? 

Draudimo apsauga pradeda galioti nuo Grupinio draudimo liudijime, kurį turi Draudėjas, ir Sertifikate, kurį turite 
Jūs, nurodytos Pradžios datos arba nuo tos dienos, kai Draudėjas patvirtina Jūsų draudimą, jei tai įvyksta vėliau   

• Apdraustojo draudimo apsauga nustoja galioti: 
o jei Jūs  nustojate būti „Maksimalus“ planas klientu; arba 
o Jūs nebeatitinkate Apdraustojo apibrėžimo (žr. Sertifikate) arba nebeturite teisės į draudimo apsaugą (kaip 

nurodyta Grupinio sąskaitų apmokėjimo draudimo taisyklėse); arba 
o pasibaigus Draudimo laikotarpiui, kai Jums sukanka 65 metai; arba 
o jei Jūs mirštate; arba 
o pasibaigus Draudimo laikotarpiui, nurodytam Grupinio draudimo liudijime, kurį turi Draudėjas.  
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