
DRAUDIMO
PAKETAS
GERIAUSIAS DRAUDIMAS VIENOJE VIENOJE

POLISA.NL

Polisa B.V. kurias kuria ilgametę patirtį
draudimo ir energetikos srityje turintys
žmonės.

MES ESAME VIENINTELIAI DRAUDIKAI
OLANDIJOJE, KALBANTYS LIETUVIŲ
KALBA

Pasirinktų draudimų skaičius turi įtakos jūsų
įmokos dydžiui.
Polisa.nl draudimo paketui taikoma iki 10%
nuolaida.
Nelaimingo atsitikimo, apgadinimo ar
pasiteiravimo atveju visada skambinate tuo
pačiu telefono numeriu.
Gedimų atveju mūsų darbuotojai dirba 24
valandas per parą.
Organizuojame kitose šalyse pastatytų
vairavimo be avarijų metų perkėlimą.

Mes aptarnaujame klientus Olandijos rinkoje. 
Mes siūlome visapusiškas paslaugas, pritaikytas
jūsų poreikiams. Polisa.nl – tai platus draudimo
pasirinkimas, todėl viską, ko reikia, rasite vienoje
vietoje.



Mėgaukitės nuolaidomis su draudimo
paketu. Iki 10% pigiau!

 
Prieinamas 24/7 dienas per savaitę,

gedimo atveju suteikiame skubią
pagalbą.

 
Pagalba lietuvių kalba. Tel: 088 1021

544. Paštas: info@polisa.nl.
 
 

KODĖL 
POLISA.NL?

Polisa.nl sukūrėme Jums modernius sprendimus, susijusius su energijos ir dujų sąnaudų optimizavimu.
Darbuotojų patirties dėka mums pavyko suderinti aukštą paslaugų lygį su konkurencinga kaina.

Ar turite draudimą kitur ar sutartį su kitu energijos tiekėju?

Peržiūrėkite mūsų pasiūlymą. Padėsime visiškai nemokamai pakeisti draudimą, kurio dėka sutaupysite
daug pinigų!

Teikiame profesionalią pagalbą ir konsultuojame visose srityse. Suteiksime jums ir jūsų šeimai
neprilygstamą draudimą ir saugumą.

Transporto priemonės draudimas

Pagalba kelyje

Būsto draudimas

Namų įrangos draudimas

Energija ir dujos

Civilinės atsakomybės draudimas

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudimas, padengiantis teisinės pagalbos išlaidas 

Kelionės atšaukimo draudimas

TURINYS
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CIVILINĖS
ATSAKOMYBĖS
DRAUDIMAS – WA

Civilinės atsakomybės draudimas yra
privalomas. Ji padengia tik bet kokios žalos,
kurią padarėte kitam asmeniui, išlaidas.
Automobilio draudimas Olandijoje pas mus
užtrunka vos kelias minutes duomenų įvedimui
ir jūsų automobilio ar transporto priemonių
draudimo polisas bus paruoštas. 
Jei turite automobilį Nyderlanduose, pagal
Nyderlandų įstatymus turite apsidrausti WA, t. y.
Lietuvos OC (Aansprakelijkheidsverzekering).

TRANSPORTO 
PRIEMONIŲ DRAUDIMAS

Kaip patarėjas transporto priemonių draudimo
srityje, Polisa.nl siūlo jums puikų olandų
transporto priemonių draudimą asmeniniams,
įmonės automobiliams, autobusams,
motociklams ir motoroleriams už itin patrauklią
kainą.

Įsigiję draudimą per Polisa.nl gausite nuolaidą
vairavimo be avarijų metams Lietuvoje ar
Europoje. Dėl to visiškai nemokamai
susisieksime su jūsų paskutine draudimo
bendrove. Taip pat padedame atšaukti dabartinį
jūsų draudimą Nyderlanduose.

TIK POLISA.NL:

Pagalba savo kalba

Patraukli draudimo kaina

Nuolaida draudimo įmokai už vairavimo
metus be avarijų Lietuvoje ar kitose
šalyse

Nemokamas senojo draudimo atšaukimas
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VISI  JŪSŲ DRAUDIMAI
VIENOJE VIETOJE!

