Forma PS-29d
Prašymas išmokėti sukauptą sutarties vertę / permoką
Draudimo liudijimo Nr.

1. Draudėjas – fizinis asmuo
Vardas
  

Pavardė
Asmens dokumento pavadinimas (pažymėti x)   Asmens tapatybės kortelė
Asmens dokumento
serija ir numeris
Pilietybė (jeigu turite
kelias, nurodykite visas)

Dokumentą išdavusi šalis

  

Dokumentas galioja iki M M M M

  

Asmens kodas

Gimimo data M M M M

Gimimo vieta (vietovė)
1-as telefono Nr.
(įskaitant ir šalies kodą)
Gyvenamosios vietos
adresas:
Adresas
korespondencijai:
Elektroninio pašto
adresas:

   Pasas

M M

D D

M M

D D

Gimimo vieta (šalis)

Mokesčių mokėjimo valstybė
2-as telefono Nr.
(įskaitant ir šalies kodą)

3-as telefono Nr.
(įskaitant ir šalies kodą)

(jeigu skiriasi nuo gyvenamosios vietos)

(jei yra ne vienas adresas, nurodykite visus įskaitant Europos sąjungoje ir ne Europos sąjungoje)
Adresas užsienyje:

2. Draudėjas – ne fizinis asmuo
Pilnas įmonės
pavadinimas
Įmonės kodas

Juridinis statusas
Įmonės registracijos Nr.
įmonių registre
1-as telefono Nr.
(įskaitant ir šalies kodą)
Įmonės registracijos
adresas:
Mokesčių mokėjimo
valstybė
Adresas
korespondencijai:
Elektroninio pašto
adresas:
Adresas usienyje,
jeigu įmonė valdoma
ar kontroliuojama iš
usienio:

  

Šalis, kurioje įmonė registruota

  
2-as telefono Nr.
(įskaitant ir šalies kodą)

3-as telefono Nr.
(įskaitant ir šalies kodą)

(jeigu skiriasi nuo registracijos vietos)

(jei yra ne vienas adresas, nurodykite visus įskaitant Europos sąjungoje ir ne Europos sąjungoje)

Šiuo patvirtinu, kad esu šios įvardintos draudimo sutarties Draudėjas, turintis visas iš to kylančias teises ir privilegijas, taip pat iki šiol nebuvo jokio kito teisių ar privilegijų ar jų dalies perdavimo.
Tuo pačiu patvirtinu, kad nebuvo iškeltos ar pradėtos jokios procedūros ar bylos dėl bankroto ar nemokumo.

3. Prašymas išmokėti:
Išmokėti draudimo išmoką pasibaigus draudimo sutarčiai kaip

(prašome nurodyti kapitalo išmokėjimo planą)

Nutraukti draudimo sutartį nepasibaigus draudimo laikotarpiui ir išmokėti draudimo sutarties išperkamąją vertę.
Išmokėti draudimo įmokų permoką.

4. Banko sąskaitos duomenys:
Sąskaitos savininko
vardas, pavardė
Banko SWIFT/BIC
kodas***
Prašau atlikti
mokėjimą į šią sąskaitą

(nurodyti naudos gavėjo sąskaitos Nr.)**

** Prašome nurodyti visą sąskaitos numerį (20 ženklų – dvi raidės ir 18 skaitmenų). Tuo atveju, kai pateikiamas prašymas dėl draudimo išmokų mokėjimo banko pavedimu į asmens, neturinčio
teisės gauti draudimo išmokas, banko sąskaitą, toks prašymas turi būti patvirtintas notaro.
*** Pildoma tuo atveju, kai bankas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
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Pasirašymo vieta, data

Draudėjo – fizinio asmens papildomas pareiškimas
1. Draudėjo – fizinio asmens papildomas pareiškimas:
Ar Jums, Jūsų artimiesiems šeimos nariams arba artimiems pagalbininkams šiuo metu arba per paskutinius 12 mėnesių patikėtos svarbios viešosios pareigos (jos išvardintos žemiau) Lietuvos
Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?
TAIP

    NE

Įsipareigoju nedelsiant informuoti Draudimo Kompaniją pradėjus ar nustojus eiti svarbias viešąsias pareigas kaip apibrėžta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.
Žinau apie Baudžiamąją atsakomybę gresiančią už neteisingų duomenų pateikimą.
Prašome užpildyti tik jeigu pažymėta „TAIP”:
Pajamų šaltinis
Pajamų, iš kurių
mokamos draudimo
įmokos, šaltinis

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna.
Varšuvos miesto teismas, Teisminio šalies registro XII ūkio skyrius, KRS 0000028131;
NIP 526-030-50-06; Įstatyminis kapitalas 21.490.000,00 zlotų, išmokėtas pilnai.
MetLife TUnŻiR S.A. yra MetLife Inc. grupės įmonė.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna
Būstinė Varšuvoje, Przemyslowa g. 26, Lenkija
Adresas korespondencijai: Užubalių k., Avižienių pšt. LT-14180 Vilniaus r. sav, Lietuva
Tel. 8-5 2491730; 8-5 2491726
E. paštas: info@metlife.lt
www.metlife.lt

