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

Produktas: Vežamų krovinių draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Vežamų krovinio savanoriško draudimo
Taisyklėse Nr. 013.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Vežamų krovinių draudimas. Draudimo apsauga taikoma šioms rizikoms, su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis: gaisras,
sprogimas, stichinės nelaimės, krovinio (jo dalies) apgadinimas, vagystė. Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies rizikų
atsisakymo, nurodant tai polise.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Gabenamo krovinio ar jo dalies sugadinimas
ir/ar sunaikinimas, vagystė ar dingimas dėl šių
draudžiamųjų įvykių:
transporto priemonių apvirtimas, susidūrimas su
kietais judančiais ir nejudančiais objektais,
nuriedėjimas nuo kelio;
medžių ar skraidymo aparatų ir jų dalių kritimas;
tiltų griuvimas;
stichinės nelaimės;
gaisras, sprogimas;
avarija krovinio pakrovimo-iškrovimo metu (jei
dėl to raštiškai susitarta), perkrovimo, tarpinio
sandėliavimo metu;
laivo sugadinimas ledu, užplaukimas ant
seklumos, nuskendimas ar apvirtimas;
jūros, ežero, upės vandens patekimas į laivo
triumą, pervežamą laivu transporto priemonę,
konteinerį, į apdraustojo objekto pakrovimo
patalpą; apšildymo sistemos vandentiekio
avarijos;
krovinio iškritimas, jo nuplovimas nuo denio
audros metu;
krovinio, esančio atskirame įpakavime, iškritimas
pakrovimo, perkrovimo ar iškrovimo metu;
krovinio priverstinis išmetimas už borto gelbstint
laivą ar krovinį;
bendrosios avarijos nuostolių.
Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka,
kurią BTA išmokės. Ji gali būti nustatyta visam
laikotarpiui, taip pat vienam įvykiui.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Nedraudžiamasis įvykis yra gabenamo krovinio
žuvimas, dingimas ar jo sugadinimas dėl:
netinkamo ar nepakankamo krovinio įpakavimo
ar krovinio paruošimo gabenimui, pažeidžiant
standartus ir normas, numatytus gamintojo.
Jeigu gamintojas nenumato transportavimo
standartų ir/ar normų, atsižvelgiama į įprastus
įpakavimo ar krovinio paruošimo gabenimui
reikalavimus;
gabenimo tam nepritaikytu transportu;
gabenimo uždelsimo (jei toks uždelsimas
nebuvo iš anksto raštu suderintas su BTA);
normatyvaus krovinio nubyrėjimo, nutekėjimo,
svorio ar tūrio sumažėjimo, krovinio
nusidėvėjimo ar suirimo;
įprastos tai vietovei oro drėgmės ar
temperatūros svyravimo poveikio, krovinio
sudrėkimo (sušlapimo) dėl atmosferos kritulių,
krovinio perdžiūvimo;
krovinio natūralių vidinių savybių;
kenkėjų (vabzdžių, graužikų ir kt.) pažeidimo ar
sunaikinimo;
krovinio trūkumo, skirtumo sveriant krovinį
pakrovimo ir iškrovimo metu, esant nepažeistam
įpakavimui ir/ar nepažeistomis plombomis;
gaisro, sprogimo įvykusio dėl to, kad žinant
Draudėjui, siuntėjui, gavėjui, ar vežėjui, bet
nežinant BTA, kartu su kroviniu buvo pakrautos
ir pervežamos savaime ar greitai užsidegančios,
sprogstamosios medžiagos bei daiktai;
savininkų, vadybininkų, pervežėjų ar transporto
priemonių operatorių nemokumo ar finansinių
įsipareigojimų, susijusių su krovinio pervežimu
nevykdymo;
apsidraudus ribotos atsakomybės draudimu –
krovinio ar jo dalies vagystė.

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 draudimo liudijime nurodytos teritorijos ribose. Tuo atveju, jei krovinio
pakrovimo/iškrovimo vieta yra už šios teritorijos ribų, draudimo apsauga negalioja visam pervežimui, jeigu
draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.

Kokios mano pareigos?
Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas.
Pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, 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.

