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Produktas: Tyrėjų ir biomedicininių tyrimų
užsakovų civilinės atsakobymės

draudimas

Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance

Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Biomedicininio tyrimo užsakovo ir pagrindinio
tyrėjo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Taisyklėse patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2000 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 745 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo
Nr. V-1584 redakcija) ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Biomedicininio tyrimo užsakovo ir pagrindinio tyrėjo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Draudimo apsauga
taikoma padarius žalą biomedicininiais tyrimais.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudžiamasis įvykis yra nukentėjusio trečiojo
asmens reikalavimas dėl žalos atlyginimo,
pareikštas draudikui ar apdraustajam, jeigu jis
atitinka šias sąlygas:

reikalavimas pareikštas rašytinės pretenzijos ir
(ar) ieškinio forma;

reikalavimas pareikštas biomedicininio tyrimo
užsakovo ir pagrindinio tyrėjo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo apsaugos
laikotarpiu, nurodytu Lietuvos Respublikos
biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 12
straipsnio 4 dalyje;

reikalavimas pareikštas atlyginti žalą,
atsiradusią kaip biomedicininio tyrimo, vykdomo
turint atitinkamai regioninio biomedicininių
tyrimų etikos komiteto, Lietuvos bioetikos
komiteto, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos galiojantį leidimą atlikti
biomedicininį tyrimą, pasekmė;

biomedicininis tyrimas buvo atliekamas Lietuvos
Respublikoje.

Draudimo suma yra maksimali draudimo
išmoka, kurią BTA išmokės. Ji gali būti
nustatyta visam laikotarpiui, taip pat vienamįvykiui.

Biomedicininio tyrimo užsakovo ir pagrindinio
tyrėjo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo suma negali būti mažesnė kaip
29.000,- eurų.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?

Nedraudžiamieji įvykiai yra reikalavimai
atlyginti:

žalą, atsiradusią dėl apdraustojo tyčios,
išskyrus žalos gyvybei ar sveikatai atvejus;

žalą, atsiradusią dėl apdraustojo veiksmų,
atliktų po informacijos apie Lietuvos bioetikos
komiteto, regioninio biomedicininių tyrimų etikos
komiteto, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos sprendimą panaikinti arba
sustabdyti leidimo atlikti biomedicininį tyrimą
galiojimą gavimo dienos;

žalą dėl pastojimo (išskyrus žalą sveikatai), kai
žalos priežastimi buvo tiriamieji preparatai, skirti
nėštumui išvengti ar gimstamumui kontroliuoti,
išskyrus atvejus, kai draudimo sutarties šalių
susitarimu nustatyta, jog reikalavimas atlyginti
šiame papunktyje nurodytą žalą nėra
nedraudžiamasis įvykis;

žalą, atsiradusią dėl jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio, išskyrus atvejus, kai
biomedicininio tyrimo protokole numatyta, jog
biomedicininio tyrimo metu tiriamasis bus
veikiamas jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių;

neturtinei žalai, padarytai vienam tiriamajam,
kompensuoti.



Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?

Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas.

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.

Kur man taikoma draudimo apsauga?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.

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,
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.


