PAGRINDINIAI DRAUDIMO TERMINAI
• Naudos gavėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris draudimo sutartyje nurodytas kaip asmuo, galintis gauti
draudimo išmoką pagal draudimo sutartį įvykus draudžiamajam įvykiui. Naudos gavėjas neprivalo būti
apdraustasis / draudėjas; pagal draudimo sutartį gali būti daugiau nei vienas naudos gavėjas.
• Pareiškėjas yra naudos gavėjas, teikiantis prašymą išmokėti draudimo išmoką pagal draudimo sutartį, arba
fizinis ar juridinis asmuo, reiškiantis reikalavimus naudos gavėjui, kai tokie reikalavimai patenka į draudimo
sutarties taikymo sritį
• Prašymų nagrinėjimas yra procesas, kurio metu nagrinėjamas prašymas išmokėti draudimo išmoką,
pareikštas remiantis draudimo sutartimi
• Pasiūlymo pateikimas yra procesas, kurio metu potencialiam apdraustajam / draudėjui pateikiamas
draudimo pasiūlymas
• Galiojimo pradžia – kai pradeda galioti draudimo sutartis
• Draudimas yra rizikos paskirstymas ir perkėlimas siekiant finansinės apsaugos nuo galimo atsitiktinio įvykio
pasekmių. Yra daug draudimo rūšių. Žodis „draudimas“ taip pat gali reikšti perdraudimą
• Draudimo sutartis yra draudimo sutartis, sudaryta tarp draudiko ir apdraustojo / draudėjo
• Draudimo rinkos dalyvis arba dalyviai – tarpininkas, draudikas arba perdraudikas
• Apdraustasis / draudėjas fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu sudaroma draudimo sutartis ir išduodamas
draudimo polisas. Potencialus apdraustasis / draudėjas gali kreiptis į tarpininką, kad sudarytų draudimo
sutartį, arba gali kreiptis į draudiką tiesiogiai arba per kainų palyginimą siūlančią interneto svetainę
• Draudikai už draudimo įmokas teikia draudimo apsaugą apdraustiesiems / draudėjams. Draudikas taip
pat gali būti perdraudikas
• Tarpininkai padeda draudėjams ir draudikams susitarti dėl draudimo. Jie gali konsultuoti ir administruoti
draudžiamuosius įvykius. Daug draudimo ir perdraudimo sutarčių yra sudaroma per tarpininkus
• Draudimo sutarties administravimas – draudimo sutarties administravimo ir tvarkymo nuo jos galiojimo
pradžios procesas
• Draudimo įmoka – pinigų suma, kurią apdraustasis / draudėjas turi sumokėti draudikui pagal draudimo
sutartį
• Perdraudikai: teikia draudimo apsaugą kitam draudikui ar perdraudikui. Toks draudimas vadinamas
perdraudimu
• Pratęsimas– procesas, kurio metu draudikas pagal draudimo sutartį pateikia apdraustajam / draudėjui
kainos pasiūlymą už draudimą pagal naują draudimo sutartį, skirtą pakeisti esamą draudimo sutartį jai
pasibaigus

PAGRINDINIAI DUOMENŲ APSAUGOS
TERMINAI
• BDAR – ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir nacionaliniai duomenų apsaugos teisės aktai,
galiojantys atitinkamoje ES valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigusi „Marsh“
• Duomenų valdytojas yra subjektas, renkantis ir saugantis asmens duomenis. Jis sprendžia, kokius jūsų
asmens duomenis rinkti ir kaip šiuos asmens duomenis naudoti. Bet kurie draudimo rinkos dalyviai,
naudodami jūsų asmens duomenis [KAIP NAUDOJAME IR ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS]
nustatytais tikslais, gali būti duomenų valdytojai
• Asmens duomenys – bet kokie duomenys, iš kurių galima nustatyti jūsų tapatybę ir kurie yra su jumis
susiję. Prie jų gali būti priskiriami duomenys apie bet kokius jūsų pareikštus prašymus
• Asmens duomenų tvarkymas apima jūsų asmens duomenų rinkimą, naudojimą, saugojimą, atskleidimą ar
ištrynimą

