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Šis dokumentas neatspindi konkrečios asmens civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir
nedraudžiamieji įvykiai.
Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Būsto draudimo taisyklėse Nr. 67 (2016-05-17 redakcija, galioja nuo 2016-06-01);
• Asmens civilinės atsakomybės draudimo liudijime
KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas būsto draudime.
Asmens civilinės atsakomybės draudimas – apdraustojo veiksmai ar jų nesiėmimas, dėl kurių buvo padaryta žala tretiesiems asmenims arba jų turtui ir sveikatai.

KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Draudžiamieji įvykiai

Draudimo suma pasirenkama draudėjo sudarant sutartį.
Tai maksimali draudimo išmokų suma dėl visų draudžiamųjų įvykių, įvykusių per draudimo sutarties galiojimo
terminą. Ji nurodoma draudimo liudijime.
Atlyginsime nuostolius tretiesiems asmenims už žalą, kai
ją padarė:
draudėjas ir jo šeimos nariai (pvz., vaikas subraižė kaimyno automobilį);
namuose įdarbinti darbuotojai (pvz., auklė);
naminiai gyvūnai (pvz., apdraustojo šuo sukandžiojo svečio batus);
naudojantis kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu, esančiu
apdraustojo gyvenamojoje vietoje (pvz., sugedo apdraustojo skalbyklė, vanduo apliejo kaimyno butą);
naudojantis poilsiui išsinuomotu kambariu, vasarnamiu,
sodyba (pvz., netyčia sulaužytas baldas);
naudojantis nemotorine transporto priemone, tokia kaip
dviratis ar elektrinis paspirtukas (pvz., važiuojant paspirtuku apdraustasis partrenkė pėsčiąjį);
namuose pagamintu maistu ir gėrimais;
neprofesionaliųjų varžybų metu.

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Nedraudžiamieji įvykiai

Draudimo išmoka nemokama, jeigu buvo padaryta žala dėl:
veiksmų pačiam sau ir kitiems apdraustiesiems (šeimos
nariams, darbuotojams, augintiniams);
apdraustojo, kaip profesionaliojo žaidimo, profesionaliųjų
varžybų, čempionato dalyvio, atsakomybės kitam dalyviui;
medžioklės, šaudymo;
poveikio laukiniams gyvūnams;
komercinės ar profesinės veiklos vykdymo;
kovoms išveistų veislių šunų ir jų mišrūnų;
apdraustojo tyčinės veikos, kurią padarė paveiktas alkoholio, narkotinių, toksinių medžiagų;
skraidymo aparatų, laivų, motorinių transporto priemonių valdymo;
sprogmenų naudojimo, išskyrus legaliai įsigytus fejerverkus;
veiksmų asmens dokumentams, kredito kortelėms, vertybiniams popieriams, obligacijoms, gryniesiems pinigams,
brangakmeniams ir jų dirbiniams, brangiesiems metalams,
juvelyriniams dirbiniams, muzikos instrumentams, meno,
antikvariniams ir unikaliems dirbiniams, programinei įrangai, duomenų laikmenoms;
veiksmų mobiliesiems telefonams, nešiojamiesiems bei
planšetiniams kompiuteriams;
asmens įžeidimo, garbės ir orumo žeminimo, teisės į privatų gyvenimą ir jo slaptumą pažeidimo;
veiksmų, padarytų gamtai (pasikeitus žemės, vandens ir
oro natūraliai būklei), taip pat kitokių nuostolių tretiesiems asmenims dėl gamtinės aplinkos pasikeitimo, įskaitant triukšmą;
prarasto darbingumo, kai darbo užmokestis, pensija, gydymosi išlaidos nukentėjusiesiems jau buvo atlygintos;
apdraustojo veiksmų iš fizinių asmenų išsinuomotam kilnojamajam turtui, nebent nekilnojamojo turto nuomos
sutartyje jis yra nurodytas.

AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO
APSAUGOS APRIBOJIMŲ?
Nuostolių atlyginimas dėl legaliai įsigytų fejerverkų padarytos žalos neviršys 1 500 EUR.
Iš juridinių asmenų išsinuomotam kilnojamajam turtui padarytos žalos išmoka neviršys 3 000 EUR.

KUR MAN TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Pagal Jūsų pasirinkimą – Lietuvoje ir kitose šalyse (išskyrus JAV, Kanadą ir Australiją).

KOKIOS MANO PAREIGOS?
•
•
•
•
•

Imtis visų reikiamų ir protingų atsargumo priemonių, būtinų žalos prevencijai arba jai sumažinti.
Per vieną parą informuoti savo draudiką apie įvykį ir visas Jums žinomas įvykio aplinkybes.
Pateikti „Lietuvos draudimui“ visą turimą informaciją ir dokumentus, susijusius su žalos reguliavimu.
Sudaryti galimybę įvertinti nuostolių dydį.
Nedelsiant informuoti, jeigu dėl žalos pradedamas teisminis procesas.

KADA IR KAIP MOKU?
Draudimo įmoką galite mokėti vienu kartu arba užsisakę gauti e. sąskaitas, skaidyti ją į dalines įmokas (2–12 kartų).
Įmoką galite apmokėti savitarnoje www.savasld.lt, e. banke užsisakę gauti e. sąskaitas, pavedimu, skyriuje mokėjimo kortele, Lietuvos pašto,
„Maximos“ kasoje.
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?
•
•

Draudimo sutartis sudaroma 12-ai mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo įmoka buvo
sumokėta.
Apie žalą, įvykusią draudimo apsaugos laikotarpiu, gali būti pranešta draudikui ne vėliau kaip iki išplėstinio pranešimo termino pabaigos,
t. y. 30 dienų nuo draudimo apsaugos pabaigos.

KAIP GALIU NUTRAUKTI SUTARTĮ?
Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas, kreipkitės į savo draudiką, skambinkite tel. 1828 arba užsukite į artimiausią draudimo
skyrių.

