Bendrosios civilinės
atsakomybės draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Produktas: Bendrosios civilinės
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje
atsakomybės draudimas
Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo
Taisyklėse Nr. 011.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Draudimo apsauga taikoma šioms rizikoms susijusioms su Draudėjui kylančia
civiline atsakomybe už tretiesiems asmenims padarytą žalą, su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis Bendros civilinės
atsakomybės draudimo atveju Draudėjui eksploatuojant teisėtai priklausančius ir (ar) jo teisėtu pagrindu valdomus statinius,
patalpas, teritorijas, reklaminius stendus, iškabas, įrengimus ar kitus draudimo liudijime nurodytu adresu esančius objektus;
Veiklos civilinės atsakomybės draudimo atveju kilusią Draudėjui vykdant apdraustą draudimo liudijime nurodytą veiklą;
Produkto civilinės atsakomybės draudimo atveju - padarytą Draudėjo pateiktu netinkamos kokybės produktu arba paslauga.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudžiamasis įvykis – tai draudimo laikotarpiu
ir teritorijoje pateiktas trečiojo asmens
reikalavimas atlyginti žalą, kai nustatomos
visos šios sąlygos:
įvykis, lėm ęs žalą trečiajam asmeniui, turi būti
įvykęs laikotarpiu nuo draudimo apsaugos
pradžios iki draudimo apsaugos laikotarpio
pabaigos,
draudimo
liudijime
nurodytoje
teritorijoje;
reikalavimas atlyginti Draudėjo padarytą žalą
dėl draudžiamojo įvykio yra pareikštas rašytine
(pretenzijos/ieškinio) forma Draudimo sutarties
laikotarpiu arba Išplėstiniu reikalavimo
pateikimo laikotarpiu, jei dėl jo susitarta pagal
Papildomas draudimo sąlygas, o BTA apie įvykį
yra
informuotas
Bendrosios
civilinės
atsakomybės draudimo Taisyklėse Nr. 011.1
nustatytais terminais; reikalavimas pareikštas
dėl draudimo liudijime nurodytos apdraustos
Draudėjo civilinės atsakomybės (veiklos civilinės
atsakomybės, bendrosios civilinės atsakomybės
ar produkto civilinės atsakomybės);
draudėjui pagal įstatymus kyla civilinė
atsakomybė dėl trečiajam asmeniui padarytos
žalos;
draudėjas nežinojo ir (ar) negalėjo žinoti apie
draudžiam ąjį įvykį ir (ar) trečiojo asmens
nuostolius iki draudimo sutarties sudarymo.
Draudimo suma yra maksimali draudimo
išmoka, kurią BTA išmokės. Ji gali būti
nustatyta visam laikotarpiui, taip pat vienam
įvykiui.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi reikalavimai
atlyginti žalą:
susijusią su trečio asmens bet kokiais
finansiniais nuostoliais, kurie kilo ne kaip
trečiojo asmens kūno sužalojimo, gyvybės
atėmimo arba materialaus turto sugadinimo,
sunaikinimo dėl draudžiamojo įvykio pagal šių
taisyklių sąlygas pasekm ė;
atsiradusią ne dėl draudimo sutartyje nurodytos
apdraustos veiklos, pateikto produkto ir (ar)
suteiktos paslaugos;
susijusią su Draudėjo atsakomybe dėl pateiktų
produktų ar (ir) suteiktų paslaugų kokybės
garantijos,
paties
draudėjo
patirtiems
nuostoliams ar išlaidoms, taisant veiklos
rezultatą ar iš naujo atliekant blogai padarytus
darbus, pakeičiant netinkam ą produktą tinkamu;
padarytą turtui, kuriame Draudėjo produktas yra
sudėtine dalimi mišinio, detalės, ingrediento,
pakuotės ar kitu pavidalu;
kilusią dėl netinkamo sutarties įvykdymo ar
neįvykdymo (sutartinė atsakomybė). Taip pat
tais atvejais, kai sutartimi nustatyta atsakomybė
už žalą yra didesnės apimties nei ta, kurią
nustato įstatymas nesant sutarties, draudimo
apsauga taikoma ta dalimi, kiek kiltų Draudėjo
civilinė atsakomybė pagal įstatym ą be sutarties.

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.
Jeigu sutarties šalių rašytiniu susitarimu
draudimo apsauga nėra išplėsta (Papildomos
draudimo sąlygos aiškiai apibrėžta apimtimi) ir
susitarta dėl atitinkam ų Papildom ų draudimo
sąlygų taikymo, nurodytų Bendrosios civilinės
atsakomybės draudimo Taisyklių Nr. 011.1
Specialiojoje dalyje, arba nėra susitarta raštu
pagal individualias draudimo sutarties sąlygas,
BTA neatsako už žalą.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Jeigu nesutarta kitaip draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje.

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.

