KAIP DALYVAUTI ŠIOJE PROGRAMOJE?

MOKSLEIVIŲ DRAUDIMO
PROGRAMA
Mokslo metų pradžia – didelis išbandymas ir moksleiviui, ir jo tėvams.
Suprasdami tai ir siekdami kurti kuo geresnes mokymosi sąlygas, „Lietuvos
draudimas“ ir „E. mokykla“ visiems pirmą kartą programoje dalyvaujantiems
vaikams DOVANOJA:

Elektroninę mokymosi aplinką
0 klasė.
.
Matematika
(EMA mažiesiems)

1–4 klasė.
1 dalykas pasirinktinai
(EMA)

5–8 klasė.
Matematika
(EMA)

9–12 klasė.
Matematika
(Egzaminatorius.lt)
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Mokslo metų pradžioje per klasės tėvų susirinkimą užpildykite ir pasirašykite sutikimą dėl vaiko
dalyvavimo Moksleivių draudimo programoje. Sutikimo formą rasite pas klasės (grupės) auklėtoją, o
5–12 klasių mokinių tėvai gali teirautis ir matematikos dalyko mokytojo. Registracijos formą, skirtą
atsispausdinti, visada galite rasti ir internete www.emapamokos.lt/moksleiviai bei TAMO e. dienyne
skiltyje „Moksleivių programa“.
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Užpildytą klasės vaikų sąrašą su tėvų parašais mokytojas registruoja į programą. Po sėkmingos
registracijos „Lietuvos draudimas“ per 10 darbo dienų telefonu susisiekia su kiekvieno dalyvaujančio
vaiko tėvu ar atstovu dėl nemokamos pradinukų draudimo apsaugos aktyvinimo, o el. mokymosi
aplinkų (EMA arba Egzaminatorius.lt) licencijos priskiriamos per klasės mokytoją per 5 darbo dienas.
Pasinaudoti pasiūlymu mokyklose per klasės mokytoją galima nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m.
spalio 20 d.
SVARBU! Pasiūlymas galioja visiems mokiniams, kurie iki šiol nėra dalyvavę Pradinukų draudimo ar
Moksleivių draudimo programose. Programoje tas pats vaikas gali dalyvauti tik vieną kartą.

MOKSLEIVIŲ DRAUDIMO IŠMOKŲ PAVYZDŽIAI

Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykio metu

Nosies
kaulo lūžis

Randas veide

150 Eur

150 Eur

Apsauga galioja 9 mėnesius visoje Lietuvoje bet kuriuo paros metu, pradinukui keliaujant pėsčiomis
arba važiuojant (esant vežamam) dviračiu. Draudimo išmoka mokama neatsižvelgiant į tai, kas yra
avarijos kaltininkas. Visas programos sąlygas galite rasti www.emapamokos.lt/moksleiviai arba TAMO
e. dienyno skiltyje „Moksleivių programa“.

Žastikaulio
lūžis

Rankos pirštų
lūžis, išnirimas

500 Eur

50 Eur

Draudimo suma –

5 000 Eur.

Išmokos dydis
priklauso nuo patirto
sužalojimo.

Šlaunikaulio
lūžis

Pateikti išmokų pavyzdžiai sudaryti pagal Asmens
draudimo taisykles Nr. 69 (2019-05-21 redakcija,
galioja nuo 2019-06-16), kurias rasite
www.ld.lt/asmens-draudimas.

NUTIKUS ĮVYKIUI

Jei apdraustas mokinys pateko į eismo įvykį, prašom pranešti apie tai „Lietuvos draudimui“
per 20 kalendorinių dienų Jums patogiausiu būdu: trumpuoju numeriu 1828 (darbo
dienomis), www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“ arba www.savasld.lt.

Raiščių,
sausgyslių
patempimas

750 Eur

50 Eur
Blauzdikaulio
lūžis

250 Eur

Daugiau informacijos - www.emapamokos.lt/moksleiviai,
TAMO e. dienyno skiltyje „Moksleivių programa“.
Taip pat kreipkitės „Lietuvos draudimo“ trumpuoju
numeriu 1828 arba el. paštu moksleiviai@ld.lt.

