Laivų draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Laivų draudimo liudijimas
(polisas)

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Laivų draudimo Taisyklėse Nr. 023.1 ir draudimo
liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas. Draudimo apsauga taikoma laivo sunaikinimo, sugadinimo ar vagystės navigacijos
sezono ir/ar laivo saugojimo metu atveju. Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudžiamuoju įvykiu laikoma žalos laivui
atsiradimas
dėl:
avarijų, avarinių atsitikimų ar nelaimingų įvykių;
gaisro, sprogimo;
vagystės, įvykdytos įsilaužusių pašalinių asmenų
ar plėšimo; trečiųjų asmenų neteisėtos veikos;
krovinio išmetimo už borto ištikus nelaimei;
piratavimo;
branduolinių įtaisų ar reaktorių sugedimo ar
avarijos;
susidūrimo su lėktuvu ar panašiu objektu ar iš jo
krintančiais objektais, sausumos transporto,
doko ar prieplaukos įranga ar įrenginiais;
stichinės
nelaimės;
nelaimingų įvykių perkraunant, iškraunant ar
perduodant krovinį ar kurą;
katilų sprogimų, veleno gedimų, mechanizmų ar
korpuso paslėptų defektų (tačiau išmoka
nemokama už dalies, dėl kurios ši žala susidarė
pakeitimą ar remontą);
kapitono, padėjėjų, įgulos narių ar locmanų
didelio neatsargumo;
remontininkų ar
frachtuotojų didelio neatsargumo, jeigu
remontininkai ar frachtuotojai nėra draudėjai
pagal draudimo sutartį; kapitono, jo padėjėjų ar
įgulos neteisėtos veikos ar baratrijos;
Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka,
kurią BTA išmokės. Ji gali būti nustatyta visam
laikotarpiui, taip pat vienam įvykiui. Laivas yra
draudžiamas atstatomąja verte, jeigu Draudėjo ir
Draudiko nėra sutarta kitaip.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Bet koks įvykis kilęs dėl:
paėmimo į nelaisvę, arešto, sulaikymo ar
užlaikymo (išskyrus neteisėtą veiką ir
piratavimą),
jų pasekmes ar kokius nors
bandymus tai padaryti;
užsilikusios minos, torpedos ar kokio kito karinio
ginklo;
laivo variklio (-ų) ar kitų jo mechanizmų gedimų,
atsiradusių ne dėl laivo avarijos;
dėl laivo dugno gramdymo, valymo smėlio
čiurkšle ir/ar kitokio jo paviršiaus paruošimo ar
dažymo, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykis įvyko dėl
nenugalimos
jėgos,
arba
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 sutartyje nurodytos teritorijos ribose.

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.

