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Bendrosios sąlygos 

1. Ši draudimo sutartis 
Šis dokumentas, kuris nustato pajamų draudimo sąlygas (toliau – draudimo sąlygos), ir BITĖS paslaugų teikimo sutartis, kurioje 
numatyti reguliarūs mokėjimai už mobiliojo ryšio paslaugų planą ir (arba) mobilųjį įrenginį, ir (arba) pagalbines mobiliojo ryšio 
paslaugas, draudžiami pajamų draudimu, yra Jūsų, kaip Apdraustojo asmens, ir Mūsų, kaip Draudiko, sudaryta draudimo sutartis 
(toliau – Draudimo sutartis).  

Ši Draudimo sutartis Jums siūloma su sąlyga, kad laikysitės visų šioje Draudimo sutartyje nustatytų sąlygų. Priešingu atveju Mes 
turime teisę sumažinti arba atmesti Jūsų reikalavimus atlyginti žalą, ar nutraukti šią Draudimo sutartį Lietuvos Respublikos 
draudimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

2. Svarbūs dalykai, kuriuos reikia žinoti 
Kiekvienai pagal šias draudimo sąlygas numatytai draudimo išmokai yra nustatyta maksimali suma, kurią Mes išmokėsime. 
Susipažinkite su šiomis sąlygomis ir įvertinkite, ar jos atitinka Jūsų poreikius. 

Rekomenduojame atidžiai perskaityti skyrių „Bendrosios išimtys“, kuriame išvardyti įvykiai, kurių atveju Mes neprivalome atlyginti 
žalos.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu bei kitais teisės aktais, Jūs turite pateikti Mums visą išsamią ir teisingą 
informaciją, kuri Jums yra žinoma arba pagrįstai galima tikėtis, kad yra žinoma, ir kurios Mums reikia, kad galėtume priimti 
sprendimą dėl Jūsų draudimo. Jeigu Jūs nepateiksite tokios informacijos, Mes turime teisę atmesti arba sumažinti Jūsų 
reikalavimus atlyginti žalą, arba nutraukti sudarytą Draudimo sutartį nuo sudarymo dienos. Be to, Mes galime nutraukti šią 
Draudimo sutartį, jei kuris nors pateiktas reikalavimas atlyginti žalą bus melagingas, neišsamus, tačiau reikšmingas iki Draudimo 
sutarties sudarymo, arba jei to reikalaus Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. 

3. Sąvokos  
„Mes“ arba „Draudikas“ – tai „Quantum Leben AG“, juridinis adresas: Städtle 18, 9490 Vaduz, Lichtenšteinas, įmonės kodas: 
FL-0002.124.995-9. Veiklos licenciją išdavė ir veiklos priežiūrą vykdo Finansų rinkų priežiūros institucija Finanzmarktaufsicht 
Liechtenstein, FL-9490 Vaduz (www.fma-li.li), ir veikiame kaip kitos ES valstybės narės draudimo įmonė, teikianti paslaugas 
Lietuvos Respublikoje neįsteigusi filialo (https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/quantum-leben-ag).  

„Draudėjas“ – tai UAB „Bitė Lietuva“, juridinis adresas: Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius, įmonės kodas: 110688998.  

„Jūs“ arba „Apdraustasis asmuo“ – tai apdraustasis asmuo ir naudos gavėjas.  

„Žalų administratorius“ – Apdraustojo asmens pateiktų reikalavimų atlyginti žalą atveju – tai UAB „One Underwriting“, įmonės 

Tinkamumo kriterijai: 
Teisę į darbo netekimo draudimo apsaugą turi asmenys, kurie yra: 

• UAB „Bitė Lietuva“ aktyvūs privatūs klientai; 
• Darbuotojai, dirbantys visą ar dalį darbo laiko, bet ne trumpiau nei 20 valandų per savaitę, pagal neterminuotą darbo 

sutartį, ir kurių nepertraukiamas darbas tęsiasi ne mažiau kaip 3 mėnesius pas tą patį darbdavį (arba kurie perėjo 
dirbti pas kitą darbdavį ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki Draudimo sutarties pradžios datos). 

