Sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo laidavimo draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Sutartinių įsipareigojimų
draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo
draudimo Taisyklėse Nr. 024.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Laidavimo draudimas. Draudimo apsauga taikoma naudos gavėjo turtiniams interesams, susijusiems su draudėjo prievolių
neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu pagal naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas arba tarp naudos gavėjo ir draudėjo
pasirašytą sutartį, kurios išvardintos draudimo sutartyje (laidavimo draudimo rašte). Naudos gavėjo reikalavimu ir draudėjo
prašymu draudimo apsauga gali būti taikoma ir įrašytoms laidavimo draudimo rašte papildomoms draudimo sąlygoms.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudėjas naudos gavėjo skelbiamo konkurso
galiojimo metu nevykdo įsipareigojimų, numatytų
konkurso sąlygose, ir nurodytų draudimo
sutartyje.
Draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos,
pateiktos
prekės
neatitinka
Sutartyje
numatytiems reikalavimams.
Draudėjas pažeidė Sutartyje nustatytus prievolių
įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų
prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl
draudėjo kaltės.
Draudėjas neteisėtai atsisako toliau vykdyti savo
prisiimtus sutartinius įsipareigojimus pagal
Sutartį.
Draudėjas negrąžino naudos gavėjui išankstinio
mokėjimo
sumos
Sutartyje
numatytomis
sąlygomis.
Draudėjas neįvykdo savo prievolės, kylančios iš
jo įsipareigojimų pagal Sutartį per Sutartyje
numatytą garantinį laikotarpį.
Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka,
kurią BTA išmokės. Draudimo sumos dydis yra
nustatomas BTA ir draudėjo tarpusavio
susitarimu, atsižvelgiant į naudos gavėjo
keliamus reikalavimus.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Draudėjas neatsako prieš naudos gavėją pagal
pasirašytą Sutartį
Draudėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo
sutartines prievoles, pasibaigus galioti ar dar
neįsigaliojus draudimo sutarčiai
Naudos gavėjas pateikia BTA neteisingą,
klaidinančią informaciją apie draudžiamąjį įvykį
ar jo priežastis
Naudos gavėjas nepateikia BTA dokumentų,
kurie patvirtina draudžiamojo įvykio atsiradimą ir
atsiradusių nuostolių dydį, išskyrus tuos atvejus,
kada to nereikalauja draudimo sutartis.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Bet kokios rūšies kreditų, paskolų ar jų
grąžinimo laidavimo draudimas
Bet kokios rūšies hipotekos ir įkeitimų laidavimo
draudimas
Bet kokios rūšies finansinių garantijų laidavimo
draudimas
Įstatymų numatytos sankcijos dėl draudėjo
prievolės (prievolių) neįvykdymo ar netinkamo
įvykdymo
Netiesioginiai nuostoliai (prarastas pelnas,
negautos pajamos)
Naudos gavėjo patirtos išlaidos, įrodinėjant
draudėjo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą
vykdymą pagal konkurso ar sutarties sąlygas
Teisines išlaidos
Netesybos (baudos, delspinigiai), jei tas
nenumatyta draudimo sutartyje
Išmoka nebus išmokėta, jeigu įvykis įvyko dėl
nenugalimos jėgos arba įvykis įvyks ne dėl
draudimo sutartyje išvardintų rizikų.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga taikoma bet kokiam objektui (statybos, paslaugų teikimo, įrengimų arba kitų prekių gavimo
vietai ir kt.) bet kurioje valstybėje, kurioje draudėjas (Lietuvos, Latvijos, Estijos šalių rezidentas) turi komercinius
interesus.

Kokios mano pareigos?
Laiku sumokėti draudimo įmoką
Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių sunkėja arba darosi neįmanoma įvykdyti sutartinių įsipareigojimų pagal
apdraustą Sutartį, raštu pranešti apie tai BTA ir pačiam siekti išvengti galimos žalos
Nedelsiant raštu informuoti BTA apie kiekvieną naudos gavėjo pateiktą pretenziją ar ieškinį
dėl sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, vykdyti BTA nurodymus, pateikti pačiam ir sutikti, kad naudos
gavėjas pateiktų, BTA turimą informaciją apie draudimo liudijime (polise) nurodytos Sutarties vykdymo eigą ir
dokumentus, įvykdyti savo prievolę naudos gavėjui ir pateikti BTA įrodymus, kad jį įvykdyta arba buvo tinkamai
įvykdyta.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka už draudimo sutartį mokama visa iš karto draudimo liudijime (polise) nustatytu terminu 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 liudijime (polise) nurodytos dienos ir galioja iki paskutinės draudimo
laikotarpio dienos.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudėjui, naudos gavėjui ir BTA susitarus, draudimo sutartis gali būti nutraukta ankščiau laiko, nurodyto draudimo
liudijime (polise), jei naudos gavėjas raštu patvirtins, kad sutarties nutraukimo metu ir vėliau pretenzijų BTA pagal
nutraukiamą laidavimo draudimo sutartį neturi ir ateityje neturės.

