ESMINĖ INFORMACIJA DRAUDĖJUI
Sudarančiam draudimo sutartį pagal Pensijų anuiteto draudimo taisykles Nr. 012 (Gyvybės draudimo grupė)
SVARBU.
Čia yra pateikiama tik esminė informacija apie Pensijų anuiteto draudimo sutartį. Prieš sudarant draudimo sutartį būtina
susipažinti su Pensijų anuiteto draudimo taisyklėmis Nr. 012, kuriose yra aptariamos visos draudimo sutarties sąlygos.
Draudikas. Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“, įmonės kodas 110081788, Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius.
Pensijų anuiteto draudimo sutartis yra sudaroma su asmenimis, kurie su pensijų kaupimo bendrove buvo sudarę pensijų
kaupimo sutartį, kuri įregistruota Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamame Lietuvos Respublikos
pensijų kaupimo sutarčių registre, ir sudarė Pensijų išmokos sutartį.
Norėdamas sudaryti draudimo sutartį, Draudėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
- nustatytos formos prašymą,
- Pensijų išmokos sutartį, sudarytą su Pensijų kaupimo bendrove,
- savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Draudikas išduoda Draudėjui draudimo liudijimą, patvirtinantį draudimo sutarties sudarymą, per 3 (tris) darbo dienas nuo
prašymo sudaryti draudimo sutartį bei visų draudimo sutarties sudarymui reikalingų dokumentų gavimo dienos. Draudimo
sutarties sudarymo data yra laikoma draudimo liudijimo išdavimo data.
Vienkartinę draudimo įmoką Draudikui perveda Pensijų kaupimo bendrovė Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo
įstatyme nustatytais terminais. Pensijų anuiteto draudimo sutartis įsigalioja kitą dieną po visos draudimo liudijime
nurodytos draudimo įmokos įskaitymo į Draudiko sąskaitą banke.
Pirmasis pensijų anuitetas yra išmokamas ne vėliau kaip po 30 (trisdešimties) dienų nuo draudimo sutarties įsigaliojimo
dienos. Pensijų anuitetas yra mokamas mėnesio arba ketvirčio pirmą dieną, atsižvelgiant į pasirinktą pensijų anuiteto
mokėjimo periodiškumą.
Dėl Draudiko kaltės uždelsus draudimo išmokos mokėjimą, jos gavėjui Draudikas moka 0,1% dydžio delspinigius už
kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bendra delspinigių suma negali sudaryti daugiau kaip 20% (dvidešimt procentų)
nesumokėtos draudimo išmokos sumos.
Draudimo sutarties nutraukimo sąlygos ir būdai. Draudimo sutartis gali būti nutraukta tik Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatyta tvarka. Draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sudarytą Pensijų anuiteto draudimo sutartį
lengvatinėmis sąlygomis, raštu pranešęs Draudikui per 30 (trisdešimt) dienų nuo momento, kada jam buvo pranešta apie
sudarytą Pensijų anuiteto draudimo sutartį.
Ginčai, kylantys tarp Draudėjo ir Draudiko dėl draudimo sutarties ar susiję su ja, sprendžiami tarpusavio susitarimu.
Nepavykus išspręsti nesutarimų derybų keliu, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus.
Lietuvos bankui yra priskirta kompetencija neteismine tvarka spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš
draudimo teisinių santykių.
Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Bendrovės mokumo ir
www.bonumpublicum.lt.
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Sudarydamas draudimo sutartį Draudėjas gali pasirinkti pensijų anuiteto rūšį ir mokėjimo periodiškumą.
Bendrovė siūlo dviejų rūšių pensijų anuitetus:
Standartinį pensijų anuitetą, suteikiantį galimybę dalyvauti pelne (pensijų anuitetas periodiškai mokamas Draudėjui
nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų anuiteto mokėjimo pradžios iki gyvos galvos, nenumatant garantuoto
mokėjimų laikotarpio);
Pensijų anuitetą su garantuotu mokėjimų laikotarpiu, suteikiantį galimybę dalyvauti pelne (pensijų anuitetas
periodiškai mokamas Draudėjui nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų anuiteto mokėjimo pradžios iki gyvos
galvos, numatant garantuotą mokėjimų laikotarpį). Draudėjui mirus garantuotu mokėjimų laikotarpiu, pensijų
anuitetas iki šio laikotarpio pabaigos yra mokamas paskirtam Naudos gavėjui (-ams). Draudėjui mirus po
garantuoto mokėjimų laikotarpio pabaigos pensijų anuiteto mokėjimas nutraukiamas be jokių išmokų.
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Pagrindinės šių dviejų rūšių pensijų anuitetų savybės ir skirtumai yra pateikiami lentelėje.
Savybės
Pensijos mokėjimas
Pensijų mokėjimo periodiškumas
Draudiko pelno dalies mokėjimas
Pensijos dydis
Pensijos mokėjimas paskirtiems Naudos
gavėjams arba paveldėtojams po
pensijos gavėjo mirties

Standartinis pensijų anuitetas,
Pensijų anuitetas su garantuotu
suteikiantis galimybę dalyvauti
mokėjimų laikotarpiu, suteikiantis
pelne
galimybę dalyvauti pelne
Iki gyvos galvos
Kas mėnesį arba kas ketvirtį
Numatytas, mokamas kaip papildoma vienkartinė išmoka, tačiau iš anksto
nėra tiksliai žinomas
Vienodo dydžio per visą mokėjimo laikotarpį, nedidėja
Didesnis, negu pasirinkus pensijų
Mažesnis, negu pasirinkus standartinį
anuitetą su garantuotu laikotarpiu
pensijų anuitetą
Mokama, jei pensijos gavėjas mirė
Nemokama
nepasibaigus garantuotam mokėjimų
laikotarpiui
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