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Draudimo produkto informacinis dokumentas
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Produktas: Sausumos transporto
priemonių draudimas

Išsami iki sutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Sausumos transporto priemonių draudimo Taisyklėse
Nr. 017.3 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės
aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas. Draudimo apsauga taikoma šioms rizikoms:
Avarijai, vagystei, trečiųjų asmenų neteisėtai veikai, stichinėms nelaimėms ir kitiems staiga ir netikėtai įvykusiems įvykiams.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Autoavarija.
Automobilis rastas apgadintas.
Transporto priemonės ar jos multimedijos vagystė.
Veidrodėliu vagystė.
Gaisras, stichinės nelaimės.
Nepataisomai sugadinta padanga.
Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka,
kurią BTA išmokės. Ji gali būti nustatyta visam
laikotarpiui, taip pat vienam įvykiui.
Draudimo suma yra rinkos vertė draudžiamojo
įvykio dieną.
Nauji automobiliai draudžiami nauja verte.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Vairavo transporto priemonę neblaivus arba
apsvaigęs nuo narkotinių/psichotropinių medžiagų.
Vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės
vairuoti šios kategorijos transporto priemonės.
Vairavo transporto priemonę, kuriai autoavarijos
metu buvo pasibaigęs techninės pažiuros
galiojimo pasas.
Naudojo transporto priemonę kelių eismui
neskirtose vietose.
Naudojo transporto priemonę ne pagal jos
tiesioginę paskirtį, pažeisdamas jos technines
charakteristikas.
Transporto priemonę naudojo kitai transporto
priemonei vilkti, pervežti ar buksyruoti.
Transporto priemonę naudojo padidintos rizikos
sąlygomis ir apie tai nenurodė draudimo
sutartyje (pvz. taksi, mokamos pavežėjimo
paslaugos, nuoma, saugos tarnybos ir pan.).
Transporto priemonė buvo palikta be priežiūros,
t.y. su atidarytais langais, stoglangiu ar stogu,
neužrakintomis durimis.
Transporto priemonės salonui ir vidaus dalims
padaryta žala, kuri atsirado dėl viduje buvusio
gyvūno, keleivio ar paties transporto priemonės
valdytojo.
Dalyvavo ar ruošėsi dalyvauti renginiuose,
kuriuose siekiama važiuoti kuo didesniu greičiu
(pvz. sportinės varžybos, treniruotės) apie tai
nenurodant draudimo sutartyje.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgos.
Tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos
gavėjo veiksmų.
Transporto priemonės vagystės atveju joje
nebuvo įrengta draudimo liudijime nurodyto
lygio apsaugos įranga arba ji tinkamai
nefunkcionavo.
Taip pat gali būti pritaikyta sąlyginė ar besąlyginė
išskaita, išreikšta konkrečia pinigų suma arba
procentine išraiška, jeigu tai nurodyta polise.
Transporto priemonės vagystės atveju joje
palikus registracijos dokumentus, užvedimo
raktelius ir signalizacijos pultelius ir kt.,
draudimo išmoka yra mažinama;
Transporto priemonę vairavo jaunesnis arba
turintis mažesnį vairavimo stažą asmuo nei
nurodyta sutartyje (išskyrus pirmąjį atvejį,
kuriam taikoma papildoma besąlygine išskaita).

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja visoje geografinėje Europoje.

Kokios mano pareigos?
- Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas ir pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, ypač jeigu tai susiję su draudimo
objektu ar jo naudojimo būdo, pasikeitimu.
- Įvykus įvykiui, Jūs privalote ne vėliau kaip per 3 dienas apie tai pranešti BTA, nedelsiant informuoti kompetentingas
tarnybas, sudaryti BTA sąlygas apžiūrėti įvykio vietą, vykdyti BTA nurodymus bei pateikti prašomus dokumentus.
- Vykdyti visus BTA nurodymus bei imtis visų priemonių žalai sumažinti bei užkirsti kelią jos atsiradimui ar padidėjimui.

Kada ir kaip moku?

Įmoką už draudimo sutartį mokate iki jame nurodytos dienos vienu iš šių būdų:
● 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.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

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

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