VL62-D21 © MetLife TUnŻiR S.A., 2021

2. Sąvokos:
Pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą asmenys einantys svarbias viešąsias pareigas tai:
1. politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys – asmenys, užimantys reikšmingas viešąsias pareigas arba atliekantys reikšmingas viešąsias funkcijas, išskyrus vidutinio ir žemesnio lygio
pareigybių grupes, tame tarpe:
a) valstybių vadovai, vyriausybių vadovai, ministrai, viceministrai ir valstybės sekretoriai;
b) parlamento ar panašių teisėkūros institucijų nariai;
c) politinių partijų valdymo organų nariai;
d) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ir kitų aukšto lygio aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, išskyrus ypatingąsias procedūras, nariai;
e) aukščiausios audito institucijos ar centrinių bankų valdybų nariai;
f) ambasadoriai, laikinieji reikalų patikėtiniai ir aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkai;
g) valstybės iždo akcijų turinčių bendrovių, kuriose daugiau nei pusė akcijų priklauso valstybės iždui ar kitiems valstybės juridiniams asmenims, administracinių, valdymo ar priežiūros
organų nariai;
h) tarptautinių organizacijų vadovai, jų pavaduotojai ir valdymo organų nariai arba asmenys, užimantys lygiavertes pareigas šiose organizacijose;
i) vyriausiųjų įstaigų ir centrinių valstybės įstaigų generaliniai direktoriai ir vaivadijų biurų generaliniai direktoriai;
j) kiti asmenys, einantys valstybines pareigas arba atliekantys viešąsias funkcijas valstybės įstaigose ar centrinės valdžios administravimo įstaigose.
2. politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų artimi pagalbininkai:
a) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos faktiški savininkai arba su juo
palaiko kitus dalykinius santykius, susijusius su vykdoma ūkinė veikla;
b) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos
svarbias viešąsias pareigas einančiam asmeniui, naudos gavėjas.
3. politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų artimieji šeimos nariai:
a) politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens sutuoktinis arba sugyventinis;
b) politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens ir jo sutuoktinio arba sugyventinio vaikas;
c) politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens tėvai.

Asmens duomenų tvarkymas
Kas administruoja asmens duomenis?
Asmens duomenis administruoja MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (MetLife TUnŻiR S.A.), buveinės adresas: Przemyslowa
g. 26, 00-450 Varšuva, Lenkija.

Koks yra asmens duomenų tvarkymo tikslas?
Remiantis teisės aktais galime tvarkyti asmens duomenis žemiau nurodytais tisklais:
• Draudimo sutarties sudarymui ir vykdymui, įskaitant draudimo rizikos vertinimą. Ypatingų duomenų (t.y. susijusių su sveikatos būkle) tvarkymui reikalingas atskirai
suteiktas leidimas;
• Žalų, susijusių su sudaryta draudimo sutartimi, nagrinėjimui;
• Kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei nusikaltimais draudimo srityje.
Administratorius gali tvarkyti asmens duomenis žemiau nurodytais tisklais:
• Žalų, susijusių su sudaryta draudimo sutartimi, nagrinėjimui;
• kovojai su nusikaltimais draudimo srityje;
• rizikos perdraudimui, t.y. perduodant dalį draudimo sutarties rizikos kitiems įgaliotiems subjektams.

Ar būtina nurodyti/pateikti asmens duomenis?
Duomenų pateikimas yra:
• savanoriškas, bet būtinas draudimo sutarties sudarymui ir vykdumui tik turėdami duomenis galime vykdyti savo teisinius įsipareigojimus;
• savanoriškas, jeigu duomenys būtų tvarkomi ar pateikiami rinkodaros tisklais.

Koks yra asmens duomenų tvarkymo laikotarpis?
Asmens duomenis tvarkysime:
• vadovaujantis teisės aktais;
• kliento suteikto leidimo laikotarpiu iki jo atšaukimo;
• laikotarpu būtinu vykdant įmonės interesą, pagal teisės aktus;
• laikotarpiu, kuriuo galimas žalos nagrinėjimas pagal sudarytą draudimo sutartį.

Kokius duomenis turime?
Tvarkysime naudos gavėjų ar pagal draudimo sutartį įgaliotų asmenų identifikacinius ir kontaktinius duomenis, banko sąskaitos numerį bei informaciją, apie su jais
susijusius draudimo produktus.

Iš kur gauname duomenis?
Draudėjo ar Apdraustojo draudimo sutarties sudarymo metu pateikti naudos gavėjų ar pagal draudimo sutartį įgaliotų asmenų duomenis.

Kam galime perduoti asmens duomenis?
Galime perduoti asmens duomenis:
• pagal teisę įgaliotiems subjektams, įskaitant 2015.09.11 draudimo ir perdraudimo veiklos įstatymą;
• išoriniams subjektams, kurie teikia mums paslaugas reikalingas sutarčių vykdymui;
• išoriniams subjektams suteiktosutikimo pagrindu;
• kitiems subjektams už Europos Sąjungos ribų, t.y. Jungtinės Amerikos Valstijose, Indijoje bei didelių sumų žalos atlyginimo atveju Libane (sudarytų su jais sutarčių
pagrindu). Šios bendrovės taiko tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones. Duomenis perduodame pagal Europos Sąjungos patvirtintas sutarčių standartines
sąlygas arba pagal kitu teisę leidžiamu pagrindu.

Kokios yra asmens, kuris pateikė/nurodė mums duomenis, teisės?
Asmuo, kuris perdavė mums duomenis, turi teisę:
• susipažinti su jais,
• taisyti duomenis,
• perkelti duomenis,
• atšaukti sutikimą duomenų tvarkymui,
• abriboti duomenų tvarkymą,
• reikalauti pašalinti savo duomenis.
Firma asmens duomenis naudos kaip yprasta iki tol, kol sutikimas naudoti asmens duomenis bus atšauktas.
Asmuo, kuris pateikia mums savo duomenis, turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininkui.
Klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymų, prašome kreiptis į mūsų Asmens duomenų inspektorių el. pašto adresu info@metlife.lt
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