•
Teisę į laikino nedarbingumo draudimo apsaugą turi asmenys, kurie yra: 

• UAB „Bitė Lietuva“ aktyvūs privatūs klientai; 
• Darbuotojai, dirbantys visą arba dalį darbo laiko , bet ne trumpiau nei 20 valandų per savaitę, pagal neterminuotą 

darbo sutartį; 
• Individualią veiklą vykdantys asmenys. 

http://www.oneunderwriting.lt/
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kodas: 125961851, juridinis adresas: A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius. 

„BITĖS paslaugų sutartis“ – tai Apdraustojo asmens ir Draudėjo sutartis, pagal kurią Draudėjas suteikia mobiliojo ryšio 
paslaugų planą ir (arba) mobilųjį įrenginį, ir (arba) pagalbines mobiliojo ryšio paslaugas, susijusias su reguliariais mokėjimais, 
kaip išsamiau apibrėžta BITĖS paslaugų sutarties sąlygose.  

„Mokėjimo plano ir įrangos mokestis“ – tai suma, kurią Apdraustasis asmuo privalo sumokėti Draudėjui BITĖS paslaugų 
sutartyje nurodytą datą.  

„Draudimo suma“ – tai maksimali pinigų suma, kurią išmokėsime kaip kompensaciją už nuostolius, patirtus dėl vieno 
draudžiamojo įvykio. Draudimas taikomas mokėjimo plano ir įrangos mokesčiui, skambučių, SMS ir interneto duomenų 
naudojimo mokesčiams, įrangos mokesčiams. Draudimo suma lygi 6 mėnesių mokėjimo plano ir įrangos mokesčiams. Draudimo 
suma vienam draudžiamajam įvykiui ir pagal BITĖS paslaugų sutartį yra 150 EUR (25 EUR per mėnesį) su PVM. Vienas 
Apdraustasis asmuo gali turėti kelias BITĖS paslaugų sutartis.  
  
„Draudžiamasis įvykis“ – tai šiame draudimo liudijime nurodytas įvykis, kuriam įvykus Draudikas privalo išmokėti Draudimo 
išmoką.  

„Draudimo išmoka“ – tai pinigų suma (neviršijanti draudimo sumos), kurią Mes išmokame Apdraustajam asmeniui įvykus 
draudžiamajam įvykiui. Išmokos išmokamos kas mėnesį kaip kompensacija UAB „Bitė Lietuva“ arba Apdraustajam asmeniui, tik 
jeigu jis/ji bus sumokėjęs/-usi mokėjimo plano ir įrangos mokestį pagal BITĖS paslaugų sutartį.  

„Laukimo laikotarpis“ – tai nepertraukiamas laikotarpis nuo tos dienos, kurią įvyko draudžiamasis įvykis. Draudimo išmoka 
apskaičiuojama ir išmokama pasibaigus laukimo laikotarpiui. Laukimo laikotarpis baigiasi, kai Apdraustasis asmuo pradeda dirbti 
arba atgauna darbingumą.  

Taikytinas laukimo laikotarpis: 
• 30 kalendorinių dienų laikino nedarbingumo dėl ligos atveju; 
• 7 kalendorinės dienos laikino nedarbingumo dėl sužalojimo atveju; 
• 45 kalendorinės dienos darbo netekimo atveju. 

„Darbas“ – tai santykiai, grindžiami darbo sutartimi, kurių tipai yra nurodyti LR darbo kodekse, numatančia ne trumpesnę kaip 20 
valandų darbo savaitę, už kuriuos Apdraustasis asmuo gauna atlygį.  

„Laikinas darbas“ – tai sezoninio ar nereguliaraus darbo ar paslaugų teikimo sutartimi reglamentuojami darbo santykiai, už 
kuriuos Apdraustasis asmuo gauna atlygį, sudarydamas sezoninio ar laikinojo darbo sutartį vadovaujantis LR darbo kodeksu.  

