Įmonių turto draudimas

Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Produktas: Įmonių turto draudimas

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – Įmonių turto draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios įmonių turto draudimo
sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami įmonių turto draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB
„Compensa Vienna Insurance Group" draudimo rūšies taisyklėse (Įmonių turto draudimo taisyklės patvirtintos 2016-02-24 Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo 2016-04-01),
draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Kokia šio draudimo rūšis?

Įmonių turto draudimas teikia draudimo apsaugą nuo staiga ir netikėtai įvykusių įvykių, kurie sukelia žalą komercinei veiklai naudojamam turtui (pastatui, įrengimams, atsargoms)

Kam taikoma draudimo apsauga?
Pastatams ir statiniams. Pastatai apdraudžiami kartu su visais
įrenginiais, reikalingais pastato funkcionalumui palaikyti: šildymo,
vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų), vandens, elektros tiekimo
ir panašiomis sistemomis

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Automobiliams, vandens transporto priemonėms, orlaiviams
Augalams, gyvūnams

Įrengimams - gamybinėms linijoms ir įrangai, biuro organizacinei
technikai, baldams ir pan.

Pastatams pastatytiems be tinkamo projekto ir statybos leidimo,
brokuotoms, netinkamai sumontuotoms konstrukcijoms,
medžiagoms

Atsargoms - prekių pardavimui, žaliavoms, gamybos procese
naudojamiems produktams, pusgaminiams ir pan.

Vertybiniams popieriams, bet kokiems dokumentams apyvartoje
pakeičiantiems grynuosius pinigus

Liekanų pašalinimo ir laikino sandėliavimo išlaidoms - draudimo
taisyklėse nustatytas limitas - 10% nuo draudimo sumos, bet ne
daugiau kaip 30 000 EUR

Kolekcijoms, meno kūriniams, vertybėms

Nuo ko apdraudžiama?
Pasirinkus išvardintų rizikų draudimo variantą, draudimo apsauga
taikoma nuo:
• ugnies
• gamtinės jėgos
• vandens
• vagystės po įsilaužimo
• trečiųjų asmenų veikos
• dužimo ir skilimo
• transporto priemonės atsitrenkimo
Pasirinkus visų rizikų draudimo variantą, prie jau išvardintų
rizikų papildomai apdraudžiami kiti staigūs ir netikėtai įvykę
įvykiai sutarties galiojimo laikotarpiu

Duomenims informacinėse laikmenose, dokumentams
Politinėms rizikoms (įskaitant terorizmo riziką)
Radioaktyvaus spinduliavimo, branduolinės energijos poveikio
rizikos
Elektroninių, kompiuterinių nusikaltimų, virusų, klaidingo
programavimo rizikoms
Lėtinių procesų, laipsniško gedimo, nusidėvėjimo,
deformacijos rizikoms
Visų objektų ir rizikų sąrašas pateikiamas draudimo taisyklėse

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Apsauga ribojama draudimo rizikos padidėjimo atveju, kai yra
aplinkybių, galinčių turėti esminės įtakos draudiminio įvykio
tikimybei padidėti, atsirasti:
Draudėjo vykdomos veiklos ir (ar) gamybos technologijų
pasikeitimas
Turto apsaugos ir priešgaisrinių priemonių pablogėjimas
Statybos ir rekonstrukcijos darbai
Patalpos paliekamos nenaudojamos ilgiau kaip 30 dienų
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. Individualiai susitarus apsauga gali būti taikoma platesnėje
geografinėje teritorijoje

Kokios mano pareigos?
�

Suteikti visą prašomą informaciją apie draudžiamą objektą 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

