MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ 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: Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų
draudimas

Šiame informaciniame dokumente pateikiame trumpą bendro pobūdžio informaciją apie Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų turto draudimą. Tai nėra Jūsų individualias
draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama Jums adresuotuose
dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Mobiliųjų įrenginių draudimo taisyklėmis Nr. TCPM-20191, jas rasite mūsų
interneto svetainėje www.if.lt.

Kokia šio draudimo rūšis
Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti turtinius interesus, susijusius su mobiliųjų įrenginių, žemės ūkio
technikos, savaeigių įrenginių, statybinių mašinų ir kitų ne stacionariai naudojamų įrenginių sugadinimu, sunaikinimu ar praradimu.

Kam netaikoma draudimo apsauga?

DRAUDIMO SUMA
Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime. Įrenginiai, kurie draudimo sutarties sudarymo dieną yra ne senesni nei 5 metų, draudžiami
nauja atkuriamąja verte, jei draudimo sutartyje nenurodyta kitaip. Nauja
atkuriamoji vertė prilyginama naujo įrenginio įsigijimo vertei. Mobilieji renginiai, kurie draudimo sutarties sudarymo dieną yra 5 metų ir senesni,
draudžiami rinkos verte. Rinkos verte laikoma pinigų suma, už kurią būtų
galima įsigyti tos pačios paskirties, amžiaus, analogiškų parametrų ir techninių charakteristikų naudotą mobilųjį įrenginį.

Draudžiami objektai, kurie nurodyti draudimo liudijime.
Jeigu pasirinkote draudimo apsaugos sąlygą Nr. 310 „Mobiliųjų įrenginių
ir statybinių mašinų kompleksinis (visų rizikų) draudimas“ draudžiamos šios
rizikos:
Ugnis;
Gamtinės jėgos;
Vagystė įsilaužus;
Vandalizmas;
Medžio užvirtimas;
Automobilio atsitrenkimas;
Stiklo dūžis;
Avarija;
Kiti įvykiai.
Jeigu pasirinkote draudimo apsaugos sąlygą Nr. 315 „Mobiliųjų įrenginių
ir statybinių mašinų išvardytų rizikų draudimas“ draudžiamos šios rizikos:
Gaisras ir dūmai;
Žaibo trenkimas;
Sprogimas;
Kruša;
Grunto slūgis;
Vagystė įsilaužus;
Plėšimas;
Vandalizmas
Stiklo dūžis
Transporto priemonės atsitrenkimas
Papildomai prie pasirinkus draudimo apsaugos sąlygų Nr. 310 „Mobiliųjų
įrenginių ir statybinių mašinų kompleksinis (visų rizikų) draudimas“ ir Nr.
315 „Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų išvardytų rizikų draudimas“
galima pasirinkti:
Vagystė be įsilaužimo;
Nuomos išplėtimas;
Vandeningos vietovės.
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Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie įvyko šiems objektams:
mobiliųjų įrenginių dalims, papildomiems įrenginiams, padargams,
reikmenims, kurie nėra neatskiriamai pritvirtinti prie paties mobiliojo įrenginio;
sausumos transporto priemonėms, pritaikytoms tik kroviniams ar žmonėms vežti;
vandens ir oro transporto priemonėms, plūdriesiems įrenginiams, geležinkelio riedmenims;
eksploatacinėms ir pagalbinėms medžiagoms (kuras, chemikalai, tepalai, alyva, valymo medžiagos, aušinimo skysčiai, valikliai ir pan.);
duomenų laikmenoms ir patiems duomenims;
po žeme naudojamoms mašinoms ir įrenginiams;
kitiems nedraudžiamiems objektams, kurie nurodyti taisyklėse.
Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie įvyko dėl šių įvykių:
numatyto, tikėto arba palaipsniui įvykusio įvykio;
Jūsų ar Jūsų atstovų tyčios;
jei naudojote turtą ne pagal jo tiesioginę paskirtį ar sąmoningai viršijote
turto projektines apkrovas;
mobiliųjų įrenginių dalių, kurios pagal paskirtį ir darbo pobūdį susinaudoja, sudyla ar kitaip nusidėvi ir eksploatuojant mobilųjį įrenginį būna
dažnai keičiamos, sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo, išskyrus atvejus, kai kartu sugadinamos, sunaikinamos ir prarandamos kitos mobiliojo įrenginio dalys;
apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo vežant vandens
ar oro transporto priemonėmis;
turto vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių jėgų poveikio
apdraustam turtui, išskyrus atvejus, kai vidaus gedimo rizika nurodyta
draudimo liudijime;
vagystės be įsilaužimo išskyrus atvejus, kai ši rizika nurodyta draudimo
liudijime;
kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie nurodyti taisyklėse.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Jei turtas įvykio metu senesnis nei 2 metai, nors ir apdraustas nauja atkuriamąja verte ir dėl draudžiamojo įvykio visiškai sunaikinamas ar prarandamas, nuostolis atlyginamas įsigyjant tos pačios paskirties, amžiaus, analogiškų parametrų ir techninių charakteristikų naudotą turtą.
Draudimo išmoka už tretiesiems asmenims perduotą turtą atlyginama
tik tokiu atveju, jei nuomos rizika pasirenkama draudimo sutartyje.
Draudimo išmoka už mobilių įrenginiu naudojimą vandeningose vietovėse atlyginama tik tokiu atveju, jei ši rizika pasirenkama draudimo sutartyje.
Išlaidos, skirtos perkelti, pakeisti, ar saugoti turtą ar jo liekanas po
draudžiamojo įvykio, apdrausto turto partempimui iš įvykio vietos iki artimiausios saugojimo/remonto vietos ar kitos išlaidos, patirtos vykdant
Draudiko nurodymus atlyginamos iki 2 procentų konkretaus apdrausto
įrenginio draudimo sumos.
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Kam taikoma draudimo apsauga?

