BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Draudimo Produkto Informacinis Dokumentas
Bendrovė: UAB „Prokopius“ (į.k. 304181227, Lietuva) yra oficialus Lloyd’s draudimo agentas, įgaliotas
vertinti draudimo riziką, sudaryti draudimo sutartis, rinkti draudimo įmokas, administruoti draudiminius įvykius
ir išmokas bei atlikti kitas funkcijas Belgijos draudimo bendrovės „Lloyd's Insurance Company S.A.“ vardu.
Šiame dokumente pateikiamas aiškumo dėlei supaprastintas draudimo produkto ir jo paskirties aprašymas, tačiau tai nėra draudimo
sutarties dalis. Visas sąlygas galite rasti draudimo sutartį sudarančiuose dokumentuose - draudimo liudijime (Polise) ir taisyklėse.

Kokia šio draudimo rūšis?
Civilinė atsakomybė yra įstatymais numatyta pareiga atlyginti Nukentėjusiai Šaliai padarytus nuostolius
(žalą), už kurią Atsakinga Šalis yra pripažįstama atsakinga pagal galiojančius įstatymus.
Civilinės atsakomybės draudimas iš esmės perima nuostolių atlyginimo pareigą iš Apdraustojo ir išmoka
kompensaciją Nukentėjusiai Šaliai, kai Apdraustasis yra pripažįstamas atsakingas už tuos nuostolius.
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas apdraudžia Apdraustojo(Draudėjo) civilinę atsakomybę
už sukeltus kūno sužalojimus (žalą asmenų sveikatai) ar žalą materialiam turtui (fiziniams objektams).

Kam taikoma draudimo apsauga?
✓ Apdrausta draudimo sutartyje nurodytos įmonės ar
asmens (Apdraustojo) civilinė atsakomybė už:
✓ ŽALĄ SVEIKATAI – fizinio asmens mirtis, kūno
sužalojimas, liga ar negalavimas
✓ ŽALĄ TURTUI - fizinio objekto (priklausančio
kitiems, bet ne Apdraustajam) sunaikinimas,
sugadinimas ar praradimas
✓ ŽALĄ APLINKAI - tarša, žala gamtai.
✓ Kuri padaryta:
✓ vykdant apdraustą veiklą (nurodytą polise)
✓ Apdraustojo ar jo darbuotojų veiksmais ar
neveikimu, neatsargumu ar dideliu neatsargumu
✓ Apdraustojo tiekiamais PRODUKTAIS ar
atliktais darbais po jų perdavimo.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Neatlyginami tokie nuostoliai ar žala:
 Žala atsiradusi prieš draudimo laikotarpio
pradžią
 Žala Apdraustajam ar jam priklausančiam turtui
 Žala patikėtam turtui valdomam Apdraustojo
(pvz., išsinuomotam turtui)
 Nuostoliai dėl Apdraustojo PRODUKTŲ ar
atliktų darbų taisymo, pakeitimo ar atšaukimo
 Vien finansiniai nuostoliai, kurie nėra žalos
sveikatai ar turtui pasekmė.
 Apdraustojo prisiimta perteklinė atsakomybė,
viršijanti įstatymų numatytą (kai Apdraustasis
nebūtų atsakingas už žalą nesant atskiram
susitarimui ar sutarties sąlygai)
 Baudos

