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

Produktas: Skraidymo aparatų ir pervežėjų
oru civilinės atsakomybės draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Skraidymo aparatų savininkų (valdytojų) ir
pervežėjų oru civilinės atsakomybės draudimo Taisyklėse Nr. 019.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK
ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Skraidymo aparatų savininkų (valdytojų) ir pervežėjų oru civilinės atsakomybės draudimas. Draudimo apsauga taikoma šioms
rizikoms, susijusioms su pervežėjo oro keliais ar SA savininko/naudotojo/operatoriaus civilinė atsakomybė tretiesiems asmenims
(išskyrus keleivius ir krovinio savininkus); pervežėjo oro keliais ar SA savininko/naudotojo/operatoriaus civilinė atsakomybė
keleiviams; pervežėjo oro keliais ar SA savininko/naudotojo/operatoriaus civilinė atsakomybė krovinio savininkams (už krovinį),
su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis. Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Pagal standartines draudimo sąlygas yra
numatoma, kad Draudikas bus atsakingas už
įvykius, susijusius su SA skrydžiais, kurie yra
vykdomi leistais maršrutais, pervežant keleivius,
krovinius, bagažą ir paštą pagal SA paskirtį),
įskaitant, kai SA pergabenamas į remonto
dirbtuvę arba perskraidinamas į bazinį
aerodromą po apgadinimo – su sąlyga, jog
Draudėjas laikėsi lėktuvo eksploatacijos skrydžių
metu taisyklių ir buvo gavęs Draudiko sutikimą.
Pagal papildomas sąlygas yra numatyta
Draudiko atsakomybė už įvykius, kuriuos SA gali
patirti, atliekant juo skrydžius pagal specialias
programas, o būtent: atliekant bandymų
skrydžius, siekiant rekordų, demonstruojant
aviacinę
techniką,
apmokant
pilotus,
patruliuojant, kovojant su gaisrais, išbarstant
kokias nors medžiagas ar skysčius, pergabenant
išorėje pakabinamus krovinius, vykdant
pramoninius arba gelbėjimo darbus, nutupiant
nepažįstamose aikštelėse, vykdant naktinius
skrydžius arba planinius perskridimus virš jūros
(oro balionams), o taip pat atliekant kitus
padidintos rizikos skrydžius bei transportuojant
SA bet kokiomis pervežimo priemonėmis,
išskyrus buksyravimą aerodromo ribose.
Pagal specialias draudimo sąlygas (papildant
pagrindines sąlygas) yra numatoma, kad
draudiminė apsauga galios ir kilus karui,
pagrobimo atveju bei kilus kitiems aviaciniams
pavojams, o taip pat dengs radiacijos ir
radioaktyvaus užteršimo riziką arba kitokias
rizikas, kurios pagal šias Taisykles, sudarant
draudimą pagal pagrindines arba specialias
(papildomas) sąlygas, yra priskirtos prie išimčių.
Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka,
kurią BTA išmokės. Ji gali būti nustatyta visam
laikotarpiui, taip pat vienam įvykiui.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Draudimo išmoka nemokama tais atvejais, jeigu
draudžiamasis įvykis įvyko tada, kai SA:
naudojamas įstatymų uždraustais tikslais arba
tokiais tikslais, kurie skiriasi nuo nurodytųjų
draudimo sutartyje;
yra už draudimo sutartyje nurodytų geografinių
ribų, jeigu toks buvimas nebuvo susijęs su
avarine situacija arba priverstinio (force majeure)
pobūdžio aplinkybėmis;
pilotuoja arba jį vairuoja būnant ant žemės
neįgaliotas ir/arba neturintis tam teisės asmuo;
kyla arba leidžiasi į aerodromą (aikštelę), kurio
parametrai neatitinka tokio tipo SA keliamiems
reikalavimams, jeigu tai nėra susiję su avarine
situacija arba priverstinio (force majeure)
pobūdžio aplinkybėmis;
buvo perkrautas ir/arba bendras keleivių skaičius
viršijo maksimalų tame SA leistiną keleivių
skaičių, arba kai buvo pažeistos limitinės
pakrovimo ribos ar SA subalansavimo
(centravimo) taisyklės;
išleidžiamas į skrydį techniškai netvarkingos
būklės, išskyrus atvejus, kai atlikti tokį skrydį
leidžia Skrydžių vykdymo taisyklės ir tai yra
suderinta su Draudiku;
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
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?
Jeigu nesutarta kitaip draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje.

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 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.

