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monių turto draudimas

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

Produktas: Įmonių turto draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Įmonių turto draudimo Taisyklėse Nr. 004.1 ir
draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Tai yra turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų bei nuo kitų rizikų. Pastatai ir kilnojamas turtas apdraudžiami nuo staigaus
ir netikėto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo dėl draudimo liudijime nurodytų draudžiam ųjų įvykių.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Ugnis;
Vanduo;
Gamtinės jėgos;
Tyčinė trečiųjų asmenų veika;
Transporto priemonės atsitrenkimas;
Stiklo dūžis;
Savaiminis medžio, stulpo, jų dalių ar kitų daiktų
užvirtimas;
Piktavališkas
pastato
sugadinimas
ar
sunaikinimas, vandalizmas;
Visų rizikų draudimas;
Elektros įtampos svyravimai;
Žem ės drebėjimas.
Draudimo suma yra maksimali draudimo
išmoka, kurią BTA išmokės. Ji gali būti
nustatyta visam laikotarpiui, taip pat vienam
įvykiui.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
BTA nemoka draudimo išmokos, jeigu nuostoliai
atsirado dėl:
BTA nemoka draudimo išmokos, jeigu nuostoliai
atsirado dėl:
vykdom ų ar vykdytų statybos ir/ar montavimo
darbų, sistem ų bandym ų ar dėl sprogdinimo,
kasimo, kasinėjimo darbų;
vandens, dujų, elektros energijos, šildymo ar
kitų energetinių resursų tiekimo nutraukimo,
išskyrus atvejus, kai tai atsitiko dėl
draudžiamojo įvykio;
gyvūnų,
vabzdžių,
graužikų padarytos
tiesioginės žalos turtui;
lietaus ar tirpstančio sniego, kai vanduo pateko
per angas arba nesandarumus (t. y., kiauras
stogas, nehermetiškos išorinės sienos,
nesandarios išorinių konstrukcijų jungtys,
atidaryti langai ar durys ir kt.), kurių neturėtų
būti, įskaitant ir esamas angas arba
nesandarumus nebaigtame statyti objekte, ar
atsiradusius dėl atliekam ų statybos darbų
išskyrus atvejus, kai tos angos atsirado dėl
audros ar kito draudžiamo įvykio;
esant gruntinio vandens poveikiui arba dėl
miesto ar visuomeninių tinklų avarijos ar
užsikišimo;
lėtinio vandens kapsėjimo pro vamzdžių jungtis,
kitus nesandarumus ar vandens kaupimosi;
šalčio, sprogus ar įtrūkus įrengimams ar
vamzdynams neapšildomuose pastatuose ar už
pastato ribų;
sukelti laipsniško grunto suslūgimo, pamatų
nusėdimo, šlaito erozijos.

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?
Kilnojamo turto draudimo vieta yra pastato, esančio nurodytu adresu, viduje, jei nesutarta kitaip ir nenurodyta
draudimo liudijime.

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.