CIVILINĖS
ATSAKOMYBĖS
DRAUDIMAS +
RIBOTAS AC
DRAUDIMAS 
WA + BEPERKT CASCO 
Civilinės atsakomybės draudimas + ribotas
MiniCasco draudimas – tai išplėstinis bazinio
draudimo variantas. Be žalos, kurią padarėte
kitam asmeniui, ji taip pat apima tam tikrą žalą
jūsų automobiliui, pvz., žalą priekiniam stiklui
arba žalą, padarytą dėl gaisro, vagystės,
uragano, krušos ir susidūrimų su gyvūnais. 
Šios rūšies draudimu patariame 6–10 metų
senumo automobiliams.

CIVILINĖS
ATSAKOMYBĖS
DRAUDIMAS + PILNAS
AC DRAUDIMAS 
WA + VOLLEDIG CASCO
Trečiosios šalies civilinės atsakomybės + pilnas
kintamosios srovės draudimas, taip pat žinomas
kaip „visos rizikos“ draudimas, yra plačiausia
automobilio draudimo forma. Trečiosios šalies
civilinės atsakomybės + pilnas kintamosios
srovės draudimas, be žalos, kurią savo
automobiliu padarėte kitam asmeniui, padengia
ir jūsų transporto priemonės žalą, net jei ji buvo
padaryta dėl jūsų kaltės. Be to, esate
apdraustas nuo vandalizmo ir vagystės
padarinių. Patariame ne senesnius nei 6 metų
automobilius visada drausti civilinės
atsakomybės draudimu + pilnu AC draudimu.
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PAGALBA
AUTOMOBILIAMS IR
MOTOCIKLAMS KELYJE
Kelyje visada gali nutikti kažkas netikėto. 
Tai nieko malonu, ypač jei vairuojate automobilį
ar motociklą.

Įsivaizduokite, kad turite gedimą ir stovite kelio
pusėje. Ką daryti? Kam skambinti?

Polisa.nl bendradarbiauja su Allianz Global
Assistance, didžiausia pasaulyje kelionių ir kelių
pagalbos draudimu. Visada pasiekiamas, dieną
ir naktį. Sulauksite skubios pagalbos, galėsite
jaustis patogiai, saugiai ir užtikrintai.

Pagalba visą parą, 7 dienas per savaitę:
+31 (0) 20 851 22 94

Daugiau nei 50 metų patirtis teikiant
pagalbą kelyje

Greita pagalba nepasisekus kelyje

Pagalba ieškant mechanikų, dirbtuvių ir
vilkikų šalyje ir užsienyje

Gera kaina

Pasaulinis tinklas, skirtas greitai pagalbai
bet kada ir bet kur

5



Keleivių / vairuotojo / bagažo transporto
išlaidų kompensavimas
Jei įmanoma, remontas vietoje
TAKSI iki 100 eurų, jei transporto priemonės
nepavyksta iš karto suremontuoti

Priklausomai nuo gedimo tipo, tiek Olandijoje,
tiek Europoje siūlome:

NYDERLANDUOSE:

Automobilio ar motociklo pervežimas iki
artimiausios dirbtuvės 25 km atstumu arba
Olandijoje nurodytu adresu. 
Pakaitinis automobilis ne ilgiau kaip 2 dienoms,
Jūsų automobilį grąžinsime į artimiausią garažą
25 km spinduliu.

EUROPOJE:

Transporto priemonės transportavimas į
artimiausią dirbtuves. Jei automobilio nepavyks
sutaisyti per 48 valandas, pakaitinį automobilį
gausite daugiausiai 30 dienų arba nakčiai
viešbutyje.

Polisa.nl galite apdrausti savo namą ar butą,
kad galėtumėte jame gyventi be jokių problemų.
Toks draudimas apsaugo pastatą ir tai, 
kas yra jo dalis, pavyzdžiui, stogą ar duris ir
langus. Žala gali būti padaryta gaisro, uragano
ar žaibo. Esant tokiai situacijai, verta turėti
neblogą draudimą, kuris apsaugos nuo
finansinių pasekmių.

NAMŲ 
DRAUDIMAS

KOKIE TIKSLAI YRA
PAGALBOS
DRAUDIMO APIMTIS?
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NAMŲ ĮRANGOS
DRAUDIMAS
Mes siūlome jums didžiausią draudimą, ty visos
rizikos draudimą. Šis draudimas padengia žalą,
padarytą visiems nešiojamiems daiktams jūsų
namuose ir sode dėl gaisro, audros ar vagystės.
Žinoma, tai netaikoma žalai, kuri padaryta tyčia.

