MOKSLEIVIŲ DRAUDIMO PROGRAMOS SĄLYGOS
1.

Moksleivių draudimo programa (toliau – Programa) vykdoma kiekvienais mokslo metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki kitų
kalendorinių metų gegužės 31 d. imtinai. Ji skirta Lietuvoje veikiančių darželių priešmokyklinių grupių (toliau – 0 klasė) ir bendrojo
lavinimo mokyklų 1–12 klasių mokiniams. Programoje mokinys gali dalyvauti vieną kartą (žr. sąlygų 5 p.). Mokinių tėvai, globėjai ar
atstovai gali išreikšti norą (sutikimą) dėl vaiko dalyvavimo Programoje ir gauti jos naudas:
1.1. Moksleivių draudimą: suteikiame galimybę nemokamai 9 mėnesiams apdrausti vaiką (-us) nelaimingų atsitikimų, įvykusių per
eismo įvykį, kai vaikas buvo pėsčiasis, draudimu (toliau – Moksleivių draudimas). Šia nauda galima pasinaudoti nuo einamųjų
metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų gegužės 31 d. užsiregistravus savarankiškai internete adresu www.ld.lt/moksleiviai arba paskambinus „Lietuvos draudimo“ trumpuoju telefono numeriu 1828;
1.2. Moksleivių draudimą ir prisijungimą prie elektroninių mokymosi aplinkų EMA arba Egzaminatorius.lt: kartu su nemokamu
Moksleivių draudimu Programos dalyviui nemokamai suteikiama elektroninės mokymosi aplinkos prieigos-licencija vieniems
mokslo metams:
• 0 klasė (priešmokyklinė grupė) – EMA mažiesiems matematikos mokomojo dalyko licencija;
• 1–4 klasės – EMA matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo arba informatikos mokomojo dalyko licencija pasirinktinai;
• 5–8 klasės – EMA matematikos mokomojo dalyko licencija;
• 9–12 klasės – Egzaminatorius.lt matematikos mokomojo dalyko licencija.
Daugiau apie elektronines aplinkas žr.: www.emapamokos.lt ir www.egzaminatorius.lt. Šie Programos naudų paketų pasiūlymai
galioja nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki tų pačių metų spalio 20 d. imtinai užsiregistravus Programoje pas vaiko klasės ar
priešmokyklinės grupės (0 klasės) mokytoją. Mokytojas turi būti susipažinęs su Programa, jos sąlygomis ir klasės tėvų susirinkimo metu pristatyti Programos naudas ir galimybę tėvams specialiame Programos lape išreikšti sutikimą „Lietuvos draudimui“
susisiekti su tėvais dėl jų vaiko (-ų) dalyvavimo Programoje.

2.

Moksleivių draudimas – tai Lietuvoje veikiančių bendrojo lavinimo mokyklų bei darželių priešmokyklinių grupių (klasių) moksleiviams
skirtas „Lietuvos draudimo“ nemokamas asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų per eismo įvykį, kai apdraustasis yra pėsčiasis.
Pėsčiaisiais pagal Moksleivių draudimo sąlygas laikomi ir važiuojantys arba vežami dviračiu apdraustieji. Moksleivių draudimo draudimo apsauga galioja 9 kalendorinius mėnesius nuo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. Draudimo suma – 5 000 Eur, patyrus
kūno sužalojimą dėl nelaimingo atsitikimo (šiuo atveju išmoka apskaičiuojama pagal draudimo sutarties sudarymo dieną galiojančių
Asmens draudimo taisyklių Nr. 69 (toliau – Taisyklės) traumų lenteles T1 „Kaulų lūžiai ir išnirimai“ ir T2 „Minkštųjų audinių ir vidaus
organų sužalojimai“), ir 5 000 Eur netekus gyvybės. Moksleivių draudimu galima apsidrausti nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki kitų
metų gegužės 31 d. imtinai užsiregistravus internete adresu www.ld.lt/moksleiviai, paskambinus „Lietuvos draudimo“ trumpuoju
numeriu 1828 ir šių sąlygų 1.2. punkte numatytu būdu, t. y. per vaiko klasės ar priešmokyklinės grupės mokytoją, o 5–12 klasių mokiniams – ir per matematikos dalyko mokytoją.

3.

Apdraustieji – Lietuvoje veikiančių bendrojo lavinimo mokyklų ir darželių 0–12 klasių (5–19 metų amžiaus) pėstieji mokiniai, apdrausti Moksleivių draudimu, t. y. sudarę asmens draudimo sutartį „Lietuvos draudime“ pagal šios Programos sąlygas. Pėsčiaisiais pagal
Moksleivių draudimo sąlygas laikomi ir važiuojantys arba vežami dviračiu mokiniai.

4.

Draudžiamasis įvykis – nelaimingas atsitikimas, kurį lėmė policijoje užregistruotas eismo įvykis, įvykęs Lietuvos Respublikos teritorijoje
galiojant draudimo apsaugai, per kurį nukentėjo apdraustasis ir kuris apibrėžtas „Lietuvos draudimo“ Asmens draudimo taisyklių
draudimo rizikos variante „Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo“ bei traumų lentelėse T1 „Kaulų lūžiai ir išnirimai“ ir T2 „Minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai“. Taisykles galite rasti www.ld.lt/asmens-draudimas..

5.

Pasiūlymas dalyvauti Programoje galioja visiems 0–12 klasių mokiniams, kurie iki šiol nėra dalyvavę Pradinukų draudimo ir (ar) Moksleivių draudimo programoje nė vienu šiose sąlygose aprašytu būdu ar apimtimi, t. y. tas pats vaikas Programoje gali dalyvauti tik vieną
kartą.

6.

Klasę į Programą sėkmingai užregistravusiam mokytojui, išreiškusiam sutikimą specialiame registracijos į programą lape, dovanojamas
metinis asmens civilinės atsakomybės draudimas, kurio draudimo suma 1 500 Eur, pagal draudimo sutarties sudarymo dieną galiojančių Būsto draudimo taisyklių Nr. 067 A. IX dalies nuostatas, kurias galite rasti www.ld.lt/busto-draudimas. Draudimo apsauga galioja
visoje Lietuvoje. Kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju taikoma 40 Eur besąlyginė išskaita. Išpildžius minėtas sąlygas, „Lietuvos draudimas“ su mokytoju susisiekia Programos registracijos lape nurodytais kontaktais dėl nemokamos draudimo apsaugos aktyvinimo ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo klasės užregistravimo į Programą dienos.

7.

Programos organizatoriai pasilieka teisę keisti Programos ir ja susijusių pasiūlymų sąlygas bei terminus. Visa aktuali informacija apie
Programą skelbiama internete adresu www.ld.lt/moksleiviai ir www.emapamokos.lt/moksleiviai, taip pat teikiama „Lietuvos draudimo“ trumpuoju tel. 1828 ir elektroniniu paštu moksleiviai@ld.lt bei moksleiviai@emapamokos.lt.

Nutikus įvykiui. Jei apdraustasis pateko į eismo įvykį, jo tėvai arba globėjai apie tai turėtų pranešti „Lietuvos draudimui“ ne vėliau kaip
per 20 kalendorinių dienų nuo įvykio dienos jiems patogiausiu būdu – darbo dienomis paskambinti trumpuoju numeriu 1828, užpildyti
specialią formą svetainės www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“ arba per savitarnos svetainę www.savasld.lt.

