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

Produktas: Laivų civilinės atsakomybės
draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Vandens transporto priemonių (laivų ir kt.)
savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės draudimo Taisyklėse Nr. 035.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme,
LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose

Kokia šio draudimo rūšis?
Vandens transporto priemonių (laivų ir kt.) savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės draudimas. Draudimo apsauga taikoma
kilusiai Draudėjo civilinei atsakomybei dėl tretiesiems asmenis padarytos žalos - sveikatai (gyvybei) ir/ar turtui, dėl Draudėjo
veikos, susijusios su vandens transporto priemonių (laivų ar kt.) eksploatavimu, su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Atsakomybė už vežti (transportuoti) apdrausta
vandens transporto priemone (laivu ar kt.)
priimtą, pervežamą ar pervežtą krovinį.
Atsakomybė už vandens transporto priemonėje
esantį turtą.
Atsakomybė už apdrausto laivo susidūrimą su
kitomis vandens transporto priemonėmis.
Atsakomybė už plaukiojančių ir nejudančių
objektų sugadinimą.
Atsakomybė už nuskendusios avarijos
pasekmėje vandens transporto priemonės turto
pašalinimą.
Atsakomybė už žalą, padarytą dėl vandens ar
jame esančio turto užteršimo, išsipylus iš
apdraustos vandens transporto priemonės naftai
ar kitiems teršalams.
Atsakomybė už žalą, padarytą fiziniams
asmenims, išskyrus apdraustos vandens
transporto priemonės įgulos narius.
Atsakomybė dėl Draudėjui ir/ar jo tarnautojams
paskirtų baudų, susijusių su tarnybinių pareigų
vykdymu.
Nuostolių išvengimo ir/ar jų sumažinimo išlaidos.
Atsakomybė už buksyravimą.
Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies
rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.
Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka,
kurią BTA išmokės. Ji gali būti nustatyta visam
laikotarpiui, taip pat vienam įvykiui. Kai
Draudikas išmoka draudimo išmoką dėl
pretenzijų, lygių draudimo sumos daliai, BTA
prievolė lieka galioti iki draudimo sutarties
termino pabaigos tik likusiai draudimo sumos
daliai.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Neatlyginama žala, kai įvykis atsirado dėl šių
priežasčių:
baratrijos;
kai Draudėjas ir/ar jo darbuotojai (atstovai)
žinojo, kad vandens transporto priemonė prieš
išplaukdama į reisą buvo netinkama
plaukiojimui;
paėmimo į nelaisvę, pagrobimo, arešto ar
sulaikymo;
minų, torpedų, bombų, raketų, sviedinių,
sprogstamų medžiagų ar kitokių karo ginklų
panaudojimo, ar susidūrimo su jais;
vandens transporto priemonės (dalyvavimo
kontrabandinėse ar kitose neteisėtose
operacijose);
radiacijos, toksinių, sprogstamųjų medžiagų,
atominio kuro, radioaktyvių produktų ar atliekų
pervežimas apdraustuoju laivu bei buvimas
jame;
nespecializuotos vandens transporto priemonės
panaudojimas gelbėjimo, gręžimo, dugno
gilinimo, vamzdžių klojimo ir pan. darbams;
dėl grynųjų pinigų, čekių, bankinių dokumentų,
brangiųjų ir retųjų metalų bei jų lydinių,
brangakmenių, retų daiktų, meno, antikvarinių
vertybių praradimo, sugadinimo.
neatlyginama žala, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai
sukelia programinės įrangos ir visų rūšių
mikroprocesorių bei tokius mikroprocesorius
turinčių
sistemų,
įskaitant
kompiuterius,
sutrikimai.

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.

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.