Polisa.nl primena: ar norite visada būti
saugūs? Prisiminkite apie dokumentus!

Draudimas apima, be kita ko žala, atsiradusi dėl:

Draudimas apima, be kita ko žala, atsiradusi dėl:
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Ugnis ar  žaibas

Vandens nuotėkis i r  vandens
pažeidimai

Sprogimo žala

Gaisras arba kol jis gesinamas

Sprogimo žala

Žaibas trenkia

Audra

Įsilaužimai ir vagystės



Fiksuota energijos kaina 1 metams
Pasibaigus sutarčiai gali padidėti elektros ir
dujų kaina

Fiksuota energijos kaina 3 metams

Polisa B.V. misija nuolat plečia pasiūlą
moderniais sprendimais, energijos ir dujų
sąnaudų optimizavimu bei aukšto lygio teikiamų
paslaugų deriniu su konkurencinga kaina.

Pateikiame geriausią pasiūlymą, pritaikytą jūsų
individualiems poreikiams, lietuvių kalba.

Galimi energijos ir dujų abonementai:

FLEX 

STANDARTAS

Energy Polisa.nl yra vienintelis Nyderlandų
energijos ir dujų tiekėjas, kurio darbuotojai
kalba lietuviškai. Įsigyti turto draudimą, tiekti
elektrą ir dujas savo namams dabar galima
vienoje vietoje.

 

Jūsų vaikų padarytą žalą, pvz., vaikas
subraižė stalą draugų patalpose.

Žalą, kurią padarė jūsų augintiniai, pvz., jūsų
šuo įkando kaimynui.

Jeigu Jūs ar vienas iš Jūsų šeimos narių netyčia
sugadinote svetimą turtą arba dėl Jūsų kaltės
nukentėjote, Jums gali būti taikoma civilinė
atsakomybė. Jūsų padaryta žala bus apdrausta
civilinės atsakomybės draudimu.

Apdrauskite visą šeimą pagal vieną polisą –
partneris, vaikai ir net augintiniai bus apdrausti
iki 2 500 000 €.

Draudimas, be kita ko, apima:

CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

ENERGIJOS IR DUJOS

8



Būstas: ginčai dėl būsto/buto nuomos ar
pirkimo, pastato ar pertvarkymo arba
kaimynų keliamo triukšmo.
Eismas: ginčai dėl, pavyzdžiui, motorinės
transporto priemonės pirkimo ar pardavimo,
kompensacijos už eismo įvykį.
Darbas ir pajamos: ginčai, susiję, pavyzdžiui,
su jūsų darbo sutartimi, išmokomis ar
išėjimu į pensiją. Tokios situacijos pavyzdys
– darbdavys netikėtai sumažina jums
mokamo atlyginimo dydį arba netikėtai
atleido jus iš darbo, nenurodydami
konkrečios priežasties.

Konfliktas gali kilti bet kam. Pavyzdžiui, staiga
galite būti atleisti iš darbo arba susiginčyti su
kaimynu dėl tvoros.

Naudodami teisinių išlaidų draudimą visada
žinote, kur esate, ir visada gausite reikiamą
teisinę pagalbą.

Metinis draudimo įmokos mokestis yra
mažesnis nei advokato valandinis įkainis.
Standartinis draudimas apima šiuos dalykus:

DRAUDIMAS NUO
NELAIMINGŲ
ATSITIKIMŲ

Mirties atveju
Esant nuolatinei negaliai

Į avariją patekti nesunku. Jo pasekmės gali būti
rimtos ne tik fizinės ir psichinės sveikatos, 
bet ir finansinės. Apsidraudę nuo nelaimingų
atsitikimų gausite papildomą kompensaciją.

Šis draudimas skirtas ne tik jums, su savimi
galite apdrausti visą savo šeimą.

Draudimo rūšys:

Prieš užsisakant tam tikrą polisą, jums nereikia
atlikti medicininės apžiūros. Tai draudimas,
kuris padengia išmokas net užsienyje. 
Jūs esate apdrausti pas mus visame pasaulyje.

TEISINĖ 
PAGALBA
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Atostogos skirtos žmonėms pailsėti ir
atsipalaiduoti.Tačiau visada yra rizika, kad nutiks
kažkas nemalonaus.Todėl verta turėti kelionių
draudimą.

