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

Kokia šio draudimo rūšis?
Draudimo rūšis: Specializuotos technikos draudimas tai turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų bei rizikų. Specializuota
(žemės ūkio, statybinė, miško ir kt.) technika apdraudžiama nuo staigaus ir netikėto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Autoavarija.

Atsitikimai dirbant.

Ugnis, gamtinės jėgos.

Trečiųjų asmenų tyčinė veika.

Stiklo dūžis.

Išsamus kiekvienos rizikos apibūdinimas yra
aprašytas Taisyklėse prie Draudžiamųjų įvykių
skirsnyje.

Technika taip pat gali būti apdrausta visų rizikų
draudimu (t.y., atlyginama apdraustos
specializuotos technikos sunaikinimo ar
sugadinimo dėl staiga ir netikėtai įvykusio
atsitikimo, kuris atsirado draudimo apsaugos
galiojimo metu ir kurio priežastis nėra 6
skirsnyje įvardinta kaip nedraudžiamasis įvykis.

Draudimo suma draudimo sutartyje nurodyta
pinigų suma, kurios neviršijant BTA atlygins
patirtus nuostolius. Draudimo suma ir nuostolio
atlyginimo principai nustatoma kiekvienam
objektui ar objektų grupei atskirai.

Kam netaikoma draudimo

apsauga?

Jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, BTA
nemoka draudimo išmokos dėl:

natūralaus nusidėvėjimo ir neišvengiamų
natūralių procesų (korozijos, pelijimo, puvimo,
gedimo, nusidėvėjimo, plėtimosi ir pan.).

Ugnies, kuri kilo pačioje technikoje, jei technika
buvo senesnė nei 10 metų;

įvykių, klaidų ir trūkumų, už kuriuos pagal
garantiją arba įstatymuose nustatyta tvarka
atsako gamintojas, pardavėjas, tiekėjas,
garantinį ar techninį aptarnavimą vykdanti įmonė
ar organizacija;

žala buvo padaryta varikliui ar jo
sudedamosioms dalims, šaldymo bei šildymo
įrangai ar transmisijai bei kitiems
mechanizmams, atsirado ar padidėjo dėl
nepakankamo tepalo, aušinimo ar kitų skysčių
lygio, dėl netinkamos rūšies tepalo, aušinimo
skysčio ar degalų naudojimo arba dėl
nepakankamos jų cirkuliacijos, bei kad žala
atsirado ar padidėjo dėl pasibaigusių degalų;

specializuota technika buvo palikta neaptvertoje
ar nesaugojamoje teritorijoje, išskyrus vagystę iš
gyvenamojo namo (kuriame gyvenama daugiau
kaip 250 dienų per metus) kiemo teritorijos;

žala atsirado specializuotos technikos pakrovimo
ar iškrovimo metu;

specializuota technika buvo eksploatuojama
pažeidžiant jos technines charakteristikas, buvo
techniškai netvarkinga ir/ar jai buvo būtinas
remontas ar buvo naudota ne pagal tiesioginę
paskirtį;

apdraustą specializuotą techniką ir/arba ją
vežančią transporto priemonę vairavo asmuo,
apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ar
psichotropinių medžiagų arba vengė (atsisakė)
patikrinimo dėl girtumo, narkotikų, vaistų ir/ar
kitų psichotropinių medžiagų vartojimo;

vairavo specializuotą techniką pažeisdamas
darbo režimo ar darbų saugos reikalavimus;



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?
Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip.

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.