„Individuali veikla“ – tai veikla, kurią asmuo atlieka savo vardu, ir kuri yra registruota atitinkamame Valstybinės mokesčių 
inspekcijos registre, arba veikla, vykdoma pagal verslo liudijimą. 

SVARBU: 

• Laikinasis nedarbingumas dėl ligos turi trukti ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, kad būtų išmokėta kompensacija: 
o jei laikinasis nedarbingumas trunka mažiau kaip 30 kalendorinių dienų – kompensacija neišmokama; 
o jei laikinasis nedarbingumas trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų – kompensacija išmokama už visą 

laikotarpį nuo 1-os nedarbingumo dienos.   
• Laikinasis nedarbingumas dėl traumos turi trukti ilgiau nei 7 kalendorines dienas, kad būtų išmokėta kompensacija: 

o jei laikinasis nedarbingumas dėl traumos trunka mažiau kaip 7 kalendorines dienas – kompensacija 
neišmokama; 

o jei laikinasis nedarbingumas dėl traumos trunka ilgiau nei 7 kalendorines dienas – kompensacija išmokama 
už visą laikotarpį nuo 1-os nedarbingumo dienos.   

• Darbo netekimas dėl draudžiamojo įvykio turi trukti ilgiau kaip 45 kalendorines dienas, kad būtų išmokėta 
kompensacija: 

o jei darbo netekimo laikotarpis trunka mažiau nei 45 kalendorines dienas – kompensacija neišmokama; 
o jei darbo netekimo laikotarpis trunka ilgiau nei 45 kalendorines dienas – kompensacija išmokama už visą 

laikotarpį nuo 1-os nedarbingumo dienos.

http://www.oneunderwriting.lt/
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„Ankstesnė sveikatos būklė“ – tai trauma, liga ar jos simptomas, apie kuriuos Apdraustasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti 
Draudimo sutarties sudarymo metu, arba dėl kurių kreipėsi ar ketino kreiptis į gydytoją per 6 (šešis) mėnesius iki Draudimo 
sutarties sudarymo. 

4. Kam taikomas šis draudimas  
Draudimo sutartimi apdraudžiamas BITĖS paslaugų sutartyje numatyto dydžio mokėjimo įsipareigojimas (neviršijant maksimalios 
draudimo sumos), kai Apdraustasis asmuo netenka darbo arba laikinai netenka darbingumo, kaip nurodyta toliau: 

Laikinasis nedarbingumas 

Draudžiamuoju įvykiu yra laikomas laikinasis apdraustojo nedarbingumas – sveikatos būklė, atsiradusi dėl nelaimingo 
atsitikimo ar ligos, kurią patvirtina licencijuotas gydytojas išduodamas nedarbingumo pažymą, ir dėl kurios Apdraustasis asmuo 
negali atlikti įprastinių darbo pareigų ar kitų darbų. Įprastinės darbo pareigos – tai užduotys, kurias apdraustasis asmuo atliko iki 
draudžiamojo įvykio ar bet kuris kitas darbas, kurį Apdraustasis asmuo galėjo dirbti pagal savo išsilavinimą, įgūdžius ir 
gebėjimus.  

Draudžiamojo įvykio data laikoma diena, nuo kurios Apdraustasis asmuo dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo neatvyksta į darbą 
pagal licencijuoto gydytojo išduotą nedarbingumo pažymą. 

Draudimo apsauga nuo laikinojo nedarbingumo netaikoma:  
• jei Apdraustojo asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublika. 

