Bendrosios civilinės
atsakomybės draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Produktas: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo
liudijimas

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – bendrosios civilinės atsakomybės draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios
bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami bendrosios civilinės atsakomybės draudimo ikisutartinė ir su
draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Compensa Vienna Insurance Group" Draudimo rūšies taisyklėse (Bendrosios civilinės
atsakomybės draudimo taisyklėse, patvirtintose 2018-08-21 Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo 2018-09-17), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Kokia šio draudimo rūšis?
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas - ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimo tikslas - atlyginti nuostolius nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuris nukentėjo
dėl Jūsų draudimo liudijime nurodytos vykdomos apdraustos veiklos, teikiamos paslaugos ir/ar produkto

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo objektas – atsižvelgiant į Bendrosios civilinės
atsakomybės taisyklių (toliau - BCA) Bendrosios dalies sąlygas,
Papildomas draudimo sąlygas ir (ar) individualias draudimo
sutarties sąlygas, įstatymų nustatyta tvarka Apdraustajam
kylanti civilinė teisinė atsakomybė.

Trečiojo asmens finansiniams nuostoliams, kurie kilo ne kaip
žalos pasekmė

Draudžiamasis įvykis – tai draudimo apsaugos laikotarpiu ir
teritorijoje pateiktas trečiojo asmens reikalavimas atlyginti žalą,
kai nustatomos visos šios sąlygos:

Žalai, nesusijusiai su statiniais, patalpomis, teritorija, įrengimais,
mechanizmais ar kitu turtu, nurodytu draudimo sutartyje

Žala trečiajam asmeniui ir veiksmas, kuris yra tiesioginė šios
žalos priežastis, turi būti įvykę draudimo apsaugos laikotarpiu;
Reikalavimas atlyginti Apdraustojo padarytą žalą dėl
draudžiamojo
įvykio
yra
pareikštas
rašytine
(pretenzijos/ieškinio) forma Draudimo sutarties laikotarpiu arba
Išplėstiniu reikalavimo pateikimo laikotarpiu, jei dėl jo susitarta
pagal Papildomas draudimo sąlygas, o Draudikas apie įvykį yra
informuotas BCA taisyklėse nustatytais terminais;
Reikalavimas pareikštas dėl žalos, atsiradusios dėl draudimo
liudijime nurodytos apdraustos Apdraustojo veiklos ar
Apdraustojo produkto staiga ir netikėtai sukelto įvykio;
Apdraustajam pagal įstatymus kyla civilinė atsakomybė dėl
trečiajam asmeniui padarytos žalos;
Apdraustasis nežinojo ir (ar) negalėjo žinoti apie draudžiamąjį
įvykį ir (ar) trečiojo asmens nuostolius iki draudimo sutarties
sudarymo.

Draudimo išmokų dydžiai ir draudimo
sumos
Civilinės atsakomybės atveju draudimo išmoka nustatoma
pagal tai, kokio dydžio nuostolius aplinkiniams turiu atlyginti
pagal įstatymus. Draudikas išmoka draudimo išmoką tik
nustatęs draudžiamojo įvykio faktą ir draudimo išmokos dydį,
vadovaujantis taisyklių nuostatomis.
Draudimo suma nustatoma Draudėjo pageidavimu, Draudikas
neatsako už netinkamai nustatytą sumos dydį. Draudimo suma
kiekvieną kartą sumažėja išmokėtos (-ų) draudimo išmokos (-ų)
dydžiu iki visiško jos išnaudojimo.

Dėl žalos, padarytos ne dėl apdraustos veiklos ar dėl draudimo
sutartyje nurodyto produkto ar paslaugos

Žalai, padarytai pačiam Apdraustajam ir (ar) Draudėjui ar (ir) su
Apdraustuoju susijusiems asmenims
Žalai, padarytai Apdraustojo produktui ir/arba susijusiai su
Apdraustojo atsakomybe dėl pateiktų produktų ar (ir) suteiktų
paslaugų kokybės garantijos
Žalai, padarytai dėl to, kad produktas ar paslauga neatitiko
lūkesčių, nesukėlė pažadėto ar tikėto efekto, neatliko pažadėtų
ar tikėtų funkcijų
Žalai, kurią Apdraustasis padaro sąmoningai atlikdamas
veiksmus, kurie užtraukia baudžiamąją atsakomybę
Žalai, padarytai dėl Apdraustojo tyčios ar didelio neatsargumo
Žalai, atsiradusiai tarp Apdraustojo ir kito ta pačia draudimo
sutartimi apdrausto asmens bei tarp Apdraustojo ir jo
subrangovų, jeigu nėra sutarta kitaip
Kai atsakomybė už žalą yra platesnė, nei Apdraustajam pagal
įstatymus kylanti atsakomybė
Žalai, padarytai dėl Apdraustojo veikos (veikimo, neveikimo),
kai asmuo buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių,
svaiginamųjų medžiagų
Žalai, padarytai dėl ilgalaikių ir/ar natūralių procesų poveikio ar
vertės sumažėjimo
Žalai, susijusiai su motorinių transporto priemonių, kurių
valdytojų civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta transporto
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju
draudimu, eksploatavimu
Kitais Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių
Bendrosios ir/ar Specialiosios dalies numatytais atvejais

