Profesinės 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?
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas yra skirtas paslaugų sektoriui, kurio teikiamų paslaugų
rezultatas (pateiktis) yra intelektinis darbas, konsultacija, patarimas, nurodymas, projektas, specifikacija,
dokumentas, sertifikatas, programinė įranga, informacija (o ne fizinis darbas ar fizinis objektas/produktas).
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas suteikia apsaugą dėl pretenzijų, pareikštų Jums,
reikalaujančių atlyginti nuostolius Jūsų klientams ar kitiems asmenims, padarytus teikiant Jūsų profesines
paslaugas (vykdant profesinę veiklą), ir teigiančių kad Jūs esate atsakingi už tokius nuostolius.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas
suteikia apsaugą dėl:
✓ pretenzijų, pareikštų Jums (Apdraustajam)
✓ reikalaujančių atlyginti nuostolius Jūsų
klientams ar kitiems asmenims, padarytus
vykdant profesinę veiklą
✓ teigiančių kad Jūs (Apdraustasis) esate
atsakingas už tokius nuostolius
✓ Taip pat apdrausta:
✓ Apdraustojo atsakomybė už pasitelktų
Subrangovų padarytą žalą
✓ Visų Apdraustojo valdomų dukterinių įmonių
civilinė atsakomybė
✓ Draudimas atlygina šiuos nuostolius:
✓ Ieškovo nuostoliai, už kuriuos Apdraustasis
yra pripažįstamas atsakingas
✓ Teisinės gynybos išlaidos, būtinos tinkamai
atsakyti į pareikštas pretenzijas
Galimi draudimo apsaugos praplėtimai:
✓ Prarastų ar sugadintų dokumentų atstatymo
išlaidos (įskaitant elektroninių duomenų)
✓ Nuostoliai padaryti Darbuotojų nesąžiningais
(nusikalstamais) veiksmais
✓ Krizės valdymo ar viešųjų ryšių išlaidos po
Įmonei Kritinio Įvykio:
✓ Pareikšta pretenzija, kuri yra draudiminis
įvykis pagal šį Polisą
✓ Pradėtas ikiteisminis tyrimas prieš Įmonę ar
Vadovą
✓ Neteisėta prieiga prie Įmonės kompiuterinių
sistemų (arba manipuliavimo Jomis)
✓ Reikšmingo pajamų srauto praradimas, kuris
sudaro 25%+ Įmonės metinių pajamų
✓ Pastatų ar Patalpų valdytojo civilinė atsakomybė

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Šiems įvykiams draudimo apsauga netaikoma:
 Pretenzijos, pareikštos prieš draudimo laikotarpio
pradžią
 Pretenzijos, pareikštos dėl faktų ar aplinkybių,
kurios buvo žinomos prieš draudimo laikotarpio
pradžią
 Pretenzijos, pareikštos dėl veiksmų, vykdytų
prieš Retroaktyvaus Laikotarpio pradžios datą,
nurodytą Polise
 Pretenzijos iš asmenų susijusių su Apdraustuoju
(Jūsų, darbuotojų, dukterinių įmonių)
 Apdraustojo prisiimta perteklinė atsakomybė,
viršijanti įstatymų numatytą (kai Apdraustasis
nebūtų atsakingas už nuostolius nesant atskiram
susitarimui ar sutarties sąlygai)
 Pretenzijos, kylančios dėl Apdraustojo
nemokumo, bankroto, likvidavimo ar kitokių
panašių finansinių problemų.
 Pretenzijos, kylančios dėl bet kokių finansinių
rinkų svyravimų, nepriklausančių nuo
Apdraustojo veiksmų ar įtakos.
Įvykiai, kurie turėtų būti apdrausti kitomis draudimo
rūšimis, pvz .:
 Bendrosios civilinės atsakomybės draudimu pretenzijos dėl tiesioginiais veiksmais ar sukelto
kūno sužalojimo, žalos materialiam turtui
(fiziniam objektui) ar aplinkai
 Vadovaujančių asmenų asmeninė atsakomybė
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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 šiose šalyse.

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.

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 (gavus pretenziją):
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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