Nedraudžiamuoju įvykiu laikomas darbingumo netekimas dėl vienos iš žemiau išvardytų priežasčių:  
• ankstesnės sveikatos būklės (išskyrus netikėtą ankstesnės būklės pablogėjimą); 
• nėštumo arba gimdymo (išskyrus nedarbingumą dėl gydymo komplikacijų); 
• savęs žalojimo, tyčinio kūno sužalojimo arba tyčinių veiksmų; 

• plastinės ar kosmetinės chirurgijos, preparatų vartojimo ar chirurginių procedūrų, kurių tikslas nėra sveikatos 
pagerinimas ar gydymas; 

• narkotinių, psichotropinių medžiagų arba alkoholio vartojimo;  

• ŽIV arba AIDS;  

• radiacijos, kuri nėra tiesiogiai susijusi su Apdraustojo asmens gydymu arba jo darbinių pareigų atlikimu;  

• teroristinių aktų, karinių veiksmų ir ginkluoto konflikto. 

Darbo netekimas 

Draudžiamuoju įvykiu yra laikomas Apdraustojo priverstinis darbo netekimas ir jo įregistravimas bedarbiu Užimtumo tarnyboje 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl vienos iš šių priežasčių, kai Apdraustojo asmens darbo sutarties nutraukimas 
yra netikėtas: 

o darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 
straipsnio 1 dalies 1 arba 5 punktas); 

o darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto ar nemokumo atveju (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62 
straipsnis); 

o darbo sutarties nutraukimas Apdraustojo asmens iniciatyva dėl svarbių priežasčių (Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso 56 straipsnio 1 dalies 1 arba 2 punktas); 

o darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu pagal darbdavio raštišką pasiūlymą. Būtina pateikti oficialų rašytinį 
įmonėje registruotą ir administracijos pasirašytą pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu 
(Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 straipsnio 2 punktas). 

Jei Draudimo sutarties įsigaliojimo metu Apdraustasis asmuo yra bedarbis, draudimo apsauga įsigalioja praėjus 90 dienų nuo 
Apdraustojo asmens darbo pradžios, jei Apdraustojo darbo sutartis įsigaliojo be pertraukos. 

Paskutine darbo diena laikoma draudžiamojo įvykio data. 

http://www.oneunderwriting.lt/
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Draudimo apsauga nuo nedarbo netaikoma, jei:  
• Apdraustasis asmuo neteko darbo arba sužinojo, kad jo neteko, dar neįsigaliojus šiai draudimo sutarčiai;  

• Apdraustojo nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje.  

Nedraudžiamuoju įvykiu yra laikomas Apdraustojo darbo netekimas dėl kitų priežasčių negu numatyta aukščiau šiose sąlygose, 
tai yra:  

• darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2, 3 arba 4 
punktas); 

• darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu Apdraustojo asmens prašymu (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 
straipsnis); 

• darbo sutarties nutraukimas Apdraustajam asmeniui išėjus į pensiją (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 56 straipsnio 
1 dalies 4 punktas); 

• darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 
straipsnis);  

• laikino darbo praradimas, darbo sutarties nutraukimas dėl baudžiamojo proceso ar teismo sprendimo;  

• darbo sutarties nutraukimas dėl teroristinio akto, karinių veiksmų arba ginkluoto konflikto.  

5. Reikalavimo atlyginti žalą pateikimas  

Pranešimas apie draudžiamąjį įvykį 

Apie draudžiamąjį įvykį prašome Mus informuoti ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai atsitiks įvykis ir baigsis laukimo laikotarpis. 
Pavyzdžiui, jei Jūsų darbo sutartis nutrūko 2020.12.10, 45 dienų laukimo laikotarpis baigsis 2021.01.24, todėl apie įvykį prašome 
pranešti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo įvykio, tai yra, ne vėliau kaip 2021.01.31. 

Taigi, pranešti apie įvykį prašome administratoriui el. paštu ivykiai@draudimas.lt, jei:  
• gaunate pranešimą apie atleidimą iš darbo ir Jūsų nedarbas trunka ilgiau nei 45 dienas; 

• Jūsų nedarbingumas dėl ligos trunka ilgiau nei 30 dienų;  

• Jūsų nedarbingumas dėl traumos trunka ilgiau nei 7 dienas; 

• pradedate dirbti arba atgaunate darbingumą.  