✓ Taip pat apdrausta:
✓ Visų Apdraustojo valdomų dukterinių įmonių
civilinė atsakomybė
Priežastys, sukėlusios žalą, kurioms netaikoma
✓ Pastatų ar Patalpų valdytojo civilinė atsakomybė draudimo apsauga:
✓ Žalą Apdraustojo išsinuomotoms patalpoms
 Tyčiniai veiksmai
 Motorinių transportų priemonių valdymas
✓ Draudimas atlygina šiuos nuostolius:
 Asbestas, pelėsiai, radiacija, karas, terorizmas,
✓ Piniginė kompensacija Nukentėjusiai Šaliai už
kompiuterinių sistemų klaidos/neveikimas
padarytą žalą turtui ar sveikatai, už kurią
Apdraustasis pripažįstamas atsakingas
Įvykiai, kurie turėtų būti apdrausti kitomis draudimo
✓ Pasekminiai finansiniai nuostoliai atsiradę dėl
rūšimis, pvz .:
žalos sveikatai ar turtui
 Profesinė civilinė atsakomybė – atsakomybė dėl
✓ Neturtinė (moralinė) žala atsiradusi dėl
teikiamų intelektinių paslaugų (projektavimo,
padarytos žalos sveikatai
konsultacijos, ar pan)
✓ Teisinės gynybos išlaidos, būtinos tinkamai
atsakyti į Apdraustajam pateiktas pretenziją(as)
Galimi draudimo apsaugos praplėtimai:
✓ Darbdavio civilinė atsakomybė – žala darbuotojų
sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo darbe
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Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
! Maksimali galima išmoka, kurią draudikas mokėtų draudžiamojo įvykio atveju yra nurodyta Poliso skiltyje
Draudimo Suma. Draudimo sutartyje taip pat gali būti nurodyti sublimitai, taikomi tam tikrai draudimo
apsaugai.
! Draudikas neatlygina dalies nuostolių sumos, vadinamos draudimo išskaita / franšize, nurodytos Polise
– ši nuostolių dalis atlyginama Apdraustojo.
! Atkreipkite dėmesį į specialias sąlygas, nurodytas Jūsų Polise, kur gali būti nurodyti taikomi apribojimai
! Išankstinio rašytinio draudiko sutikimo gali prireikti norint kad draudikas atlygintų tam tikrus nuostolius ar
išlaidas (pvz., teisinės gynybos išlaidas).
! Kai kurios draudimo apsaugos, numatytos draudimo taisyklėse, yra pasirenkamos – Draudimo Polise
nurodyta ar tam tikra draudimo apsauga taikoma Jums.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
✓ Jūsų draudimas galioja visame pasaulyje, nebent Polise nurodyta kitaip. Draudimo apsauga JAV ir
Kanadoje dažnai yra apribota, todėl prieš sudarydami draudimo sutartį informuokite ar reikia draudimo
apsaugos šioje šalyje.

Kokios mano pareigos?
Pareigos pradėjus vykdyti draudimo sutartį:
1) Prieš sudarant draudimo sutartį, pateikite teisingą ir išsamią informaciją, kurios prašo Jūsų brokeris
(įskaitant anketoje) - tai yra esminės aplinkybės apie draudimo riziką ir turi teisinę galią Jūsų
draudimo apsaugai.
2) Sumokėkite draudimo įmoką iki draudimo Polise nurodyto termino.
Pareigos draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu:
1) Kaip įmanoma greičiau praneškite Jūsų brokeriui apie bet kokius reikšmingus pokyčius Jūsų
veikloje turinčius įtakos draudimo rizikai.
Pareigos įvykus draudiminiam įvykiui (žalai ar gavus pretenziją atlyginti žalą):
1) Kaip įmanoma greičiau, praneškite draudikui apie gautą pretenziją, draudiminį įvykį ar žinomą
aplinkybę, galinčią sukelti draudiminį įvykį, el. paštu claims@prokopius.com arba per Jūsų brokerį.
2) Imkitės reikiamų protingų priemonių žalai sumažinti (jei tai yra įmanoma).
3) Pateikite draudikui informaciją apie įvykį, reikalingą įvertinti įvykio aplinkybes ir pasekmes bei
draudimo išmokos dydį.
4) Jei Jums pareiškiama pretenzija ar ieškinys, organizuokite teisinę gynybą, teikite draudikui
siūlymus, kaip, Jūsų nuomone, reiktų gintis šiame ginče, įskaitant siūlomus advokatus ir jų įkainius.
5) Užtikrinkite, kad atsakymas į pretenziją būtų pateiktas per įstatymų numatytą terminą (ypač teisme).
6) Nepripažinkite atsakomybės (net iš dalies) be išankstinio raštiško draudiko sutikimo.

Kada ir kaip moku?
KADA? Draudimo įmoka turi būti sumokėta iki Polise nurodyto termino.
KAIP? Per bet kurį mokėjimo paslaugų teikėją, kuris įvykdo pavedimą į Polise (ar pridėtoje sąskaitoje)
nurodytą banko sąskaitą įmokoms. Atlikdami mokėjimo pavedimą, įsitikinkite, kad mokėjimo pranešime
būtų nurodytas Poliso numeris, kurio įmoką apmokate.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo apsauga įsigalioja ir baigiasi Polise nurodytomis datomis skiltyje Draudimo Laikotarpis. Įprasta
draudimo laikotarpio trukmė yra 12 mėnesių. Laiku sumokėta draudimo įmoka yra būtina sąlyga, kad
draudimo apsauga įsigaliotų. Draudimo apsauga gali pasibaigti anksčiau nei nurodyta Polise, jei draudimo
sutartis nutraukiama raštu.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Nutraukti draudimo sutartį galite atsiųsdami laisvos formos prašymą nutraukti draudimo sutartį į
info@prokopius.com arba per Jūsų brokerį.
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