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ASMENS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO SUTARTIS
Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – asmens civilinės atsakomybės draudimą. Jame
pateikiami dažniausiai 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, Asmens
civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse, draudimo sutarties šalių rašytinėje komunikacijoje).
Kokia šio draudimo rūšis
Draudžiami turtiniai interesai, susiję su padaryta žala trečiojo asmens turtui, sveikatai ar gyvybei.
.
Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams (tik tuomet, jei konkrečius įvykius ir draudimo variantus Jūs pasirinkote
sudarydami sutartį):
1. Būsto valdytojo civilinė atsakomybė:
Žala dėl nekilnojamo turto valdymo ir jame esančio kilnojamojo turto eksploatavimo
Žala dėl Jūsų valdomame sklype esančių statinių valdymo
Žala dėl vykdomų nekilnojamo turto paprasto remonto darbų
Žala dėl Jūsų samdomų namų tvarkytojo, aplinkos prižiūrėtojo, auklės veiksmų
Žala dėl Jums priklausančių naminių gyvūnų padarytos žalos
Žala dėl savaeigių mašinų valdymo ir (ar) naudojimo ne eismo įvykio metu
Žala atostogoms išsinuomotam būstui
Žala, kai Jūsų nekilnojamo turto objektas yra išnuomotas
2. Asmens civilinė atsakomybė dėl veiksmų, nesusijusių su būsto valdymu:
Žala dėl Apdraustojo kasdienių veiksmų
Žala, kilusi Apdraustajam aktyviai leidžiant laisvalaikį ar mėgėjiškai sportuojant
Žala Apdraustajam jo darbdavio patikėtam mobiliajam telefonui ar kompiuteriui
Žala, kilusi laikinų studijų ir (ar) praktikos atlikimo užsienyje
Žala, kilusi dėl uždaromų (atidaromų) automobilio durelių, kai netaikoma pagal transporto priemonių valdytojų
civilinės atsakomybės draudimą, ar automobilio užsidegimo ar sprogimo
Žala, kilusi dėl dronų valdymo
Žala, padaryta Apdraustojo išsinuomotam automobiliui
Draudimo suma nurodyta draudimo sutartyje.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Bendri nedraudžiamieji įvykiai ir neapmokamos išlaidos:
–
–
–
–
–
–
–
–

žala atsirado dėl Apdraustojo tyčinių ar nusikalstamų veiksmų;
žala, kilusi Apdraustajam būnant Neblaiviam arba jei Apdraustasis vengė Neblaivumo patikrinimo
žala padaryta asmenims, kurie yra susiję su Apdraustuoju (pavyzdžiui, tėvams, vaikams);
žala sukelta profesionalaus ar ekstremalaus sporto metu
žala kilusi dėl sausumos, oro ar vandens transporto priemonių valdymo
žala dėl atsakomybės, prisiimtos pagal sutartį ar bet kokiu kitu būdu kylanti iš sutarties
bet kokios baudos ar kitokios sankcijos, numatytos sutartyse ar teisės aktuose
žala, dėl bet kokių asmens dokumentų, programinės įrangos, duomenų laikmenų arba juose laikomos
informacijos, grynųjų pinigų, juvelyrinių dirbinių, brangakmenių, brangiųjų (tauriųjų) metalų, meno, antikvarinių
dirbinių, ginklų praradimo, sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Draudimo išmoka nemokama, jeigu:



Draudžiamasis įvykis atsitiko dėl Jūsų, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios
Jūs, apdraustasis ar naudos gavėjas sąmoningai Mums pateikėte klaidingus duomenis prieš sutarties
sudarymą apie rizikos faktorius, neteisingą ar ne visą informaciją apie turimas ligas, priklausomybes, sveikatos
sutrikimus, nustatytą neįgalumą, taip pat po sutarties sudarymo apie įvykio aplinkybes.

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:
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Jūs, apdraustasis ar naudos gavėjas vengiate suteikti Mums informaciją apie įvykį, pateikiate ją neišsamią ar
sudarote kitas sąlygas, trukdančias Mums tinkamai atlikti įvykio administravimą
Jūs, apdraustasis ar naudos gavėjas nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu apdraustasis pradeda dirbti fizinį ar kitą padidintos rizikos darbą ir apie
tai neinformuoja Mūsų

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga taikoma Lietuvos Respublikoje, nebent yra susitarta kitaip ir tai nurodyta draudimo sutartyje.

Kokios mano pareigos?
– Nedelsiant informuoti Mus apie rizikos padidėjimą ar kitokį atvejį, kai iš esmės keičiasi draudimo sutartyje nustatytos
aplinkybės
– Kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau negu per 30 dienų pranešti apie įvykį bendruoju telefonu 19001 (skambinant iš
užsienio) +370 52 119 119 ar elektroniniu paštu zalos@balcia.lt

Kada mokamos įmokos?
Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius pavedimą į Mūsų ar į Mūsų įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite draudimą,
banko sąskaitą.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
– Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudijime nurodytam terminui.
– Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos dienos 00:00 val. jeigu liudijime nėra nurodytas kitas
laikas ir jeigu laiku sumokėta draudimo įmoka. Išimtys ir pasekmės, kylančios laiku nesumokėjus draudimo įmokos,
nustatytos draudimo taisyklėse.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas, turite kreiptis į Jums atstovaujantį draudimo tarpininką arba tiesiogiai
į Mus sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
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