Žalų administratorius patars, ką daryti toliau, ir informuos apie veiksmus, kurių reikia imtis.  

Kad galėtume priimti sprendimą dėl draudimo išmokos, Mums turi būti pateikti žemiau išvardinti dokumentai ir dokumentai, 
kuriuos prašysime pateikti tirdami draudžiamojo įvykio aplinkybes.  

Atsižvelgiant į tai, Mes prašysime Jūsų pateikti (šis sąrašas nėra baigtinis, o išsamų reikiamų pateikti dokumentų sąrašą gausite 
kartu su pranešimo apie įvykį forma):  

• pranešimą apie draudžiamąjį įvykį; 
• asmens tapatybės dokumentą; 
• priverstinio nedarbo atveju: 

o darbo ieškančio asmens atmintinę, liudijančią, kad Apdraustasis yra užsiregistravęs darbo biržoje kaip 
bedarbis; 

o darbo sutarties pradžią (darbo sutarties kopija) ir pabaigą liudijančius dokumentus (kuriuose turi būti nurodyta 
darbo sutarties pasibaigimo data ir darbo sutarties nutraukimo pagrindas); 

o oficialų rašytinį įmonėje registruotą ir administracijos pasirašytą pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo, jei 
darbo sutartis nutraukta šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 54 straipsnio 2 punktą; 

o draudimo išmokų mokėjimo laikotarpiu Apdraustojo elektroniniu paštu atsiųstą patvirtinimą, kad jis nesudarė 
darbo sutarties. 

• laikino nedarbingumo atveju: 
o pažymą apie Jūsų sveikatos patikrinimą ir jo rezultatus; kilus bet kokiems ginčams, Mes vadovaujamės Mūsų 

paskirto eksperto vertinimu;  

http://www.oneunderwriting.lt/
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o nedarbingumo pažymėjimo arba gydytojo išduoto kito pažymėjimo kopiją; 
o dokumentus, liudijančius draudžiamojo įvykio aplinkybes;  

• kitą informaciją ar dokumentus, Mūsų pareikalautus tiriant draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes. 

Žalos atlyginimo principai  

Apie sprendimą dėl žalos atlyginimo informuosime ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įvykio aplinkybių ir nuostolio dydžio nustatymo 
bei visų būtinų dokumentų apie draudžiamąjį įvykį gavimo dienos.  

Kilus ginčui dėl Mūsų pareigos atlyginti žalą ar jos dydžio, galime raštu susitarti dėl eksperto skyrimo atlikti ekspertizei. Šalis, kuri 
siūlo paskirti ekspertą, padengia ekspertizės išlaidas, jeigu raštu nesusitariama kitaip.  

Jei pavėluosime išmokėti draudimo išmoką, apdraustiesiems asmenims mokėsime 5 proc. metines palūkanas nuo laiku 
neišmokėtos išmokos sumos.   

Draudimo išmoka  

Draudimo išmoką išmokame nedarbo arba darbingumo netekimo atveju.  
Išmoka išmokama kas mėnesį kaip kompensacija UAB „Bitė Lietuva“. Išmoka Apdraustajam asmeniui mokama tik tuo atveju, 
jeigu Apdraustasis sumokėjo UAB „Bitė Lietuva“ mokėjimo plano ir įrangos mokestį pagal BITĖS paslaugų sutartį ir pateikė tai 
patvirtinantį dokumentą.  

Jeigu Apdraustasis tuo pat metu ir tapo laikinai nedarbingas, ir neteko darbo, jam gali būti mokama tik viena draudimo išmoka.  

Mėnesio išmokos dydis priklauso nuo faktinės BITĖS paslaugų sutarties ir kainų už suteiktas paslaugas, numatytas šiose 
draudimo sąlygose.   

