
Bendrosios civilinės
atsakomybės draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: Renginių organizatorių
civilinės atsakomybės draudimas

Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance

Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Renginių organizatorių civilinės atsakomybės
draudimo Taisyklėse Nr. 030.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Renginių organizatorių civilinės atsakomybės draudimas. Draudimo apsauga taikoma šioms rizikoms susijusiomis su Renginio
organizatoriaus, vedėjo, vadovo prižiūrėtojo ir panašias pareigas turinčių asmenų civiline atsakomybe prieš trečiuosius asmenis
už jų turtui ir/ar sveikatai (gyvybei) padarytą žalą vykstančio renginio metu dėl Draudėjo kaltės, kuri reglamentuojamaįstatymais, nutarimais ar kitais teisiniais aktais., su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis. Šalys gali susitarti dėl papildomų
rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudžiamasis įvykis yra reikalavimo atlyginti
žalą pateikimas Draudėjui arba BTA už
trečiajam asmeniui padarytą žalą, patirtą dėl
Draudėjo veikos (veiksmo ar neveikimo),
susietos su renginio organizatoriaus, vedėjo,
vadovo ir panašias pareigas turinčių asmenų
veikla, jeigu reikalavimas atitinka visas šias
sąlygas:
pateiktas kaip rašytinė pretenzija arba ieškinys;
pareikštas draudimo sutarties galiojimo metu
arba per 3 dienas nuo draudimo sutarties
galiojimo pabaigos, numatytos draudimo
liudijime (polise), arba draudimo sutarties
nutraukimo dienos (jei nesutartas ilgesnis
pratęstas pretenzijos pareiškimo laikotarpis);
pareikštas dėl žalos, kuri atsirado draudimo
sutarties galiojimo metu;
pareikštas dėl Draudėjo vykdomos renginio
organizatoriaus, vedėjo, vadovo ir panašios
veiklos draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu;
pareikštas dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje
vykdomos renginio organizatoriaus, vedėjo,
vadovo ar pan. veiklos, jei teritorijos išplėtimas
neaptartas draudimo sutartyje.
Draudžiami šventiniai renginiai, sportiniai
renginiai, eitynės, šventinės eitynės,
demonstracijos, taip pat ir vaikų šventines
eitynes bei šventes, Kalėdinis gatvių
apšvietimas, o taip pat Draudėjo civilinė
atsakomybė girliandų ir kitų panašių papuošimo
priemonių pakabinimo bei nuėmimo metu yra
draudžiama, Renginio organizatoriaus civilinė
atsakomybė, susijusi su palapinių miesteliais
(kempingais), atostogų išvykomis, studijų
kelionėmis, atostogų praleidimais, yra
draudžiama.
Draudimo suma yra maksimali draudimo
išmoka, kurią BTA išmokės. Ji gali būti
nustatyta visam laikotarpiui, taip pat vienamįvykiui.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?

Nėra atlyginama žala:
kurią patiria Draudėjas;
kurią patyrė Draudėjo darbuotojai, jų šeimos
nariai ar su jais bendrą namų ūkį vedantys
asmenys;
padaryta gamtinei aplinkai, jei ji atsirado ne dėl
netikėtų ir nenumatytų priežasčių ir apie tai
papildomai buvo sutarta draudimo sutartyje;
dėl sutartinės Draudėjo civilinės atsakomybės;
kuri padaroma išsinuomotam, pasiskolintam ar
kitaip gautam turtui, kurį naudoja Draudėjas ar -
jo sąskaita - kiti asmenys, jei kitaip nesutarta
draudimo sutartyje;
Draudimo apsauga negalioja rizikoms,
susijusioms su:
nusikalstama Draudėjo veikla;
neturtine žala, jeigu papildomai nesutarta
draudimo sutartyje;
pretenzijomis dėl civilinės atsakomybės už
žalas, patiriamas dėl dalyvavimo žirgų, dviračių
ar automobilių lenktynėse, bokso ar imtynių
varžybose, o taip pat rengiantis joms
(treniruojantis), jei draudimo sutartyje nesutarta
kitaip;

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgosįvykis yra nedraudžiamasis

tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo
veiksmų
taip pat gali būti pritaikyta sąlyginė ar
besąlyginė išskaita, išreikšta konkrečia pinigų
suma arba procentine išraiška, jeigu tai
nurodyta polise



Kur man taikoma draudimo apsauga?
Jeigu nesutarta kitaip draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje.

Kokios mano pareigos?
Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas
pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, ypač jeigu tai susiję su draudimo objektu ar jo naudojimo būdo, pasikeitimuĮvykus 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.
Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo polise nurodytos dienos (bet ne anksčiau 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.


