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

Produktas: Asmens draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Asmens draudimo Taisyklėse Nr. 53.3 ir
draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo apsauga taikoma šioms rizikoms: Mirtis, Netektas darbingumas, Traumos dėl
Nelaimingo atsitikimo, Susirgimai ir Kritinės ligos, su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis. Šalys gali susitarti dėl papildomų
rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Apdraustojo Trauma, nurodyta Taisyklių 1
priede.
Apdraustajam ne vėliau kaip per 1 metus nuo
įvykio datos nustatytas Netektas darbingumas
(asmenims iki 18 metų – neįgalumo lygis).
Apdraustojo mirtis dėl Traumos per 1 metus nuo
Nelaimingo atsitikimo datos.
Apdraustojo susirgimas Kritine liga.
Apdraustajam diagnozuotas Susirgimas.
Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka,
kurią BTA išmokės. Ji gali būti nustatyta visam
laikotarpiui,
taip
pat
vienam
įvykiui.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Dirbote darbus, pavojingus sveikatai arba
gyvybei, kuriuos atliekant būtinas specialus
kvalifikacinis pasiruošimas ir atitinkamas
leidimas, išduotas kompetentingose įstaigose
(komisijose), kurio Jūs neturite.
Skridote kaip keleivis skraidymo aparatu, kuris
neskirtas keleivių transportavimui.
Buvote
gydomas
netradicinės
medicinos
metodais.
Prieš įvykį ar įvykio metu vartojote narkotines,
psichotropines, toksines medžiagas, o taip pat
medikamentus,
kurių
vartojimas
nėra
mediciniškai pagrįstas ir kurių konkretaus atvejo
gydymui gydytojas neišrašė.
Savanoriškai rizikavote gyvybe, išskyrus kito
žmogaus gyvybės gelbėjimą.
Valdėte bet kurią transporto priemonę
(sausumos, oro ar vandens) būdamas
alkoholinio, narkotinio, toksinio apsvaigimo
būsenoje
ar
neturėdamas
atitinkamos
kategorijos galiojančio vairuotojo pažymėjimo ar
licencijos, taip pat jei Jūs vykote transporto
priemone žinodamas, kad transporto priemonės
valdytojas yra alkoholinio, narkotinio, toksinio
apsvaigimo būsenoje arba neturi atitinkamos
kategorijos galiojančio vairuotojo pažymėjimo ar
licencijos.
Su snieglente arba kalnų slidėmis, slidinėjote ne
specialiai tam skirtose kalnų slidinėjimo trasose.
Užsiėmėte akrobatiniu skraidymu, bushido,
kikboksu, kovomis be taisyklių ir kita panašios
rūšies veikla, motosportu, motokrosu, dalyvavote
varžybose ar treniruotėse važinėdami vandens
motociklais, sniego motociklais, keturračiais, jei
draudimo liudijime nenurodyta kitaip.
Užsiėmėte Padidintos rizikos veikla ar
Profesionaliu sportu, išskyrus atvejus, kai Jums
draudimo liudijime buvo pasirinkta Padidintos
rizikos veikla ar Profesionalus sportas.
Įvykiai, nurodyti kaip nedraudžiamieji prie atskirų
rizikų.

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?
Lietuvoje arba Visame pasaulyje, bei darbo metu, pakeliui į darbą arba visą parą (kaip nurodyta draudimo liudijime
(polise)).

Kokios mano pareigos?
Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas ir 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 polise nurodytos dienos ir galioja iki paskutinės draudimo laikotarpio dienos.
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.