Mėnesio išmoką už kiekvieną draudžiamąjį įvykį mokame už ne ilgesnį nei 6 (šeši) mėnesiai laikotarpį.  

Pavyzdys: Apdraustasis asmuo nedirbo 5 mėnesius. Mokėjimo plano ir įrangos mokestis kiekvieną mėnesį buvo 23,00 EUR. 
Apskaičiuotos draudimo išmokos suma bus 115,00 EUR už 5 mėnesius (tai yra 23,00 Eur x 5 mėn. = 115 Eur).  

Išmokos mokėjimas baigiasi, kai Apdraustasis asmuo grįžta į darbą, atgauna darbingumą, arba kai jam išmokame mėnesio 
išmokas už 6 mėnesius, – atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 

Mes turime teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jei:  
• Draudimo sutarties sudarymo metu Apdraustasis asmuo žinojo, kad neteks darbo;  

• Apdraustasis asmuo kreipiasi dėl draudimo išmokos, kai jo darbo sutartis dar galioja ir Apdraustasis asmuo dirba pagal 
įgaliojimo sutartį;  

• nevykdomi arba netinkamai vykdomi Apdraustojo asmens įsipareigojimai pagal Draudimo sutartį;  

• paaiškėja, kad kreipiantis dėl draudimo išmokos buvo pateikti klaidingi duomenys.  

Tokiu atveju Mes turime teisę susigrąžinti išmokėtas draudimo išmokas, iš karto nutraukti Draudimo sutartį ir pasilikti Apdraustojo 
asmens sumokėtas draudimo įmokas, jeigu tokios būtų sumokėtos.  

Reikalavimų atlyginti žalą galiojimas  

Iš Draudimo sutarties kylančių reikalavimų atlyginti žalą galiojimo laikotarpis yra trys mėnesiai po draudžiamojo įvykio.  

Sutarties nutraukimas ir pranešimai  

Jūs galite atsisakyti Draudimo sutarties per 14 dienų nuo jos sudarymo. Draudimo sutartį galite nutraukti bet kuriuo metu 
anksčiau laiko. Norint Draudimo sutartį nutraukti anksčiau laiko, reikia pateikti prašymą UAB „Bitė Lietuva“. Draudimo sutartis 
nutraukiama ir draudimo apsaugos galiojimas baigiasi prašyme nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip jo pateikimo Draudikui 
dieną. 
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Visi pranešimai, kuriuos reikia siųsti pagal Draudimo sutartį arba teisės aktus, taip pat visi su tuo susiję pažymėjimai ir sutikimai, 
siunčiami Mūsų el. pašto adresu: ivykiai@draudimas.lt arba paprastu paštu adresu: 
UAB „One Underwriting“  
A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius.  

Asmens duomenų tvarkymas  

Galiojantys duomenų apsaugos teisės aktai (toliau – privatumo teisės aktai) įpareigoja Mus saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. 
Pagal privatumo teisės aktų reikalavimus duomenų valdytoju yra „Quantum Leben AG“. Toliau pateikiama informacijos apie 
pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo būdus, santrauka; daugiau informacijos rasite Mūsų svetainėje adresu  https://
www.quantumleben.com/en/privacy-policy.html. 

Kokiais tikslais Mes naudojame Jūsų asmens duomenis ir kam juos perduodame 
Jūsų asmens duomenis Mes galime naudoti skundų nagrinėjimo ir kitais susijusiais tikslais (įskaitant draudimo sprendimus, 
priimamus automatizuotomis priemonėmis) ir informacijos, produktų arba paslaugų, kurių prašote iš Mūsų, teikimo tikslais. Be to, 
Jūsų duomenis naudojame sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencijos ir savo bendrų teisinių arba reguliavimo įsipareigojimų 
vykdymo tikslais. 

Neskelbtini asmens duomenys  
Kai kurios asmeninės informacijos, pvz., informacijos apie sveikatą, Mes galime prašyti konkrečiais draudimo arba reikalavimų 
atlyginti žalą administravimo tikslais. Šie duomenys Mums reikalingi draudimui ir reikalavimo atlyginti žalą administravimui. Jie 
naudojami tik Mūsų pranešime nurodytais konkrečiais tikslais.  

