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Straipsnis 1: Bendrosios sąlygos
AB Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft asmenų
draudimo bendrosios sąlygos - pardavimų teritorija „Lietuvos Respublika“
atitinkama apimtimi taikomos ir pensiniam draudimui, jeigu kitaip
nenurodoma šiose specialiosiose sąlygose.

Straipsnis 2: Pagrindinės sąvokos
(1) Pensija yra sutartinė šių sąlygų ir draudimo polise nustatyta periodinė
išmokų suma, kurią sudaro garantuota draudiko išmoka (bazinė pensija )
ir išmoka iš galimos pelno dalies (papildomos pensijos ir galimos
valorizacijos) pertekliaus (priedo).
(2) Vienkartinė draudimo įmoka yra suma, kurią draudėjas sumoka
draudikui už draudimo paslaugas arba suma, gauta pagal gyvybės
draudimo sutartį sudarytą su draudiku.
(3) Indėlių rezervas yra sumokėta draudimo įmoka, išskaičiavus jau
išmokėtas pensines išmokas, vienkartines sutarties sudarymo ir
administravimo išlaidas , priskaičiavus arba išskaičiavus įmokos dalis,
padengiančias suteiktą draudimo apsaugą , įskaitant procentus pagal
garantuotą standartinę procentų normą .

Straipsnis 3: Draudiko išmokos
(1) Jei apdraustasis išgyvena iki sutartinės pensijos mokėjimo pradžios
dienos, draudikas išmoka pensijas nustatytomis mokėjimo termino
dienomis, kol apdraustasis yra gyvas. Jei buvo susitarta dėl maksimalaus
pensijos mokėjimo laikotarpio, pensinių išmokų mokėjimas pasibaigia
pensijos mokėjimo laikotarpio pabaigos dieną (laikinoji pensija).
(2) Apdraustojo mirties atveju draudikas išmok a sumą, kurios dydis lygus
draudimo įmokos sumos dydžiui, išskaičiavus jau išmokėtas pensines
išmokas, bet ne didesnę nei bendroji, iki sutartinio pensijos mokėjimo
laikotarpio pabaigos (laikinoji pensija) mokėtinų pensijos išmokų sumą.
Pensijos iki gyvenimo galo atveju dar neišmokėtų pensijų suma
apskaičiuojama pagal pensijų anuiteto dydžių lentelę, pateiktą
pensiniame polise.
(3) Pensijos dydis apskaičiuojamas pagal įmokos dydį ir aktuarinius
tarifus, kurie sudaro pensinio draudimo pagrind ą. Amžiaus apskaičiavimui
lemiamas yra apdraustojo amžius .

Straipsnis 4: Sutarties nutraukimas negalimas
Pensinio draudimo sutarties nutraukimas sutarties galiojimo laikotarpiu
negalimas.

Straipsnis 5: Draudimo išmokos mokėjimas
(1) Išmokant pensines išmokas pagal sutartį,
pareikalauti iš naudos gavėjo, kad šis pateiktų
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
draudikas bet kuriuo metu gali pareikalauti, kad
įrodymai, jog apdraustasis yra gyvas. Draudikui
pranešti apie apdraustojo mirtį.

draudikas turi teisę
galiojančio paso ar
su nuotrauka. Be to
būtų suteikti raštiški
privaloma nedelsiant

-

Draudimo sutarties išmokos mokamos tik draudikui pateikus polisą.

-

Būtina pateikti oficialų apdraustojo mirties liudijimą .

- Būtina pateikti draudiko reikalaujamus papildomus medicininius ir/ar
kitus oficialius dokumentus.
- Bet kokia draudiko reikalaujama informacija, kuri būtina patvirtinti
draudiko pareigai mokėti išmoką, turi būti pateikta išsami ir teisinga .
- Būtina užtikrinti, kad gydantis gydytojas ar gydymo įstaiga,
kuris/kurio se gydėsi ar tyrėsi apdraustasis asmuo dėl bet kokių kitų
priežasčių, turėtų teisę pateikti draudikui jo reikalaujamą informaciją ar
medicinines pažymas (ataskaitas). Jei apie draudiminį įvykį buvo
pranešta ir kitiems draudikams ar panašioms institucijoms, taip pat būtina
užtikrinti, kad šie asmenys pateiktų visus susijusius dokumentus ir
informaciją draudikui.
- Draudikui pareikalavus, jam turi būti suteikta teisė atlikti apdraustojo
kūno autopsiją .

