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Bendrovė: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Produktas: Savaeigės technikos draudimas

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – Savaeigės technikos draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios savaeigės
technikos draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami savaeigės technikos draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama
kituose dokumentuose: ADB „Compensa Vienna Insurance Group" draudimo rūšies taisyklėse (Savaeigės technikos draudimo taisyklės patvirtintos 2016-01-12 Valdybos
posėdyje, galiojančiose nuo 2016-01-18), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Kokia šio draudimo rūšis?

Savaeigės technikos draudimas atlygina įvairios paskirties savaeigės technikos remonto ar pakeitimo kaštus dėl staiga ir netikėtai atsiradusių draudžiamųjų įvykių

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Žemės ūkio technikai

Po žeme dirbantiems mechanizmams ir įrenginiams

Statybinei ir žemės kasimo technikai

Vandens ir oro transporto priemonėms, geležinkelio riedmenims

Krovos darbų naudojamai technikai

Sausumos transporto priemonėms, pritaikytoms tik kroviniams ar
žmonėms vežti

Miško technikai
Kelių tiesimo ir priežiūros technikai

Eksploatacinėms ir pagalbinėms medžiagoms, greitai
susidėvinčioms technikos dalims

Aplinkos tvarkymo ir priežiūros technikai

Statybiniams pastoliams, liejimo formoms

Kitai specializuotai technikai

Triračiams, keturračiams motociklams, sniego, vandens
motociklams ir pan.

Nuo ko apdraudžiama?
Visais atvejais, jeigu dėl individualių poreikių nebuvo susitarta kitaip,
draudimo apsauga taikoma dėl visų staiga ir netikėtai įvykusių įvykių:
Eismo įvykis kelyje arba technikos darbo metu
Vagystė (savaeigės technikos, jos detalių)
Trečiųjų asmenų neteisėta veika
Stichinės nelaimės
Kiti atvejai, numatyti ir aprašyti draudimo taisyklėse

Technikos dalims, kurios nėra neatskiriamai pritvirtintos prie paties
įrenginio
Nešiojamai nesavaeigei mobiliai technikai (trimeriams,
benzopjūklams, vibroplokštėms, peforatoriams ir pan.)
Mechanizmams, kurie dirba karjeruose, durpynuose
Mechanizmams, kurie dirba sąvartynuose, antrinių atliekų
perdirbimo / rūšiavimo įmonėse
Mechanizmams, kurie dirba ant vandens arba vandeningose
vietovėse, pelkėtose vietovėse
Nuomojamai (be operatoriaus) savaeigei technikai
Visas objektų ir rizikų sąrašas pateikiamas draudimo taisyklėse

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Draudimo apsauga galioja tik tai technikai, kuri turi techninės
apžiūros sertifikatą (kai techninės apžiūros sertifikatą yra privalu
turėti pagal LR teisės aktus) ir yra naudojama pagal paskirtį
Savaiminio užsidegimo rizika galioja tik mechanizmams iki 7 metų
amžiaus nuo pagaminimo datos
Vagystės rizika galioja tik kai užtikrinamos visos reikalaujamos
apsaugos priemonės
Visos rizikos padidėjimo aplinkybės pateikiamos draudimo taisyklėse

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:
Sutartyje numatyta išskaita (jos dydžiu), išskyrus taisyklėse
numatytas išimtis
Atsisakoma arba vengiama bendradarbiauti su draudimo bendrove,
nesuteikiant išsamios ir teisingos informacijos apie įvykį, trukdoma
tinkamai įvertinti įvykio aplinkybes, priežastis, nuostolių dydį
Nesiimama protingų ir prieinamų priemonių žalai išvengti ar
galimam nuostoliui sumažinti
Nesilaikoma draudimo sutarties sąlygų ar nevykdoma joje ir (ar)
draudimo taisyklėse numatytų pareigų
Visos išmokos mažinimo aplinkybės pateikiamos draudimo taisyklėse

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja turtui, esančiam draudimo liudijime nurodytu adresu arba numatytoje geografinėje teritorijoje

Kokios mano pareigos?
�

Suteikti visą prašomą informaciją apie draudžiamą techniką, jos naudojimo paskirtį bei kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos rizikos vertinimui

�

Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią informaciją

�

Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais

�

Imtis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių

�

Per 3 darbo dienas informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą

�

Grąžinti išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį

�

Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastis

�

Pateikti prašomus dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį

�

Pranešti apie įvykį pagal situaciją reikalingoms tarnyboms (policijai, gaisrinei)

�

Žalos kitiems asmenims atveju - neprisiimti atsakomybės už žalą kitiems asmenims be draudimo bendrovės sutikimo

�

Pranešti apie įvykį per 30 kalendorinių dienų tinklapyje www.compensa.lt arba bendruoju telefonu 19111

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos dydžiai bei mokėjimo datos nurodomos draudimo liudijime. Draudimo įmoką galima sumokėti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutarties galiojimo datos nustatomos draudimo liudijime. Jei pirmoji draudimo įmoka nesumokama laiku, draudimo apsauga įsigalioja kitą dieną
po to, kai draudimo įmoka įskaitoma į draudimo bendrovės sąskaitą. Jei pirmoji įmoka nesumokama visai, draudimo sutartis neįsigalioja
Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą dieną. Pasibaigimas prieš terminą įvyksta kai draudimo bendrovė išmoka visas išmokas,
nustatytas draudimo sutartyje ir kitais taisyklėse nustatytais atvejais

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Sutartį galima nutraukti bet kada apie tai pranešant draudimo bendrovei ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos (atvykus į privačių
klientų aptarnavimo padalinį, elektroniniu paštu info@compensa.lt arba bendruoju telefonu 19111). Prašymas nutraukti sutartį turi būti pasirašytas draudėjo
arba jo įgalioto asmens. Šiuo atveju draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaičius sutarties
sudarymo ir vykdymo administracines išlaidas
Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ ar draudimo pasiūlyme ir/ ar liudijime bei jų prieduose

