Statybos ir montavimo rizikų
draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultūros
paveldo statinio tvarkomųjų statybos
darbų ir civilinės atsakomybės
privalomasis draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama draudimo liudijime (polise), LR draudimo
įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose, LR statybos įstatyme, Lietuvos banko
valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 patvirtintose Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
taisyklėse.

Kokia šio draudimo rūšis?
Turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų bei nuo kitų rizikų. Draudimo apsauga suteikiama Draudimo liudijime nurodytam
darbų rezultatui bei apdraustiems darbams atlikti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai. Draudėjo civilinei atsakomybei
už žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

Kam taikoma draudimo apsauga?
apdrausto turto sugadinimas, sunaikinimas ar
praradimas dėl draudžiamojo įvykio.
draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo
civiline atsakomybe už žalą, padarytą
tretiesiems asmenims
Draudimo suma lygi statinio atkuriamajai vertei
Civilinės atsakomybės atveju draudimo suma
negali būti mažesnė nei 43 400EUR

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Žala kurią nulėmė: karas, invazija, teroristiniai
aktai, jonizuojanti spinduliuotė ar radioaktyvusis
užteršimas, bet koks cheminis, biologinis,
biocheminis ar elektromagnetinis ginklas ar
prietaisas, žemės drebėjimas,
draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčiniai
veiksmai;
draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo
veiksmai (veikimas ar neveikimas), kai jis buvo
neblaivus, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų,
psichotropinių, toksinių ar kitų svaigiųjų
medžiagų;
žala kuri atsirado dėl projektavimo klaidų;
visi kiti nedraudžiamieji įvykiai nurodyti
taisyklėse kaip nedraudžiamieji įvykiai;

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 tik draudimo liudijime nurodytoje statybvietėje.

Kokios mano pareigos?
Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkybės arba
informacija, kurią draudėjas pateikė arba kurios draudikas teiravosi raštu sudarant draudimo sutartį, dėl kurių
padidėja ar gali padidėti draudimo rizika, apie tai draudėjas privalo pranešti draudikui ne vėliau kaip per 7 darbo
dienas nuo tos dienos, kai sužinojo apie šiuos pasikeitimus.

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.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudėjui iki draudimo liudijime nurodyto termino nesumokėjus visos draudimo įmokos ar visos pirmos jos dalies,
jei šalys susitarė, kad draudimo įmoka yra mokama dalimis, draudimo sutartis laikoma neįsigaliojusia nuo jos
sudarymo dienos. Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis prasideda nuo apdraustų darbų pradžios arba draudimo
sutarties įsigaliojimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis pasibaigia
iš karto, kai rangovas perduoda visų darbų rezultatą statytojui (užsakovui) arba draudimo sutarties termino pabaigos
dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė.