Jūsų asmens duomenų atskleidimas  
Jūsų asmens duomenis Mes galime atskleisti trečiosioms šalims, iš kurių gauname produktus arba paslaugas, taip pat paslaugų 
teikėjams, kurie teikia paslaugas Mūsų vardu. Tai Mūsų grupės bendrovės, bendrų interesų partneriai, brokeriai, agentai, trečiųjų 
šalių administratoriai, perdraudikai, kiti draudimo tarpininkai, draudimo informacijos biurai, kreditų bendrovės, medicinos 
paslaugų teikėjai, sukčiavimo tyrimų agentūros, nuostolių reguliuotojai, teisininkai, buhalteriai, priežiūros institucijos, ir įstatyme 
numatytais atvejais.  

Jūsų teisės  
Jūs turite teisę gauti Jūsų asmens duomenų, kuriuos Mes turime, kopiją, reikalauti ištrinti Jūsų duomenis (su tam tikromis 
išimtimis), ištaisyti ar panaikinti netikslius ar klaidingus duomenis, prašyti, kad Mes pateiktume Jūsų duomenų kopiją bet kuriam 
duomenų valdytojui, ir pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai.  

Duomenų saugojimo laikotarpis  
Jūsų duomenis saugosime ne ilgiau nei reikia, ir tvarkysime laikydamiesi Mūsų duomenų saugojimo politikos reikalavimų. 
Daugeliu atvejų duomenų saugojimo laikotarpis yra dešimt (10) metų nuo Draudimo sutarties galiojimo arba Mūsų verslo 
santykių su Jumis pabaigos, išskyrus atvejus, kai dėl verslo, teisinių ar reguliavimo reikalavimų privalome saugoti duomenis 
ilgesnį laikotarpį. Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo, prašome kreiptis į AB „Quantum Leben“ duomenų 
apsaugos pareigūną (tel. +423 236 19 30, el. paštas info@quantumleben.com) arba draudimo agentą ar draudimo brokerį, kuris 
organizavo Jūsų draudimą UAB „One Underwriting“, registruotos buveinės adresas: A. Goštauto g. 40B, Vilnius, LT-03163, 
Lietuva; registracijos numeris: 125961851; el. paštas: info@oneunderwriting.lt.  
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Skundų nagrinėjimas ir ginčų sprendimas  

Jei Mūsų paslaugos Jūsų netenkins, prašome Mus informuoti. 
Tikimės, kad pavyks rasti abiem šalims priimtiną sprendimą. Jei 
nesutinkate su Mūsų sprendimu arba Jums reikia papildomų 
paaiškinimų, turite teisę prašyti peržiūrėti sprendimą. Raštišką 
prašymą, kuriame išdėstyta Jūsų nuomonė dėl sprendimo, arba kitus 
skundus prašome siųsti Mums adresu: 
UAB „One Underwriting“ 
A. Goštauto g. 40B, LT 06163 Vilnius 
El. paštas: ivykiai@draudimas.lt  
Jūsų prašymo ir (arba) skundo gavimą patvirtinsime raštu per 3 (tris) 
darbo dienas nuo gavimo. Sprendimą dėl Jūsų prašymo ir (arba) 
skundo pateiksime raštu per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo gavimo.

Jei Mūsų galutinis atsakymas Jūsų netenkins arba jo 
negausite per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo 
skundo pateikimo, Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos 
banką. Duomenys ryšiams: 
Lietuvos banko priežiūros tarnybai 
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius 
Tel. +370 800 50 500 
El. paštas: frpt@lb.lt  
Interneto svetainė: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-
gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju. 
Skundus dėl Mūsų veiklos galite pateikti teisminėms 
institucijoms. 

http://www.oneunderwriting.lt/
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