VEIKLOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
DRAUDIMO PRODUKTO INFORMACINIS DOKUMENTAS
Bendrovė: Estijos draudimo bendrovė If P&C Insurance AS,
Lietuvoje veikianti per filialą, draudimo licencijos Nr. F-2/0016

Produktas: Veiklos civilinės atsakomybės draudimas

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio informaciją apie veiklos civilinės atsakomybės draudimo produktą. Tai
nėra Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir
su draudimo sutartimi susijusią informaciją pateikiame mūsų Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir
draudimo taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklėmis
Nr. 010, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt.

Kokia šio draudimo rūšis
Veiklos civilinės atsakomybės draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis, kuria apdraudžiama Jūsų civilinė atsakomybė dėl
tretiesiems asmenims Jūsų veikla padarytos žalos.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo suma

Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų:

Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime. Draudimo sumą pasirenkate Jūs.
Apdraudžiame šiuos pagrindinius draudimo objektus:

kuriuos patyrėte Jūs pats;
padarytų asmenims, kurie yra susiję su Jumis
(pavyzdžiui, Jūsų tėvams, vaikams);

Civilinę atsakomybę dėl Jūsų veikla (veiksmais arba neveikimu) padarytos žalos trečiųjų asmenų sveikatai, įskaitant ir su tuo susijusią neturtinę žalą;

padarytų juridiniams assmenims, kai tie juridiniai
asmenys yra Jūsų tiesiogiai ar netiesiogiai
kontroliuojami;

Civilinę atsakomybę dėl Jūsų veikla (veiksmais arba neveikimu) padarytos žalos trečiųjų asmenų turtui;

kai tai bus tik grynieji finansiniai nuostoliai, nesusiję su
žalos padarymu trečiojo asmens turtui, sveikatai ir nekylantis kaip to pasekmė;

Civilinę atsakomybę dėl trečiųjų asmenų patirtų finansinių nuostolių, atsiradusių tiesiogiai iš Jūsų veikla
(veiksmais arba neveikimu) padarytos žalos sveikatai,
turtui;
Išlaidas, kurias patyrėte dėl Jums pareikšto reikalavimo
dėl Jūsų veikla (veiksmais arba neveikimu) padarytos
žalos (pavyzdžiui, tam tikrų aplinkybių nustatymas,
ekspertų išvadų gavimas);
Teisines pagalbos išlaidas, kurias patyrėte dėl Jums pareikšto reikalavimo atlyginti Jūsų veikla (veiksmais arba
neveikimu) padarytą žalą.
Jeigu pasirinkote ir tai nurodyta draudimo liudijime papildomai apdraudžiame:
Civilinę atsakomybę dėl Jūsų produktu arba suteikta
paslauga padarytos žalos trečiųjų asmenų turtui, sveikatai, įskaitant ir su tuo susijusią neturtinę žalą;
Civilinę atsakomybę dėl Jūsų nesaugaus produkto , pavojingo trečiųjų asmenų kilnojamajam, nekilnojamajam turtui, sveikatai, gyvybei, atšaukimo iš rinkos;
Civilinę atsakomybę dėl tretiesiems asmenims padarytos žalos, kylančios dėl nekilnojamojo turto eksploatacijos;

Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, įvykusių dėl:
numatyto, tikėto arba palaipsniui įvykusio įvykio;
veiksmų, kurie buvo atlikti tyčia;
Jūsų veiksmų, kuriais klastojate faktus, turinčius įtakos
draudžiamojo įvykio priežasčių ir (arba) draudimo išmokos dydžio nustatymui;
kai žala atsirado dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo;
kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie yra išvardinti taisyklėse.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Draudžiamojo įvykio atveju žala atlyginama draudimo
liudijime nustatytų draudimo sumos ir limitų ribose;
Iš apskaičiuotų nuostolių visada atimsime draudimo liudijime nustatyto dydžio išskaitą, išskyrus draudimo taisyklėse numatytas išimtis.

Civilinę atsakomybę dėl aplinkai padarytos žalos ir jos
likvidavimo;
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Civilinę atsakomybę dėl žalos, kuri apskaičiuota aplinkos apsaugos pareigūnų Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka;

Civilinę atsakomybę dėl Jums patikėto turto;
Civilinę atsakomybę dėl Jūsų kontrahentų padarytos
žalos;
Civilinę atsakomybę dėl žalos, padarytos naudojant
transporto priemonės, savaeiges mašinas, atliekant
pakrovimo, iškrovimo darbus;
Jūsų, kaip darbdavio, civilinę atsakomybę.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga dėl veiklos civilinės atsakomybės galioja teritorijoje, kuri yra nurodyta Jūsų draudimo liudijime.

Kokios mano pareigos?
Suteikite teisingą informaciją, kurios prašome sudarydami draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus;
Suteikite visapusišką ir teisingą informaciją apie buvusius ir esamus reikalavimus, patirtas žalas, susijusias su draudžiama veikla;
Supažindinkite savo darbuotojus ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi;
Laikykitės saugos reikalavimų numatytų taisyklėse ir užtikrinkite, kad jų tinkamai laikytųsi ir Jūsų darbuotojai.
Praneškite mums apie pasikeitusią Jūsų kontaktinę informaciją (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą);
Praneškite apie bet kokius atvejus, kurie galėtų būti vertinami kaip rizikos padidėjimas (įskaitant svarbius pasikeitimus Jūsų veikloje);
Imkitės prieinamų protingų priemonių rizikai mažinti, žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti;
Praneškite apie galimą draudžiamąjį įvykį kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, užpildydami formą, esančią
mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei interneto prieigos neturite, paskambinkite mums tel. nr. 1620.
Bendradarbiaukite su mumis, reguliuojant draudžiamąjį įvykį, pateikite visą būtiną informaciją, kuri padėtų mums efektyviai ir greitai jį sureguliuoti;
Mokėkite draudimo įmoką draudimo sutartyje nustatytais terminais;
Vadovaukitės kitomis draudimo taisyklėse įtvirtintomis Jūsų pareigomis.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodyti draudimo sutartyje. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu arba mokėjimo kortele.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš šių būdų: 1) Nuotoliniu būdu (internetu, elektroniniu paštu) mums išsiuntus mūsų
pasirašytą draudimo liudijimą, o Jums nustatytais terminais sumokėjus draudimo įmoką; 2) Jums ir mums pasirašius draudimo
liudijimą.
Sudarius draudimo sutartį draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo apsaugos pradžios datos.
Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą datą, nebent draudimo sutartis buvo nutraukta draudimo taisyklėse
numatytais atvejais.

Kaip galiu nutraukti sutartj?
Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis draudimas@if.lt arba
telefonu 1620.
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Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavę pagal draudimo sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki 30 % grąžintinos draudimo įmokos sumos).