Atostogaujate kelis kartus per metus? Jei taip,
tuomet užsisakykite kelionių draudimą visam
gyvenimui, kurio dėka būsite gerai apdrausti visus
metus kiekvienai jūsų kelionei. Šis draudimas
dažnai yra finansiškai naudingesnis nei kiekvieną
kartą perkant atskirą kelionių draudimą.

Kas yra padengta draudimu?

KELIONIŲ
DRAUDIMAS

AR TURITE KLAUSIMŲ? SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE!
MŪSŲ KONSULTANTAI JUMS PADĖS VISKUO

POLISA.NL
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Bagažo vagystė

Liga

Medicinos išlaidos užsienyje

Teisinė pagalba

Ilgesnis buvimas užsienyje



Staiga paaiškėja, kad tenka atšaukti
suplanuotas atostogas arba jas nutraukti per
atostogas. Turėdami visą gyvenimą trunkantį
atšaukimo draudimą, esate apdrausti kelionės
atšaukimo išlaidomis visus metus. 
Šis draudimas, be kita ko, padengia kelionės
atšaukimo, sustabdymo ar nutraukimo išlaidas
šiais atvejais:

Jums, šeimos nariui, bendragyveniui, verslo
partneriui ar artimam draugui mirus, sunkiai
susirgus ar nelaimingam atsitikimui.

Jei jūsų ar jūsų partnerio nėštumo metu
atsiranda komplikacijų arba dėl medicininių
priežasčių atšaukti kelionę.

Jei dėl medicininių priežasčių negalite atlikti
būtinos vakcinacijos jūsų paskirties vietoje.

Jei jūsų turtas Nyderlanduose arba jūsų
atostogų būstas yra rimtai sugadintas.

Netikėtai tapote bedarbiu.

KELIONĖS ATŠAUKIMO
DRAUDIMAS

DRAUDIMO BENDROVĖ IR RIZIKOS PRISIĖMĖJAS

DRAUDIMO IR RIZIKOS DRAUDIMO ĮMONĖ POLISA.NL YRA NEPRIKLAUSOMA KONSULTACIJŲ IR DRAUDIMO ĮMONĖ,  TURI REGISTRUOTĄ
BUVEINĖS DEN BOSCH MIESTE ADRESĄ. POLISA.NL VEIKIA VISOJE ŠALYJE.  POLISA.NL YRA B.V.  DALIS.  IR FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAS,
PATVIRTINTAS NYDERLANDŲ FINANSŲ RINKŲ INSTITUCIJOS (AFM).  LICENCIJOS NUMERIS:  12042369.  MŪSŲ SPRENDIMAS – PAGRINDINĖ
TIKSLINĖS GRUPĖS PIRKIMO STRATEGIJA,  INDIVIDUALUS POŽIŪRIS Į  MŪSŲ KLIENTUS IR AUKŠTA MŪSŲ PATARIMŲ KOKYBĖ. POLISA.NL
TAMPA NEDERLANDSE ASSURADEUREN B.V.  . .  NYDERLANDŲ DRAUDIKAI B.V.  TAI  YRA ĮGALIOTAS ALLIANZ BENELUX N.V.  AGENTAS,
VEIKIANTIS KAIP ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING. MŪSŲ ADRESAS: BURGEMEESTER GODSCHALXSTRAAT 59,  5235 AB 'S-
HERTOGENBOSCH. 

MŪSŲ PUSLAPIS YRA: WWW.NEDERLANDSEASSURADEUREN.NL.  ESAME REGISTRUOTI PREKYBOS RŪMUOSE 66 214 637.  SKAMBINAME Į
FINANSŲ RINKŲ REGISTRAVIMO BIURĄ NUMERIU 12 042 369 TOWRZSTWEM DRAUDIMAS IR RIZIKA YRA VEŽĖJAS ALLIANZ RICE,  3 OFFMER
4OFFALL NEDERLAND LEVENSVERZEKEREANZ. FINANSŲ RINKŲ,  UŽREGISTRUOTŲ NUMERIU 12042158.  ALLIANZ NEDERLAND
LEVENSVERZEKERING YRA ĮRAŠO NYDERLANDUOSE REGISTRUOTAS DRAUDIKAS FINANSŲ RINKOS (AFM) IR NEDERLANDSCHE BANK N.V.
LICENCIJAVO . .

OLANDIŠKAS DRAUDIMAS – LIETUVIŠKA PAGALBA
WWW.POLISA.NL | 088 1021 544
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