
Profesinės atsakomybės
draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: Bankroto administratoriaus

profesinės civilinės atsakomybės

atliekant įmonių bankroto procedūras

privalomasis draudimas

Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance

Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Bankroto administratoriaus profesinės civilinės
atsakomybės atliekant įmonių bankroto procedūras privalomojo draudimo Taisyklėse patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1K-143 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose
draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės atliekant įmonių bankroto procedūras privalomasis draudimas.
Draudimo apsauga taikoma šioms rizikoms, susijusioms su administratoriaus civiline atsakomybe už draudimo sutarties
galiojimo metu administratoriaus ir (ar) jo darbuotojų neteisėtais veiksmais, atliekant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių
bankroto procedūras, padarytą žalą, su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis. Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies
rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudžiamuoju įvykiu laikomi draudimo
sutarties galiojimo metu administratoriaus ir (ar)
jo darbuotojų atlikti neteisėti veiksmai (veikimas,
neveikimas), atliekant bankrutuojančių ir
bankrutavusių įmonių bankroto procedūras,
kurie yra pagrindas atsirasti apdraustojo civilinei
atsakomybei, ir reikalavimo, kuris atitinka
administratoriaus profesinės civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse
numatytas sąlygas, atlyginti žalą pateikimas.
Administratoriaus profesinės civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo minimali
draudimo suma yra 57.900,- eurų vienam
draudžiamajam įvykiui ir 144.800,- eurų visiems
draudžiamiesiems įvykiams per metus. Dėl
draudžiamojo įvykio išmokėjus draudimo
išmoką ir sumažėjus nustatytai minimaliai
draudimo sumai, administratorius privalo per
vieną mėnesį apsidrausti civilinę atsakomybę,
kad būtų atkurta privalomoji minimali draudimo
suma.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?

Draudėjui ar draudikui pareikštas reikalavimas
atlyginti žalą laikomas netinkamu, kai jis
teikiamas dėl žalos, kuri:
padaryta tyčiniais neteisėtais draudėjo
veiksmais (veikimu, neveikimu), išskyrus
Civiliniame kodekse nustatytas išimtis, kai
draudikas vis tiek privalo mokėti draudimo
išmoką;
padaryta draudėjo ir (ar) jo darbuotojo
artimiesiems giminaičiams;
padaryta veika, užtraukiančia draudėjo ir (ar) jo
darbuotojo baudžiamąją atsakomybę;
padaryta veika, užtraukiančia draudėjo ir (ar) jo
darbuotojo administracinę atsakomybę;
padaryta siekiant neteisėtai gauti draudimo
išmoką;
atsirado dėl bet kokios veikos, nesusijusios su
administratoriaus funkcijomis.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?Įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgos.Įvykis yra nedraudžiamasis.

Tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo
veiksmų.
Draudimo sutarties galiojimo metu
administratoriaus ir (ar) jo darbuotojų
neteisėtais veiksmais vykdant bankrutuojančių ir
bankrutavusių įmonių bankroto procedūras
padarytą žalą, viršijančią 290 eurų, atlygina
draudikas, išmokėdamas draudimo sumos
neviršijančią draudimo išmoką.



Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje.

Kokios mano pareigos?
Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmoką.
Pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, ypač jeigu tai susiję su draudimo objektu ar jo naudojimo būdo,
pasikeitimu.Įvykus įvykiui, Jūs privalote per 3 dienas apie tai pranešti BTA, nedelsiant informuoti kompetentingas tarnybas,
sudaryti BTA sąlygas apžiūrėti įvykio vietą, vykdyti BTA nurodymus bei pateikti prašomus dokumentus.

Kada ir kaip moku?Įmoka 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 polise nurodytos dienos 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.


