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

Produktas: Įsipareigojimų muitinei
draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Įsipareigojim ų muitinei įvykdymo laidavimo
draudimo Taisyklėse Nr. 021.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Laidavimo draudimas. Draudimo apsauga suteikiama tik draudimo sutartyje išvardintoms draudimo rizikoms (sumokėti
muitinės apskaičiuotus ir muitinės nustatytam terminui atidėtus mokesčius už importuojamas prekes, arba atlikti kitas ,
susijusias su prekėmis, muitinės procedūras arba muitinės sankcionuotus veiksmus), su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis.
Šalys gali susitarti dėl papildom ų rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudėjo prievolės ES ir LR teisės aktų
nustatyta tvarka sumokėti Muitinei skolą
sudarančius muitus ir mokesčius (išskyrus
baudas), susijusius su prekėmis taikomomis
muitinės sankcionuotais veiksmais, nurodytais
draudimo sutartyje, neįvykdymas arba
netinkamas įvykdymas, kai dėl to BTA gavo
Muitinės pretenziją.
Draudimo suma yra lygi didžiausiai muitų ir
mokesčių sumai, sudarančiai skolą Muitinei,
jeigu Draudėjas, su kuriuo sudaryta draudimo
sutartis, laiku ir tinkamai neįvykdo prisiimtų
įsipareigojim ų Muitinei.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Visi atvejai, kai Draudėjas ES ir LR įstatym ų
nustatyta tvarka atleidžiamas nuo prievolės
sumokėti Muitinei skolą sudarančius muitus ir
mokesčius, susijusius su prekėmis taikomais
muitinės sankcionuotais veiksmais, nurodytais
draudimo sutartyje.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgos
Įvykis įvyko ne dėl draudimo sutartyje išvardintų
rizikų.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga taikoma Europos Sąjungos teritorijoje.

Kokios mano pareigos?
Laiku sumokėti draudimo įmoką
Muitinės nustatyta tvarka laiku ir tinkamai atlikti prisiimtus įsipareigojimui Muitinei.
Per BTA nustatytą terminą (bet ne daugiau nei per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo laiško išsiuntimo datos)
įvykdyti savo prievolę Muitinei ir pateikti BTA įrodymus, kad jį įvykdyta arba buvo įvykdyta tinkamai.
Gavęs BTA informaciją apie Muitinės pranešim ą ar pretenziją, privalote:
Pateikti raštišką sutikim ą, kad Muitinės departamentas (teritorinė muitinė) pateiktų BTA visas žinias apie
draudimo liudijime (polise) ir garantijoje prie jo nurodytų muitinės sankcionuotų veiksm ų eigą ir dokumentus

Kada ir kaip moku?
Įmoka už draudimo sutartį mokate visą iš karto iki draudimo liudijime (polise) 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 liudijime (polise) nurodytos dienos ir galioja iki paskutinės draudimo
laikotarpio dienos.

Kaip galiu nutraukti sutartį?

Draudėjui, Muitinei ir BTA susitarus, draudimo sutartis gali būti nutraukta ankščiau laiko, nurodyto draudimo
liudijime (polise), jei Muitinė raštu patvirtins, kad sutarties nutraukimo metu ir vėliau pretenzijų BTA pagal
nutraukiam ą laidavimo draudimo sutartį neturi ir ateityje neturės.

