
Profesinės atsakomybės
draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrove: AAS “BTA Baltic Insurance
Company”, atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Advokatų profesinės civilinės 
atsakomybės draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Advokatų profesinės civilinės atsakomybės draudimo 
Taisyklėse Nr. 008.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose 
teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Advokatų civilinės atsakomybės draudimas. Draudimo apsauga taikoma Draudėjo turtiniams interesams, susijusiems su draudėjo 
profesine civiline atsakomybe už žalą, padarytą nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo 
metu ar draudėjo ir BTA sutartu pratęstu pretenzijos pareiškimo laikotarpiu, dėl draudimo sutarties galiojimo metu, ar BTA ir drau-
dėjo sutartu retroaktyviuoju laikotarpiu, draudėjo netinkamų advokato profesinių paslaugų, su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis. 
Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Draudžiamasis įvykis yra reikalavimo atlyginti žalą 
pateikimas draudėjui arba BTA už trečiajam asme-
niui padarytą žalą dėl netinkamų draudėjo teikiamų 
ir (ar) suteiktų advokato 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 sutar-
ties galiojimo metu arba per šalių nustatytą termi-
ną, dėl draudėjo netinkamai suteiktų ir (ar) teikiamų 
advokato profesinių paslaugų; pareikštas dėl drau-
dėjo teikiamų ir (ar) suteiktų advokato paslaugų 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu;
pareikštas dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje tei-
kiamų ir (ar) suteiktų atlikto advokato paslaugų, jei 
teritorijos išplėtimas neaptartas draudimo sutartyje; 
draudėjas pagal galiojančius teisės aktus atsako 
už žalą.

Nedraudžiamasis įvykis, jei draudimo sutartyje 
neaptarta kitaip,  yra pateikimas reikalavimo at-
lyginti žalą (nuostolius), kurie atsirado dėl:
bet kokio veiksmo arba neveikimo, viršijančio 
Draudėjo teikiamos teisinės pagalbos ribas, nu-
matytas atitinkamuose Lietuvos Respublikos tei-
sės aktuose bei Draudėjo profesinės etikos ko-
dekse, bei viršijančio kliento suteiktus įgaliojimus;
bet kokios Draudėjo suteiktos konsultacijos (ne-
priklausomai nuo to, ar už tai atsakoma, ar ne) 
finansiniais, nekilnojamojo turto ir kitais, su tei-
sine pagalba nesusijusiais klausimais, išskyrus 
konsultacijas mokesčių klausimais;
Draudėjo profesinės veiklos, susijusios su kon-
sultavimu dėl ne LR galiojančiais teisės aktais ir 
darbu su bet kokios kitos valstybės nei LR teisė;
neturtinės žalos;
Draudėjo tyčinės veikos, išskyrus socialiai ver-
tingus tyčinius veiksmus (būtinoji gintis, pilieti-
nės pareigos atlikimas ir kt.);
veiksmų, nesusijusių su advokato profesine veikla.
Draudėjas pateikia BTA neteisingą, klaidinančią 
informaciją apie draudžiamąjį įvykį bei nepatei-
kia BTA dokumentų, kurie patvirtintų draudžia-
mąjį įvykį ir atsiradusių nuostolių dydį.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Jeigu nesutarta kitaip draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje.

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo 
apsauga?

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgos
įvykis 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

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, suda-
ryti BTA sąlygas apžiūrėti įvykio vietą, vykdyti BTA nurodymus bei pateikti prašomus dokumentus. 
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Kokios mano pareigos?



Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos dienos ir galioja iki paskutinės draudimo laikotarpio dienos. 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

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

Kaip galiu nutraukti sutartį?

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.
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Kada ir kaip moku?
Įmoka už draudimo sutartį mokate iki jame nurodytos dienos vienu iš šių būdų: 