Tikslus nedraudžiamųjų ir neatlygintinų nuostolių sąrašas
pateikiamas draudimo taisyklėse

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?
Draudimo išmoka nemokama, kai:
Įvykis pripažintas nedraudžiamuoju
Draudėjas ir (ar) Apdraustasis ar su Apdraustuoju susiję
asmenys pateikia Draudikui žinomai klaidingą informaciją ar
dokumentus, kurie turi esminės įtakos Draudžiamojo įvykio
faktui, priežastims, aplinkybėms ir (ar) galimam žalos
(nuostolių) dydžiui įvertinti
Draudimo sutartis buvo sudaryta po draudžiamojo įvykio
Jeigu draudžiamasis įvykis įvyksta draudimo apsaugos
sustabdymo metu arba iki draudimo apsaugos įsigaliojimo
Žala atsirado dėl turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo
valdžios institucijų nurodymu
Tuo atveju, kai paaiškėja aplinkybė, kad apie draudžiamąjį įvykį
ir reikalavimą Draudėjui buvo žinoma iki draudimo sutarties
sudarymo ar draudimo sutarties sudarymo metu
Kitais teisės aktuose numatytais atvejais
Visas sąrašas detaliau pateikiamas draudimo taisyklėse

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:
Apdraustasis sąmoningai nevykdo visų ar dalies jiems nustatytų
pareigų ar teisėtų Draudiko reikalavimų

Yra nustatyti kiti Draudimo sutartyje ar taikytinuose teisės
aktuose nustatyti pagrindai atsisakyti mokėti ar sumažinti
draudimo išmoką
Jeigu šaliai priklauso draudimo išmoka dėl tų pačių nuostolių
atlyginimo pagal kelias draudimo sutartis, Draudikas turi teisę
sumažinti mokamą draudimo išmoką, proporcingai draudimo
sumos sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį
(Dvigubas draudimas)
Jeigu sąmoningai arba akivaizdžiai aplaidžiai nepaisoma
termino pranešti apie įvykį ir galimą žalą.
Visos sąlygos detaliau pateikiamos draudimo taisyklėse

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Jeigu nesutarta kitaip, draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Draudimo apsaugos galiojimo teritorija aiškiai įvardinama draudimo
sutartyje

Kokios mano pareigos?
— Atsitikus įvykiui, Imtis visų prevencijos ir kitų priemonių žalai išvengti bei jau atsiradusių nuostolių dydžiui sumažinti
— Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, apie įvykį raštu pranešti Draudikui
— Draudimo sutarties galiojimo metu Apdraustasis privalo dėti visas pastangas užkirsti kelią draudžiamajam įvykiui įvykti bei imtis visų būtinų
priemonių žalai išvengti, laikytis raštiškų Draudiko nurodymų
— Draudimo sutarties galiojimo metu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti Draudikui apie visus
aplinkybių, galinčių turėti įtakos draudžiamojo įvykio ir/ar žalos Draudimo objektui atsiradimui bei galimų nuostolių dydžiui pasikeitimus (draudimo
rizikos padidėjimas)
— Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastis

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

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis sudaroma vienerių metų laikotarpiui, jeigu nesutarta kitaip. Draudimo sutarties laikotarpis nurodomas draudimo liudijime. Draudimo
sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga pradedama taikyti nuo draudimo liudijime nurodytos datos, bet ne ankščiau nei po draudimo sutartyje
nustatytos draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies, jei įmokos sumokėjimas išdėstytas atskiromis dalimis, sumokėjimo
Draudimo apsauga (sutartis) pasibaigia pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam draudimo sutarties galiojimo (draudimo apsaugos) laikotarpiui.
Draudimo apsauga (sutartis) prieš terminą pasibaigia visas draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas ir kitais taisyklėse ir teisės aktuose
nustatytais atvejais

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Rašytiniu prašymu nutraukti draudimo sutartį, įspėjus prieš 15 (penkiolika) dienų arba nuo kito prašyme nurodyto termino, bet ne trumpesnio nei 15
dienų. Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų ir/ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais

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

