Turto draudimo nuo gaisro ar
gamtinių jėgų grupė

Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Produktas: CAR: Turto draudimas nuo
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje
gaisro ir gamtinių jėgų
Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Asmens draudimo Taisyklėse Nr. 50.1 ir
draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų bei nuo kitų rizikų. Draudimo apsauga suteikiama statomam ar montuojam
objektui.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Statomo ar montuojamo objekto sugadinimas ar
sunaikinimas dėl staiga ir netikėtai įvykusio
atsitikimo draudimo vietoje, kuris atsirado
draudimo apsaugos galiojimo metu ir kurio
priežastis nėra įvardinta kaip nedraudžiamasis
įvykis.
Statybos ir montavimo darbų vertė yra sutarta,
rangos ar kitoje panašaus pobūdžio sutartyje
nustatyta darbų atlikimo kaina (sąmatinė vertė);
Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta
pinigų suma, kurios neviršijant BTA atlygina
patirtus nuostolius.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Draudėjo, Apdraustojo ar su jais susijusių
asmenų veiksm ų, jiems esant alkoholio,
narkotinių, ar toksinių medžiagų poveikyje;
Geologinių tyrim ų ar projektavimo klaidų;
• Tokių Draudėjo, Apdraustojo ar su jais
susijusių asmenų tipinių (identiškų) profesinių
klaidų, kurios įvyko ne pirm ą kartą draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu;
Statybos produktų, montuojam ų konstrukcijų
bei įrenginių gamintojų defektų pašalinimo ar
nekokybiško darbo (broko) perdarymo. Ši išimtis
galioja tik nekokybiškiems statybos darbams ir
produktams, montuojamoms konstrukcijoms
bei įrenginiams su gamintojo defektais, bet
neapima kokybiškų statybos produktų,
medžiagų, montuojam ų konstrukcijų bei
įrenginių sunaikinimo ar sugadinimo dėl
nelaimingo įvykio, įvykusio panaudojus
nekokybišką statybos produktą, montuojam ą
konstrukciją ar įrenginį ar padarius Darbų
klaidų;
Esant sukčiavimo, turto prievartavimo,
pasisavinimo, iššvaistymo atvejams;

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

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime nurodytoje statybvietėje.

Kokios mano pareigos?
Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas.
Pasikeitus rizikai apie tai informuoti draudiką.

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?

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.

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.

Bendrosios civilinės
atsakomybės draudimo grupė

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

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Asmens draudimo Taisyklėse Nr. 50.1 ir
draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų bei nuo kitų rizikų. Draudimo apsauga suteikiama statomam ar montuojam
objektui.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Statomo ar montuojamo objekto sugadinimas ar
sunaikinimas dėl staiga ir netikėtai įvykusio
atsitikimo draudimo vietoje, kuris atsirado
draudimo apsaugos galiojimo metu ir kurio
priežastis nėra įvardinta kaip nedraudžiamasis
įvykis.
Statybos ir montavimo darbų vertė yra sutarta,
rangos ar kitoje panašaus pobūdžio sutartyje
nustatyta darbų atlikimo kaina (sąmatinė vertė);
Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta
pinigų suma, kurios neviršijant BTA atlygina
patirtus nuostolius.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Draudėjo, Apdraustojo ar su jais susijusių
asmenų veiksm ų, jiems esant alkoholio,
narkotinių, ar toksinių medžiagų poveikyje;
Geologinių tyrim ų ar projektavimo klaidų;
Tokių Draudėjo, Apdraustojo ar su jais susijusių
asmenų tipinių (identiškų) profesinių klaidų,
kurios įvyko ne pirm ą kartą draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiu;
Statybos produktų, montuojam ų konstrukcijų
bei įrenginių gamintojų defektų pašalinimo ar
nekokybiško darbo (broko) perdarymo. Ši išimtis
galioja tik nekokybiškiems statybos darbams ir
produktams, montuojamoms konstrukcijoms
bei įrenginiams su gamintojo defektais, bet
neapima kokybiškų statybos produktų,
medžiagų, montuojam ų konstrukcijų bei
įrenginių sunaikinimo ar sugadinimo dėl
nelaimingo įvykio, įvykusio panaudojus
nekokybišką statybos produktą, montuojam ą
konstrukciją ar įrenginį ar padarius Darbų
klaidų;
Esant sukčiavimo, turto prievartavimo,
pasisavinimo, iššvaistymo atvejams;

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

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime nurodytoje statybvietėje.

Kokios mano pareigos?
Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas.
Pasikeitus rizikai apie tai informuoti draudiką.

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?

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.

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.

