TURTO, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ, CIVILINĖS
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Draudikas: Balcia Insurance SE
Produktas: MIESTO COMBO draudimas

Balcia Insurance SE, veikianti
per Balcia Insurance SE
Lietuvos filialą

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – Miesto Combo draudimą. Jame pateikiama dažnai
pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami
informacija, susijusi su draudimo sąlygomis, pateikiama kituose dokumentuose (pvz., draudimo sutartyje, Miesto Combo draudimo
taisyklėse).
Kokia šio draudimo rūšis?
Savanoriškas transporto priemonių (elektrinių ir ne elektrinių dviračių ir paspirtukų) draudimas yra ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka
pagal šį draudimą mokama apdrausto turto savininkui ar kitam asmeniui, turinčiam draudimo interesą, ar kurį kaip naudos gavėją įvardijo
turto savininkas.
Kam taikoma draudimo apsauga?
Turto sugadinimas ir sunaikinimas dėl:
•
Gaisro
•
Sprogimo
•
Žaibo
•
Žmogaus pilotuojamo orlaivio arba jo dalių ar krovinio nukritimo
•
Audros
•
Krušos
•
Sniego
•
Nuvirtusių medžių, stulpų ar jų dalių
•
Trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, vagystės, plėšimo, įsilaužimo
•
Apgadinimai
Nelaimingo atsitikimo sukelta žala asmeniui:
•
Mirtis
•
Neįgalumas
•
Trauma
•
Medicininės išlaidos
Žala kilusi kaip civilinės atsakomybės pasekmė:
•
Trečiojo asmens gyvybei ar sveikatai
•
Trečiojo asmens turtui
•
Ir su tuo susijusios bylinėjimosi išlaidos
•
Trečiojo asmens gelbėjimo išlaidos

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Žala dėl sugadinimo arba sunaikinimo neatlyginama, jeigu:
Turto draudimo atveju:

•
•
•
•

Kilo dėl Jūsų vykdomos ekonominės veiklos
Kilo dėl įvykių, atsitikusių ne draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu
Kilo dėl Jūsų, Apdraustojo ar Naudos gavėjo piktavališkų ar tyčinių veiksmų
Kilo, kai Apdraustasis vairavo Transporto priemonę neturėdamas teisės vairuoti ar buvo apsvaigęs nuo
alkoholio, narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, ar pažeidė teisės aktų reikalavimus.

Nelaimingų atsitikimų draudimo atveju:

•
•
•
•
•
•
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Sveikatos sutrikimai atsirando dėl alkoholio, narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų vartojimo
Kuri atsirado dėl fizinio darbo, sporto, ekstremalių veiklų ir sveikatos sutrikimų
Tai yra Apdraustojo nusižudymas, bandymas nusižudyti ar tyčinis savęs sužalojimas
Tai yra Apdraustojo epilepsijos priepuoliai, patologiniai ar pasikartojantys kaulų lūžiai, psichikos sutrikimai
ar depresija, infekcinės ar kitos ligos
Kilo nevairuojant apdraustos Transporto priemonės

Civilinės atsakomybės draudimo atveju:
•
Ji kilo dėl Jūsų vykdomos profesionalios ar komercinės veiklos, arba kitos už atlygį vykdomos veiklos
•
Kilo nevairuojant apdraustos Transporto priemonės
•
Apgadintas ar sunaikintas turtas priklauso Jums ar Jūsų artimiesiems
•
Kilo eksperimentinių ar mokslinių tyrimų metu
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Kitais draudimo taisyklėse nustatytais atvejais.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Draudimo išmoka nemokama dėl:
! taikomų tarptautinių finansinių, ekonominių ar kitų sankcijų bei poveikio priemonių.
! radioaktyvaus spinduliavimo, žemės drebėjimo, dėl karo veiksmų, maišto, streiko, masinių neramumų, pilietinio karo,
teroro aktų, stichinių nelaimių, valdžios institucijų priimtų/panaikintų teisės aktų.
! Žalos, atsiradusios dėl ruošimosi ar dalyvavimo oficialiose ir/ar neoficialiose sportinėse varžybose, lenktynėse ar
treniruotėse
Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja Lietuvoje. Draudimo galiojimo teritorija nurodyta draudimo sutartyje.

Kokios mano pareigos?
• Suteikti Mums visą Mūsų prašomą, teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti.
• Sudarant sutartį, pateikti draudžiamos transporto priemonės, įskaitant visų esamų apgadinimų, nuotraukas.
Turto draudimas
Raštu pranešti apie kiekvieną draudžiamąjį įvykį per 7 dienas (užpildant pranešimo formą Mūsų tinklalapyje,
pranešant elektroniniu paštu ar kitu būdu)
Nelaimingų atsitikimų draudimas
• Nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant, bet ne vėlau kaip per 48 valandas, kreiptis į medicinos įstaigą dėl medicinos
pagalbos suteikimo
• Raštu pranešti apie patirtą žalą ne vėliau kaip per 30 dienų, o Apdraustojo mirties atveju, ne vėliau kaip per 10 dienų
nuo nelaimingo atsitikimo dienos (užpildant pranešimo formą Mūsų tinklalapyje, pranešant elektroniniu paštu ar kitu
būdu).
Civilinės atsakomybės draudimas
Raštu pranešti apie kiekvieną draudžiamąjį įvykį, dėl kurio gali kilti Apdraustojo civilinė atsakomybė, ne vėliau kaip
per 3 dienas (užpildant pranešimo formą Mūsų tinklalapyje, pranešant elektroniniu paštu ar kitu būdu).
• Transporto priemonės ar jos dalių vagytės ar plėšimo atveju, nedelsiant kreiptis į policiją
• Nedelsiant informuoti apie pasikeitusią draudimo riziką
• Draudimo sutartyje nustatytais terminais mokėti draudimo įmokas

Kada mokamos įmokos?
Draudimo įmoką reikia sumokėti iki draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius
pavedimą į Mūsų ar Mūsų įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite draudimą, banko sąskaitą.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
MIESTO COMBO draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną,
jeigu iki tos dienos draudimo įmoka yra sumokėta.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą arba el. paštu
draudimas@balcia.lt . Sutartis nutraukiama tik gavus užpildytą bei pasirašytą nutraukimo prašymą.
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