
Asmens  draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: Asmens  draudimasBendrov ė: AAS "BTA Baltic Insurance
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Asmens draudimo Taisyklėse Nr. 01.4 ir
draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo r ūšis?
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo apsauga taikoma šioms rizikoms: Mirtis, Netektas darbingumas, Trauma,
Susirgimai ir Kritinės ligos, su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis. Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies rizikų
atsisakymo, nurodant tai polise. Aukščiau paminėtos draudimo rizikos gali būti pasirenkamos atskirai arba visos kartu. Privaloma
draustis tik Mirties rizika.

Apdraustojo Trauma, nurodyta Taisyklių 1 ar 2
priede – Draudimo išmokų lentelė;
Apdraustajam ne vėliau kaip per 1 metus nuo
Traumos  datos nustatytas Netektas
darbingumas (asmenims iki 18 metų –
neįgalumo lygis);
Apdraustojo mirtis dėl Traumos per 1 metus nuo
Nelaimingo atsitikimo datos;
Apdraustojo susirgimas Kritine liga;
Apdraustajam diagnozuotas Susirgimas.
Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka,
kurią BTA išmokės. Ji gali būti nustatyta visam
laikotarpiui, taip pat vienam įvykiui. Draudimo
suma nurodyta draudimo liudijime (polise)
kiekvienai rizikai atskirai. Traumos atveju
draudimo išmoka mokama pagal Draudimo
išmokų lentelėje nurodytą procentą nuo
Draudimo liudijime (polise) Traumų rizikai
nurodytos draudimo sumos, įvertinus sužalojimo
pobūdį ir jo sunkumą

vykdėte veiką, už kurią numatyta baudžiamoji
atsakomybė;
buvote areštuotas arba kai dėl bausmės atlikimo
Jūsų laisvė buvo apribota;
dalyvavote muštynėse;
bandėte nusižudyti arba tyčia save žalojote;
prieš įvykį ar įvykio metu vartojote narkotines,
psichotropines, toksines  medžiagas, o taip pat
medikamentus, kurių vartojimas nėra
mediciniškai pagrįstas ir kurių konkretaus atvejo
gydymui gydytojas neišrašė;
tarnavote kariuomenėje ir dalyvavote karinėse
pratybose, operacijose, taikos palaikymo
misijose ar bet kokiuose kariniuose veiksmuose;
savanoriškai rizikavote gyvybe, išskyrus kito
žmogaus gyvybės gelbėjimą;
valdėte bet kurią transporto priemonę
(sausumos, oro ar vandens) būdamas
alkoholinio, narkotinio, toksinio apsvaigimo
būsenoje ar neturėdamos atitinkamos
kategorijos galiojančio vairuotojo pažymėjimo ar
licenzijos;
užsiėmėte Padidintos rizikos veikla (tokia kaip
važiavimas motociklu, motoroleriu ar keturračiu,
tame tarpe ir kaip keleiviui, ar kita, Asmens
draudimo taisyklių 3.3. punkte išvardinta, veikla)
ar užsiėmėte Sportu. Užsiimant veikla, kuri
Taisyklių sąlygomis priskiria Sportui ar Padidintai
rizikai, draudimo apsauga Jums galios tik tuo
atvėju, jei draudimo liudijime (polise) Jums buvo
nurodyta Padidintos rizikos veikla ar Sportas.
užsiėmėte akrobatiniu skraidymu, skraidymu
parasparniais, B.A.S.E. šuoliais, bushido,
kikboksu, kovomis be taisyklių ir kita panašios
rūšies veikla, motosportu, motokrosu, dalyvavote
varžybose ar treniruotėse važinėdami vandens
motociklais, motorlaiviais (skuteriais), sniego
motociklais, keturračiais, jei draudimo liudijime
nenurodyta kitaip;
su snieglente arba kalnų slidėmis, slidinėjote ne
specialiai tam skirtose kalnų slidinėjimo trasose;
įvykiai, nurodyti kaip nedraudžiamieji prie atskirų
rizikų.



įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgos;
įvykis yra nedraudžiamasis;
įvykis įvyko dėl tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar
Naudos gavėjo veiksmų.
Kritinių ligų rizikos draudimo atveju draudimo
išmoka nemokama jei:
Ligos pirmieji simptomai atsirado ir/ar Galutinė
ligos diagnozė buvo patvirtinta  per pirmas 90
dienų nuo draudimo sutarties laikotarpio
pradžios. Ši nuostata negalioja, kai Kritinių ligų
draudimo apsauga tęsiama Atnaujintoje
sutartyje;
kurios priežastis yra alkoholio, narkotinių ar
toksinių medžiagų vartojimas;
liga neatitinka Kritinėms ligoms nurodytų sąlygų
ir kriterijų;
Kritinė liga, jau buvo diagnozuota iki draudimo
sutarties sudarymo;
jei Galutinė ligos diagnozė nebuvo patvirtinta
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir
Apdraustajam esant gyvam.
Susirgimų rizikos draudimo atveju draudimo
išmoka nemokama jei:
liga, kuri priklauso Susirgimų rizikai, susergate
per pirmas 30 dienų nuo draudimo sutarties
laikotarpio pradžios. Ši nuostata negalioja, kai
Susirgimų draudimo apsauga tęsiama
Atnaujintoje sutartyje;
liga neatitinka Susirgimų rizikoje nurodytų sąlygų
ir kriterijų;
ligos diagnozė nepatvirtinta draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiu ir Apdraustajam esant
gyvam.

Lietuvoje arba Visame pasaulyje (išskyrus Dienpinigių, Medicinos išlaidų, Netekto darbingumo ir Asmens civilinės
atsakomybės draudimo rizikas) visą parą ar tik darbo metu, pakeliui į darbą (kaip nurodyta draudimo liudijime
(polise)).

Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas ir ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pranešti BTA apie rizikos
padidėjimą.
Įvykus įvykiui, Jūs privalote per 30 dienų apie tai pranešti BTA ir bei pateikti įvykį patvirtinančius dokumentus.

 �mokėjimo pavedimu į BTA banko sąskaitą;
 �visose parduotuvių Maxima kasose, visuose „Perlas“ terminaluose ir „Virtualių paslaugų operatorius“ skyriuose,

pateikiant mokėjimo sąskaitą.
 �bet kurioje BTA atstovybėje atsiskaitant kortele, kuriose yra įrengtas EKS kortelių skaitytuvas, arba grynais.

Įmoka už draudimo sutartį mokate iki jame nurodytos dienos vienu iš šių būdų:

Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime (polise) nurodytos dienos (bet ne anksčiau negu nuo draudimo
įmokos sumokėjimo) ir galioja iki paskutinės draudimo laikotarpio dienos, nurodytos draudimo liudijime (polise).

Draudimo sutartį galite nutraukti informavę mus raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki
pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos.


