Profesinės atsakomybės
draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Produktas: Turto ir verslo vertintojų
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje
profesinės civilinės atsakomybės
draudimas
Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Turto ir verslo vertintojų profesinės civilinės
atsakomybės draudimo Taisyklėse Nr. 029.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo
sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Draudimo apsauga taikoma draudėjo
turtiniams interesams, susijusiems su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado
draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai, dėl draudimo
sutarties galiojimo metu atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos techninės priežiūros, su sąlyga, kad įvykis yra
draudžiamasis. Šalys gali susitarti dėl papildom ų 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 dėl
netinkam ų Draudėjo teikiam ų ir (ar) suteiktų
turto ir verslo vertintojo profesinių paslaugų,
jeigu reikalavimas atitinka visas šias sąlygas:
pateiktas kaip rašytinė pretenzija arba ieškinys;
pareikštas draudimo sutarties galiojimo metu
arba per šalių nustatytą pratęstą pretenzijos
pareiškimo laikotarpį;
pareikštas dėl žalos, kuri atsirado draudimo
sutarties galiojimo metu arba per šalių nustatytą
terminą, dėl Draudėjo netinkamai suteiktų ir (ar)
teikiam ų turto ir verslo vertintojo profesinių
paslaugų;
pareikštas dėl Draudėjo teikiam ų ir (ar) suteiktų
turto ir verslo vertintojo paslaugų draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu;
pareikštas dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje
teikiam ų ir (ar) suteiktų turto ir verslo vertintojo
profesinių paslaugų, jei teritorijos išplėtimas
neaptartas draudimo sutartyje;
Draudėjas pagal galiojančius teisės aktus
atsako už žalą.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Bet koks veiksmas ar neveikimas, susijęs su
suteikiamomis paslaugomis ar veika, išeinančia
už Draudėjo teikiam ų profesinių paslaugų ribų
pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatym ą ar kitus norminius
teisės aktus.
Jeigu draudimo sutartyje papildomai neaptarta ir
nenumatyta kitaip, Draudikas neatlygina
Draudėjo padarytos žalos, jeigu pretenzija kilo
dėl:
nuostolių, kuriuos patyrė fiziniai ar juridiniai
asmenys, su kuriais Draudėjas susijęs turtiniais
interesais (pavyzdžiui: akcininkai, su Draudėju
bendrą veiklą vykdantis asmenis);
nuostolių, kuriuos patyrė Draudėjo darbuotojai,
jų šeimos nariai ar su jais bendrą nam ų ūkį
vedantys asmenys;
neturtinės žalos atlyginimo;
tokių Draudėjo tipinių (identiškų) pasikartojančių
profesinių klaidų, kurios įvyko ne pirm ą kartą
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu;
teisės verstis turto ir verslo vertintojo veikla
netekimo.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgos
įvykis yra nedraudžiamasis
tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo
veiksm ų
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 padidėjim ą, 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 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.

