Verslo nutrūkimo draudimas

Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Produktas: Verslo nutrūkimo draudimas
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje
Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Verslo nutrūkimo draudimo Taisyklėse Nr. 015.1
ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Verslo nutrūkimo draudimas priklauso finansinių nuostolių draudimo grupė. Draudimo objektas yra Draudėjo finansiniai
nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Draudėjas yra priverstas nutraukti verslą ar sumažinti jo apimtis dėl turto sugadinimo ar
sunaikinimo, įvykus draudžiamajam įvykiui pagal turto draudimo sutartį.

Kam taikoma draudimo apsauga?
BTA atlygina Draudėjo patirtus finansinius
nuostolius, jei verslo nutrūkimas yra tiesioginė
turto draudimo sutartimi apdrausto turto
sunaikinimo ar sugadinimo pasekm ė turto
draudimo sutartyje nurodytu adresu dėl
draudžiamojo įvykio pagal galiojančią turto
draudimo sutartį ar kitų įvykių, nurodytų verslo
nutrūkimo draudimo sutartyje.
Draudimo suma yra draudimo sutartyje
nurodyta pinigų suma, kurios neviršijant BTA
atlygina patirtus nuostolius.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
BTA neatlygina žalos, jeigu verslo nutrūkimas
yra pasekm ė įvykio, kuris yra nedraudžiamasis
pagal turto draudimo sutartį arba nuostoliai kyla
dėl bet kurios kitos priežasties nei turto
draudimo sutartyje numatyti draudžiamieji
įvykiai.
Draudėjo sutartinių įsipareigojim ų nesilaikymo.
Finansinių įsipareigojim ų sulaužymo.
Verslo partnerių sutartinių įsipareigojim ų
nesilaikymo.
Kylančios dėl nenumatytų uždelsim ų dėl
valstybinių ar vietos valdžios nustatytų
reikalavim ų.
Patiriamos dėl to, kad draudėjas neturi
pakankamai lėšų sugadintam ar sunaikintam
turtui atstatyti, kuris nebuvo draustas arba buvo
draustas nepilnai.

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?
Draudimo apsauga galioja tuo pačiu adresu kokiu yra apdraustas turtas, kurio žalos pasėkoje būtų patiriami
verslo nutrūkimo nuostoliai.

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.

