Gyventojų turto draudimas

Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Produktas: Gyventojų turto draudimo
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

liudijimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Gyventojų turto Taisyklėse Nr. 039.1 ir
draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.
(Įrašyti taisyklių pavadinim ą ir Nr., pavyzdžiui, Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr. 39.1. Jeigu yra kitų dokumentų,
pavyzdžiui sutartis, tai taip pat reikia nurodyti).

Kokia šio draudimo rūšis?

Tai turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų bei nuo kitų rizikų. Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto draudimo varianto
pastatai ir/ar nam ų turtas gali būti apdrausti nuo staigaus ir netikėto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Ugnis
Vanduo
Gamtinės jėgos
Trečiųjų asmenų tyčinė veika
Stiklo dūžis
Transporto priemonės atsitrenkimas
Savaiminis medžio, stulpo ar jų dalių užvirtimas
ant statinio
Elektros įtampos svyravimai
Lietaus ar tirpstančio sniego prasiskverbimas iš
išorės
Staigūs ir netikėti vidiniai įrenginių ir prietaisų
gedimai ar perdegimai, nepriklausomai nuo to,
ar gedim ą lėm ė išoriniai ar vidiniai faktoriai
Visų rizikų draudimas (Apsauga Maksimum) –
atlyginami visi nuostoliai, atsiradę dėl staiga ir
netikėtai atsitikusių įvykių, jeigu tie įvykiai nėra
numatytikaip nedraudžiamieji
Draudimo suma draudimo sutartyje nurodyta
pinigų suma, kurios neviršijant BTA atlygins
patirtus nuostolius. Draudimo suma nustatoma
kiekvienam objektui ar objektų grupei atskirai.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Mes nemokėsime draudimo išmokos, jeigu
nuostoliai atsirado dėl:
Neišvengiam ų natūralių procesų (natūralaus
nusidėvėjimo, korozijos, rūdijimo, pelijimo,
puvimo, pelėsio, gedimo, grybelio ir pan.).
Žalos, atsitikusios vykdant statybos ir/ar
montavimo darbus, nepriklausomai nuo to ar
darbai atliekami apdraustose patalpose, pastate
ar už jo ribų, šalia.
Ilgalaikio drėgm ės poveikio ir jos padarinių
(puvimas, pelėsis, grybelis, kvapas ir pan.).
Gyvūnų, vabzdžių, graužikų padarytos žalos.
Užvažiavimo ar atsitrenkimo su Jums
priklausančia ir/ar Jūsų valdoma transporto
priemone. Šis punktas netaikomas Priede nr.1
nurodytais atvejais.
Vidaus gedimo ar perdegimo, nepriklausomai
nuo to, ar gedim ą lėm ė išoriniai ar vidiniai
faktoriai, jeigu nuostoliai atsirado: a) Pastato
įrengimams, senesniems nei 10 metų; b) Nam ų
turto įrengimams, senesniems nei 5 metai; c)
Turtui, turinčiam galiojančią gamintojo garantiją,
tačiau atlyginami nuostoliai, jei jie neatlyginami
pagal garantiją; d) Įrengimams ar prietaisams,
kurių vertė mažesnė kaip 60 Eur; e)
Nesertifikuotiems, savadarbiams įrengimams; f)
Dėl gamybos broko ar susidėvėjimo ar buvo
eksploatuojami
pažeidžiant
gamintojo
reikalavimus.
Lietaus, sniego, audros ar kitų kritulių poveikio
turtui, esančiam lauke ar atviruose priestatuose,
išskyrus atvejus, kai toks turtas yra pritaikytas
laikyti ir naudoti lauke.
Stiklo dužimo ar skilimo nuostoliai neatlyginami:
a) Indams, vazoms, staliniams šviestuvams,
toršerams, dekoratyvinio stiklo gaminiams,
rankiniams veidrodžiams, akiniams, kitiems
lengvai pajudinamiems daiktams iš stiklo; b)
Televizorių, kompiuterių, įskaitant planšetinius
kompiuterius, mobilių telefonų, kitų panašių
įrenginių ekranams, fotoaparatų, vaizdo
kamerų, žiūronų stiklams; c) Šiltnamių stiklams,
saulės kolektoriams ir moduliams; d) Kai stiklo
paviršius tik apibraižomas.

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?
Pastatai draudžiami draudimo sutartyje nurodytu adresu.
Nam ų turto draudimo vieta yra pagrindinio pastato, esančio nurodytu adresu, viduje.
Jeigu pagal pasirinktą nam ų turto draudimo variantą draudimo apsauga išplėsta ir galioja už draudimo vietos
ribų, draudimo apsaugos galiojimo teritorija – Europos Sąjunga, Norvegija, Šveicarija.

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.

