Skraidymo aparatų draudimas

Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Produktas: Skraidymo aparatų draudimas
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje
Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Skraidymo aparatų savanoriško draudimo
Taisyklėse Nr. 018.1 ir
draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Skraidymo aparatų savanoriškas draudimas. Draudimo apsauga taikoma turtiniams interesams, susijusiems su padaryta
materialine žala apdraustiems orlaiviams, kuri yra patiriama ryšium su jo praradimu, sudaužymu ar apgadinimu avarijos ar
stichinės nelaim ės metu.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudikas apdraudžia tokią riziką, kuriai įvykus
Draudėjui gali būti padaryta nenumatyto
(atsitiktinio) įvykio sukeliama žala, dėl ko SA
žūtų, dingtų be žinios, būtų prarastas arba
apgadintas.
Draudimo rizikų draudimas gali būti nustatytas
tiek atskirai pasirinktiems eksploatacijos
periodams: skrydžio metu, vairuojant aerodromo
takais arba stovint atviroje parkavimo vietoje,
aviaciniame angare,
plaukiant
(žem ė,
prisišvartavimas), arba pagal bet kurią šių
periodų kombinaciją. Sraigtasparnių atžvilgiu
siūlomos šios draustinos rizikos: “skrydis”,
“žem ė”, “prisišvartavimas” (su paleistais arba
išjungtais varikliais), kitos specifinės rizikos:
kabėjimas netoli nuo žem ės, vandens, vykdant
gelbėjimo darbus, nutūpimas nežinomose
aikštelėse ir kt.
Draudimo suma yra maksimali draudimo
išmoka, kurią BTA išmokės. Ji gali būti
nustatyta visam laikotarpiui, taip pat vienam
įvykiui.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Draudžiamaisiais įvykiais nėra laikomi, ir už
juos draudimo išmoka neišmokama:
atskirų SA agregatų sugedimas ryšium su bet
kokiais tų agregatų defektais arba jų veikimo
procesų ir šalutinių faktorių (vibracijos,
triukšmo, elektromagnetinių trukdžių ir t.t.)
sukeltų jų resursų išnaudojimu, nusidėvėjimu,
pasenimu ar atsparumo sumažėjimu, jeigu tokių
pažeidim ų ir sugedim ų pasekm ės pasireiškė tik
tų agregatų viduje;
SA konstrukcijos elementų pažeidimai, susiję su
normalių eksploatacijos sąlygų bei krūvių,
turinčių kaupiam ąjį pobūdį (korozija, detalių
nuovargio sukeliami įskilimai ir atitrūkimai),
poveikiu;
variklio kompresoriaus menčių, išorinės
apdailos elementų ir kitų SA agregatų vietinio
pobūdžio pažeidimai (įlenkimai ir įbrėžimai),
jeigu jie nesusiję su to SA patirtu bei konkrečiai
užregistruotu įvykiu ir jeigu jie buvo nustatyti
tiktai po skrydžio pravedamos apžiūros metu
arba vykdant jame reglamentuojamus techninės
apžiūros darbus.
Draudžiamuoju įvykiu nėra laikoma, jeigu įvykis
įvyko tada, kai SA:
naudojamas įstatym ų uždraustais tikslais arba
tokiais tikslais, kurie skiriasi nuo nurodytųjų
draudimo sutartyje;
buvo už draudimo sutartyje nurodytų geografinių
ribų, jeigu toks buvimas nebuvo susijęs su
avarine situacija arba nenugalimos jėgos (force
majeure) pobūdžio aplinkybėmis;
pilotuoja arba jį vairuoja būnant ant žem ės
neįgaliotas ir/arba neturintis tam teisės asmuo;
kyla arba leidžiasi į aerodrom ą (aikštelę), kurio
parametrai neatitinka tokio tipo SA keliamiems
reikalavimams, jeigu tai nėra susiję su avarine
situacija arba nenugalimos jėgos (force
majeure) pobūdžio aplinkybėmis;
vykdo bandomuosius skrydžius po kapitalinio
arba avarinio remonto.

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?
Jeigu nesutarta kitaip draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje.

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 polise nurodytos dienos 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.