Straipsnis 6: Pensijų pelno dalis (priedas)
(1) Pelno dalis (priedas) pensiniam draudime yra draudiko išmokų dalis.
(2) Priedo apskaičiavimui taikoma pelno dalies norma (pelno procentai)
priklauso nuo apyskaitinio metinio kapitalo prieaugio ir kasmet draudiko
valdyba nustato pelno dalies normą, vadovaudamasi kontolės įstatymo
reikalavimų normomis.
(3) Pelno dalių paskirstymas atliekamas centralizuotai, gavus visas
sumokėtas įmokas pagal vienodus tarifus. Pelno dalys skiriamos
draudimo apsaugos metų pabaigoje kiekvienai draudimo sutarčiai atskirai
pagal draudiko nustatytus paskaičiavimus. Priedai skirstomi pagal pelno
ir apskaičiavimo sistemas. Atskiroms draudimo sutartims taikoma pelno ir
apskaičiavimo sistema nurodoma polise. Auksčiau pateikti skaitiniai
duomenys apie pelno dalį yra apskaičiuoti remiantis skaičia vimo modeliu
ir nurodomi tik kaip vaizdingas pavyzdys. Šie duomenys yra negarantuoti.
Faktinis pelno dalių dydis priklauso tik nuo pelno, faktiškai gauto per
sutarties galiojimo laikotarpį, dydžio.
(4) Pensinio draudimo priedas apskaičiuojamas iš anksto, jo pagrindą
sudaro ateityje tikėtinos pelno dalys. Garantuota bazinė pensija
apskaičiuojama taikant standartinę procentų normą . Nuo pirmosios
pensijų išmokos dienos kartu su bazine pensija išmokama ir papildoma
pensija, kuri finansuojama iš anksto iš atitinkamos, ateityje tikėtinos
pelno dalies (bazinė pensija + papildoma pensija = pagrindinė pensija).
Dėl šios priežasties pradinių pensijų išmokos yra didesnės, tačiau metinė
augimo apimtis palaipsiui sumažės iki papildomos pensijos finansavimą
dengiančios sumos dydžio. Papildoma pensija nėra garantuojama. Ji
apskaičiuojama taikant papildomą procentinę normą , kuri yra didesnė už
standartinę normą . Jei pelno dalies norma (pelno procentai) (pastraipa 2)
yra mažesnė už papildomą procentų normą , papildoma pensija yra
mažinama pagal nustatytus aktuarinius principus nuo kitų draudimo
metų, sekančiais metais po pelno įskaitymo metų . Jei pelno dalies norma
(pelno procentai) (pastraipa 2) yra didesnė už papildomą procentų normą ,
tai viršijančiai daliai tenkančios pelno dalys priskaičiuojamos kaip
teigiamas sutarties kreditas, todėl nuo tų metų, kuriais priskaitomas
pelnas, padidėja ir aktuali pensija (valorisacija). Ši padidint a pensijos
dalis taip pat apima ir papildomos pensijos dalį . Padidinta pensijos dalis,
išskaičiavus papildomos pensijos dalį, garantuojama visam likusiam
pensijos mokėjimo laikotarpiui.

(2) Draudikas perveda pensines išmokas į naudos gavėjo sąskaitą , ši turi
būti administruojama kredito įstaigoje, įregistruotoje vienoje iš valstybių,
priklausančių Europos ekonominės erdvės susitarimo šalims.
(3) Kiekvienam naudos gavėjui, pretenduojančiam į draudimo išmoką dėl
apdraustojo mirties, galioja šie įsipareigojimai:
- Nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per penkias dienas, pranešti
draudikui apie apdraustojo mirtį.
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