Iš apskaičiuotų nuostolių visada atimsime draudimo liudijime nustatyto
dydžio išskaitą, išskyrus draudimo sutartyje numatytas išimtis.
Nemokėsime draudimo išmokos, jei Jūs tyčia pateikėte klaidingą informaciją, kuri galėjo nulemti mūsų apsisprendimą sudaryti draudimo sutartį ar nustatyti draudimo sąlygas arba klastojate faktus, kurie turi įtakos draudžiamojo įvykio priežasčių ar draudimo išmokos dydžio nustatymui.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Mobilieji įrenginiai yra apdraudžiami Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip.

Kokios mano pareigos?
Suteikite teisingą informaciją, kurios prašome sudarydami draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos informacijos arba draudimo rizikos pasikeitimus.
Praneškite mums apie rizikos padidėjimo atvejus, numatytus draudimo taisyklėse.
Laiku sumokėkite draudimo įmoką arba jos dalis.
Supažindinkite savo darbuotojus, turto naudotojus ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi ir jų pareigomis.
Laikykitės taisyklėse numatytų saugumo reikalavimų ir užtikrinkite, kad jų tinkamai laikytųsi ir Jūsų atstovai.
Praneškite Mums apie pasikeitusią Jūsų kontaktinę informaciją (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą).
Imkitės prieinamų protingų priemonių gelbėti apdraustą turtą įvykio metu, po to užtikrinkite jo apsaugą ir neleiskite jam toliau gadintis.
Apie gaisrą, sprogimą, vagystę, plėšimą, vandalizmą, automobilio atsitrenkimą iš karto praneškite kompetentingai institucijai bendruoju pagalbos telefonu.
Apie įvykį praneškite mums per 5 dienas, užpildydami pranešimo formą, esančią mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei interneto prieigos neturite, paskambinkite
mums tel. 1620.
Vykdykite mūsų nurodymus dėl turto apsaugojimo, įvykio aplinkybių, nuostolių dydžio ir už žalą atsakingų asmenų nustatymo bei suteikite mums galimybę nevaržomai
tirti įvykio aplinkybes.
Kitos Jūsų pareigos nurodytos draudimo taisyklėse.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodyti draudimo liudijime. 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.
Draudimo sutartis pasibaigia pasikeitus apdrausto turto savininkui, išskyrus atvejus, kaip pasibaigia išperkamoji nuoma.

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 (25 % grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet
ne mažiau kaip 43 Eur).

