VARTOTOJO VADOVAS:

KĄ TURĖTUMĖTE DARYTI, JEIGU TURITE GYVYBĖS DRAUDIMĄ AR
PENSIJŲ KAUPIMO SUTARTĮ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE (JK)?
ŠIS VADOVAS YRA SKIRTAS JUMS, JEIGU

• esate sudarę gyvybės draudimo* arba pensijų
kaupimo sutartį su draudiku, kuris turi leidimą
vykdyti veiklą JK**, arba planuojate tokią sutartį
sudaryti, ir
• gyvenate JK, tačiau ketinate persikelti į ES arba
jau gyvenate ES.
okiu atveju, jums vertėtų imtis tokių veiksmų:

BREXIT

JK išstojo iš ES 2020 m. sausio 31 d.
Pereinamasis laikotarpis truko iki 2020 d. gruodžio 31 d.
Kadangi JK dabar laikoma trečiąja šalimi, ji daugiau
nebedalyvauja ES ekonominėse struktūrose.
Tai gali turėti poveikį tam, kaip ateityje bus
aptarnaujamos jūsų draudimo ar pensijos
sutartys.

1. SUSISIEKITE SU SAVO DRAUDIKU AR TARPININKU
Jei jie iki šiol su jumis dar nebuvo susisiekta,
gaukite daugiau informacijos iš savo draudiko ar
tarpininko JK.
Įsitikinkite, kad jūsų tarpininkas vis dar gali jums
teikti finansines paslaugas, kai esate ES gyventojas
(net ir internetu).
Klausimai: Ar jūsų JK veiklą vykdantis
draudikas pritaikė priemones, kurios
užtikrintų, kad jūsų draudimo ar pensijos
sutartis ir toliau būtų aptarnaujama?
Ar gali būti susiduriama su kokiais nors
sunkumais dėl paslaugų pagal jūsų sutartį ar
kitų nuolat teikiamų paslaugų?

Ką reiktų įsidėmėti?
Jūsų draudikas ar tarpininkas turi visada
veikti taip, kaip jums yra naudingiausia.
Jie privalo jums laiku pateikti aiškią informaciją.
Draudimo bendrovės, kurios turi leidimą vykdyti veiklą JK, yra prižiūrimos JK
priežiūros tarnybų. Gali būti, kad ginčo
su savo draudiku / tarpininku atveju,
negalėsite kreiptis į savo gyvenamosios
šalies ombudsmeną ar teismą.

2. PATIKRINKITE SAVO SUTARTĮ IR IŠSIAIŠKINKITE, KOKIAS TURITE GALIMYBES
Patikrinkite savo draudimo ar pensijos sutarties dokumentus. Kas yra draudikas, kur
draudikas yra gavęs leidimą vykdyti veiklą.
Pasikonsultuokite, kokie yra reikalavimai toje
ES šalyje, į kurią persikeliate gyventi, ar kurioje jau
gyvenate, nes tai gali turėti įtakos jūsų draudimo
ar pensijos sutarties sąlygoms.
Pasikonsultuokite su savo mokesčių konsultantu Pakeitus gyvenamąją vietą, gali keistis ir jūsų
investicijoms ar santaupoms taikomos mokesčių
lengvatų sąlygos.

Įsidėmėkite
Nutraukdami sutartį, jeigu taip nuspręstumėte,
galite patirti papildomų išlaidų ir jums gali
būti taikomi papildomi mokesčiai.
Paslaugos teikėjo pakeitimas taip pat gali turėti
įtakos naujos sutarties sudarymui, arba nauja
sutartis gali būti sudaroma su daug didesne
kaina, jeigu per tą laiką jūsų sveikatos būklė
pablogėjo.
Taip pat gali keistis jūsų galimybės papildyti
draudimo apsaugą / sukauptą sumą ar keisti
sutarties investicijų pasirinkimus.

3. SAUGOKITĖS SUKČIŲ

!

JK išstojus iš ES, jūsų draudimo ar pensijos
sutarties sąlygos gali keistis.
Jeigu kas nors siūlysis jus konsultuoti, būkite atidūs
ir pasidomėkite, ar konsultacija bus teikiama
raštu. Jokiu būdu neleiskite niekam jūsų skubinti
priimti sprendimą.
Patikrinkite, ar tie, kurie siūlo jums konsultacijas
ar finansines paslaugas, turi leidimą vykdyti veiklą
toje ES šalyje, į kurią persikeliate ar kurioje jau
gyvenate.

Sukčiavimo požymiai
• Pasiūlymas neįtikinamai geras.
• Nepaaiškinamas spaudimas nutraukti sutartį
ar sudaryti naują.
• Jūsų prašoma atskleisti asmeninę
informaciją, pvz., vartotojo vardą, slaptažodį,
asmens ar finansinius duomenis.
Išlikite budrūs sulaukę tiesioginės rinkodaros
telefonu skambučio ir atidžiai vertinkite
elektronines žinutes ar internetu siūlomas
paslaugas, ypač jei prieš tai jomis nesinaudojote.

*Šiame dokumente neaptartas kitos rūšies trumpalaikis draudimas, pvz., automobilių draudimas.
Jeigu turite kokių nors klausimų dėl tokių sutarčių, kreipkitės į savo draudiką / tarpininką.
**Pateikta informacija taip pat taikoma Jungtinės Karalystės užjūrio teritorijoms, tokioms kaip Gibraltaras.
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