Vežėjų kelių transportu
civilinės atsakomybės
draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Produktas: Vežėjų kelių transportu CA
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

draudimas (CMR)

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Vežėjų kelių transportu civilinės atsakomybės
draudimo Taisykl ėse Nr. 038.3 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas. Apdraudžiama Draudėjo atsakomybė: numatyta 1956 m. pagal „Tarptautinio krovinių
vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)” taip pat pagal kitą nacionalinę teisę, kiek ja gali remtis turintis teisę į draudimo
išmoką, bet neviršijant CMR konvencijos nuostatų, su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis Šalys gali susitarti dėl papildom ų
rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo suma yra maksimali draudimo
išmoka, kurią BTA išmokės. Ji gali būti
nustatyta visam laikotarpiui, taip pat vienam
įvykiui.
Vežėjo civilinė atsakomybė dėl krovinio (jo
dalies) apgadinimo ar praradimo.
Vežėjo patirti papildomi finansiniai nuostoliai;
tretiesiems asmenims padaryta turtinė žalos
vežamu kroviniu.
Išlaidos, kurios gali atsirasti, siekiant išvengti
gresiančios žalos ir sumažinant jos nuostolius.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Kai kroviniai vežami neteisėtai;
kai nuostoliai atsiranda dėl Draudėjo arba jo
darbuotojų tyčios, ar veiksm ų, kurie pagal CMR
konvencijos 29 str. yra prilyginami tyčiniams
veiksmams, išskyrus atvejus, kai tyčiniai
veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi
(būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir
kt.);
kai nuostolių priežastimi yra krovinio
pristatymas klaidingam jo adresatui arba
neteisėtam jo gavėjui;
kai krovinys gabenamas eksploatacijai
netinkama ir/ar techniškai netvarkinga bei tam
nepritaikyta, ar netinkamai parengta transporto
priemone.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgos.
Įvykis yra nedraudžiamasis.
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?
Draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytos teritorijos ribose. Tuo atveju, jei krovinio
pakrovimo/iškrovimo vieta yra už šios teritorijos ribų, draudimo apsauga negalioja visam pervežimui, jeigu
draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.

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.

