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2020-09-25 

 

INFORMACIJA TĖVAMS, APDRAUDUSIEMS VAIKUS TARPININKAUJANT LICĖJUI* 

 

* Ši informacija skirta tik tiems tėvams, kurių vaikai yra apdrausti tarpininkaujant licėjui 

Jūsų vaiko draudimu rūpinasi COMPENSA draudimo bendrovė. Kviečiame susipažinti su 

informacija, ką reikia daryti, jeigu atsitiktų nelaimingas atsitikimas. 

 

KĄ DARYTI ATSITIKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI? 

A. Jeigu nelaimingas atsitikimas atsitinka mokykloje ar ekskursijų metu, nuostolius, atitinkančius 

draudimo sąlygas, padengia draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Atsitikus nelaimingam 

atsitikimui reikia: 

1. Kreiptis į gydytojus; 

2. Pranešti apie įvykį. Yra trys galimi būdai: 

a) internetiniame puslapyje įregistruoti https://www.compensa.lt/atsitikus-ivykiui/  

b) pranešti trumpuoju telefonu 19111 draudimo įmonei 

c) Išsiųsti dokumentus ir gydytojo pažymą el. paštu  giedrius.juzukonis@perlodraudimas.lt   

Visais atvejais būtina nurodyti draudimo poliso numerį: 

Draudimo  nuo nelaimingų atsitikimų poliso numeris: 150 0077660 / 2020 – 16 EUR (visa parą) 

Draudimo  nuo nelaimingų atsitikimų poliso numeris: 150 0077648 / 2020 – 10 EUR (tik pamokų ir 

mokyklinių išvykų metu) 

 

Pranešti reikia kuo greičiau, vėliausiai per 3 darbo dienas nuo įvykio. 

Nubrozdinimai, mėlynės nėra kompensuojamos. 

 

B. Jeigu Jūsų vaikas sukeltų žalą trečiajam asmeniui, nuostolius, atitinkančius draudimo sąlygas, 

padengia bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. 

• Šiuo atveju taip pat pildomas Pranešimas apie įvykį. 

 

https://www.compensa.lt/atsitikus-ivykiui/
mailto:giedrius.juzukonis@perlodraudimas.lt
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• Reikalingas papildomas prižiūrinčio asmens (mokyklos darbuotojo) pranešimas, kuriame detaliai 

aprašomas įvykis. 

• Jeigu vaikas padarė žalą trečiajam asmeniui ar objektui išvykos metu ir šalys dėl kaltės sutaria, 

reikalingas rašytinis susitarimas – rašomas laisva forma, panašiai, kaip eismo įvykio deklaracija 

kelyje. Tokiu atveju policijos kviesti nereikia. 

• Jeigu šalys nesutaria dėl savo atsakomybės, kviečiama policija (tel. nr. 112). Jeigu yra galimybė, 

šiuo atveju siūloma fotografuoti įvykį, užsirašyti liudininkų kontaktus. 

 

DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TAISYKLĖS 

Civilinės atsakomybės draudimo taisyklės 

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės 

 Jei turite klausimų atsitikus įvykiui, skambinkite savo draudimo agentui Giedriui Juozukoniui tel. 

nr. +370655 03 444. 

 

SVARBU: Jei Jūsų vaiko draudimas galioja tik pamokų metu, įvykus nelaimingam atsitikimui ne 

mokykloje, kreipkitės į savo draudimo agentą. 

http://lifv.lt/wp-content/uploads/2020/09/CA-taisykles-1.pdf
http://lifv.lt/wp-content/uploads/2020/09/NA-taisykles-1.pdf

