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Kam taikoma draudimo apsauga? 

Draudimo suma 

Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime. Drau-
dimo sumą pasirenkate Jūs. 

Apdraudžiame šiuos pagrindinius draudimo objektus: 

 Civilinę atsakomybę dėl Jūsų profesine veikla padarytų 
nuostolių ir išlaidų profesinių paslaugų užsakovui, tre-
tiesiems asmenims; 

 Išlaidas, kurias patyrėte dėl Jums pareikšto reikalavimo 
dėl Jūsų profesine veikla padarytų nuostolių; 

 Teisinės pagalbos išlaidas, kurias patyrėte dėl Jums pa-
reikšto reikalavimo atlyginti Jūsų profesine veikla pada-
rytus nuostolius. 

 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų: 

 susijusių su asmens sužalojimu, gyvybės atėmimu, turto 
sužalojimu ar sunaikinimu ir iš to kylančių nuostolių; 

 susijusių su asmens įžeidimu, garbės ir orumo 
žeminimu raštu ar veiksmu; 

 padarytų su Jumis susijusiems fiziniais ir juridiniais as-
menims; 

 susijusių su Jūsų teikiamų paslaugų kokybės garanta-
vimu; 

 kylančių iš mokslinio, pedagoginio, kūrybinio darbo; 

 susijusių su intelektinės nuosavybės, nesąžiningos 
konkurencijos teisių pažeidimais; 

Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie įvyko dėl šių 
įvykių: 

 veiksmų, kurie buvo atlikti tyčia; 

 Jūsų veiksmų, kuriais  klastojate faktus, turinčius įtakos 
draudžiamojo įvykio priežasčių ir (arba) draudimo išmo-
kos dydžio nustatymui; 

 kai Jūsų atsakomybė atsirado dėl veikos, Jūsų atliktos 
Jums neturint teisės verstis profesine veikla (pavyzdžiui, 
Jums esant nušalintam nuo pareigų, pasibaigus Jūsų li-
cencijos galiojimo laikotarpiui, kita);  

 kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie yra išvardinti tai-
syklėse. 

   
 

 
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 liu-
dijime nustatyto dydžio išskaitą, išskyrus draudimo tai-
syklėse numatytas išimtis; 

 Civilinė atsakomybė dėl dokumentų, duomenų, kito 
Jums patikėto turto praradimo gali būti draudžiama tik, 
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Lietuvoje veikianti per filialą, draudimo licencijos Nr. F-2/0016 

Produktas:  Profesinės civilinės atsakomybės draudimas 

 

Šiame informaciniame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio informaciją apie profesinės civilinės atsakomybės drau-
dimo produktą. Tai nėra individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsa-
mią ikisutartinę ir su draudimo sutartimi susijusią informaciją pateikiame mūsų Jums adresuotuose dokumentuose, drau-
dimo liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Bendrosios profesinės atsakomybės 
draudimo taisyklėmis Nr. 005, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt. 

Kokia šio draudimo rūšis 

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis, kuria apdraudžiama Jūsų civilinė atsakomybė dėl 
Jūsų profesinių paslaugų užsakovams, kitiems tretiesiems asmenims padarytų nuostolių ir išlaidų. 

https://www.if.lt/privatiems
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jei dėl to atskirai susitariame ir nurodome Jūsų drau-
dimo liudijime. 

     

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimo apsauga dėl profesinės 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 informaci-
jos pasikeitimus; 

Suteikite visapusišką ir teisingą informaciją apie buvusius ir esamus reikalavimus, patirtas žalas, susijusias su draudžiama profe-
sine veikla; 

Supažindinkite savo darbuotojus su sudaryta draudimo sutartimi; 

Praneškite 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 profe-
sinėje 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 telefonu Nr. 1620; 

Bendradarbiaukite su mumis, reguliuojant draudžiamąjį įvykį, pateikite visą būtiną informaciją, kuri padėtų mums efektyviai ir grei-
tai 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 mokė-
jimo 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. 

Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo lai-
kotarpį, išskaičiavę pagal draudimo sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties su-
darymo ir vykdymo išlaidas (iki 30 % grąžintinos draudimo įmokos sumos). 
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