
Visos mūsų teikiamos paslaugos yra ilgalaikės, todėl gali  
nutikti taip, kad laikui bėgant atsiras poreikis ką nors draudi
mo sutartyje pakeisti. 

Investicinių fondų keitimus galite atlikti tiesiogiai Mano Allianz 
arba žemiau lentelėje nurodytais būdais.  Kitus draudimo sutar
ties sąlygų keitimus galite atlikti užpildydami prašymą pakeisti 
draudimo sutarties sąlygas ir pateikdami jį Mano Allianz, el. paštu  
draudimas@allianz.lt išsiunčiant tik iš to el. pašto adreso, kurį 
esate mums nurodęs kaip kontaktinį, arba šį prašymą perduoda
mi  finansų konsultantui arba darbuotojui Allianz padalinyje.

Išsamesnę informaciją apie draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus pateikiame žemiau esančioje lentelėje ir draudimo 
rūšių taisyklėse.
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Draudėjas  l l l l l
Apdraustasis  l l l
Naudos gavėjas  l p l l l
Draudimo sumos dydis   l l

Investiciniai fondai    l l l l l
Draudimo įmokų mokėjimo periodiškumas   l l l l
Papildomų objektų MNA, MINA, VDP, VGT, 
SMNA, AĮM* atsisakymas   l l l l
Papildomų draudimo objektų „Būk 
sveikas“, „Būk atsargus“, „Kritinių ligų 
draudimas“ įsigijimas / atsisakymas

 l l l
Papildomų draudimo objektų vaiko 
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų „Būk 
atsargus“, „Vaiko kritinių ligų draudimo“, 
vaiko stacionarinio gydymo draudimas 
„Būk sveikas“ įsigijimas / atsisakymas

 l

Draudimo liudijimo vertės dalies atsiėmi
mas nenutraukiant sutarties  l l l l
Laikinas periodinių draudimo įmokų mokė
jimo sustabdymas (po dviejų sutarties 
galiojimo metų) **

  l l l l
Sutarties pakeitimas į apmokėtą draudimo 
sutartį su draudimo apsauga, be jos (po 
dviejų sutarties galiojimo metų)

  l l l l
Dalies ar visos investicinės vertės atsiėmi
mas nenutraukiant sutarties  l l l
Draudimo įmokos ir / arba  
draudimo sumos keitimas   l l l l

Galima atlikti keitimą draudimo taisyklėse numatytais atvejaisp
l Galima atlikti keitimą Dokumento pateikimo būdas

    * Terminų paaiškinimas: MNA – mirtis dėl nelaimingo atsitikimo,  MINA – mirtis arba invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo, VDP – visiškas ir  
 nuolatinis darbingumo praradimas, VGT – vaiko gyvenimo trukmė, SMNA – apdraustojo ir jo sutuoktinio mirtis dėl to paties nelaimingo atsitikimo,  
 AĮM – atleidimas nuo įmokų mokėjimo.

  ** Su sąlyga, kad draudimo liudijimo vertės pakanka mėnesinėms draudimo liudijimo išlaidoms ir atskaitymams padengti.

*** Galioja Allianz nustatyta tvarka ir sąlygos.

Draudimo sutarties sąlygų keitimo formos 
teiraukitės savo finansų konsultanto.

Iškilus klausimams dėl draudimo su tar
ties sąlygų keitimo, kreipkitės el. paštu 
draudimas@allianz.lt.

Atkreipiame dėmesį:

***

Draudimo sutarties sąlygos negali būti 
keičiamos siekiant išvengti mokesčių 
mokėjimo ar sumažinti mokesčių sumą.


