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Produktas:
Savanoriškojo transporto priemonių valdytojų
civilinės atsakomybės draudimo sutartis

Šiame dokumente pateikiame trumpą bendro pobūdžio informaciją apie draudimo produktą – savanorišką transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis). Tai nėra Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir su draudimo sutartimi susijusią informaciją pateikiame Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse.
Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Savanoriškojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo taisyklėmis
Nr. 002, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt.

Kokia šio draudimo rūšis
Savanoriškas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą
mokama eismo įvykiuose nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kuomet už žalą, padarytą valdant ar naudojant transporto priemonę,
atsakingiems asmenims kyla civilinė atsakomybė. Draudimo sutartis galioja kaip papildoma sutartis prie transporto priemonių valdytojų
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, padidinanti jos draudimo sumas. Draudimo išmoka mokama tuo atveju, kai pagal
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą (toliau – įstatymas) draudimo sumos neužtenka žalai,
patirtai eismo įvykio metu, atlyginti.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo objektas – transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė už eismo įvykio metu tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuriai atlyginti
neužtenka draudimo sumos pagal Įstatymą. Draudimo sutartimi apdraudžiama draudėjo ir kiekvieno
kito asmens, teisėtai valdančio transporto priemonę, civilinė atsakomybė, kuri gali atsirasti valdant
draudimo liudijime nurodytą transporto priemonę.
Draudžiamasis įvykis yra draudimo liudijime nurodytos transporto priemonės civilinės atsakomybės
atsiradimas dėl nukentėjusiems tretiesiems asmenims eismo įvykio metu padarytos žalos asmeniui,
neturtinės žalos ir (ar) turtui arba žalos asmeniui,
neturtinės žalos ir (ar) žalos turtui, atsiradusios kaip
eismo įvykio pasekmė, ir reikalavimo, pareikšto
raštu arba žodžiu, atlyginti eismo įvykio metu padarytą žalą, valdytojui pateikimas.

Jūsų, automobilio valdytojo ar šeimos narių tyčios;
Branduolinės energijos poveikio, terorizmo, karo
veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos,
masinių riaušių, streiko, lokauto;
Dalyvavus bet kokio pobūdžio varžybose, treniruotėse, lenktynėse;
Jeigu žala kilo dėl techniškai netvarkingo automobilio
arba pažeidus eksploatavimo taisykles;
Automobilį vairavo asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio,
narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų arba neturintis teisės vairuoti tos kategorijos automobilio;
Automobilio vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos iki
policijos atvykimo, išskyrus atvejus, kai pranešti policijai nebūtina pagal Kelių eismo taisyklių nuostatas;
Valdytojas padarė žalos pagrobta (pavogta) ar kitaip
neteisėtai pasisavintu ar užvaldytu automobiliu;
Kitų nedraudžiamųjų įvykių, išvardintų taisyklėse
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Pačiam žalą padariusiam asmeniui, jo naudojamai
transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko
turtui.
Nemokėsime draudimo išmokos šių įvykių:

Draudimo suma – tai suma, kurios neviršydami atlyginame draudžiamojo įvykio metu transporto priemonių valdytojų padarytą žalą nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Transporto priemonės valdytojų civilinė atsakomybė taip pat gali būti apdraudžiama atskiromis, draudėjo pasirinktomis ir su
draudiku suderintomis draudimo sumomis (dėl žalos turtui, asmeniui ar neturtinės žalos) arba viena
bendra Jūsų pasirinkta ir su mumis suderinta žalos
turtui ir asmeniui draudimo suma. Draudimo sumos nurodomos draudimo liudijime ir jos galioja tik
tuo atveju, jeigu Įstatyme nustatytų privalomojo
draudimo sumų neužtenka žalai atlyginti. Jeigu savanoriškojo draudimo sutartis galioja už Lietuvos
Respublikos teritorijos ribų, draudimo sumos
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Eismo įvykiams, įvykusiems kai automobilis nedalyvavo kelių eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvėse,
kitoje ne kelių eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose;

galioja tik tuo atveju, jeigu tos valstybės privalomojo
draudimo teisės aktuose nustatytų sumų neužtenka
padarytai žalai atlyginti

Už žalą, padarytą vežamam už užmokestį kroviniui ar
bagažui, esančiam kaltininko automobilyje;
Reikalavimas atlyginti žalą pareikštas vėliau nei per
vienerius metus nuo žalos atsiradimo dienos arba
per vienerius metus nuo tos dienos, kurią nukentėjęs
tretysis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą;
Automobilio valdytojas, kuris pripažintas kaltu dėl
eismo įvykio, neturėjo su mumis pasirašytos ir galiojančios privalomojo draudimo sutarties, kurioje būtų
nurodytas eismo įvykyje dalyvavęs automobilio valdytojo vairuotas automobilis.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo sutartis galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Kokios mano pareigos?
Viso savanoriškojo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu turėti galiojančią privalomojo draudimo sutartį, sudarytą su draudiku.
Suteikti mums prašomą, teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti.
Draudimo sutartyje nurodytais terminais sumokėti draudimo įmoką.
Įvykus eismo įvykiui, imtis prieinamų, protingų veiksmų galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta
medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą.
Apie eismo įvykį nedelsiant pranešti policijai Kelių eismo taisyklėse nurodytais atvejais.
Per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos apie tai pranešti mums.
Per 5 darbo dienas pranešti mums apie gautą pretenziją atlyginti žalą ar teisme pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo.
Nedelsiant informuoti mus apie pasikeitusią draudimo riziką.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi 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.
Draudimo sutartis pasibaigia pasikeitus automobilio savininkui, išskyrus atvejus, kaip pasibaigia išperkamoji nuoma.

Kaip galiu nutraukti sutartj?
Jūsų turite teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs mus ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo
sutarties nutraukimo dienos. Šiuo atveju Jums grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo
laikotarpį, atskaičius sutarties sudarymo ir vykdymo administracines išlaidas.
Jei reikalavimas nutraukti draudimo sutartį pagrįstas tuo, kad mes neįvykdėme ar netinkamai vykdėme, ir jei tai yra esminis
draudimo sutarties pažeidimas, draudimo sutartis nutraukiama nuo Jūsų reikalavime nurodytos datos.
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Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis draudimas@if.lt arba telefonu 1620.

