DARBDAVIO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS
DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Produktas: darbdavio civilinės atsakomybės draudimas
Draudikas: AB „Lietuvos draudimas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir registruota draudimo
įmonė, kurios veiklą reglamentuoja LR draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai, priežiūrą vykdo
Lietuvos bankas; licencijos Nr. 17.

Šis dokumentas neatspindi konkrečios darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir
nedraudžiamieji įvykiai.Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse Nr. 66 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)
• Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijime ir jo prieduose
Kokia šio draudimo rūšis?
Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Pagal darbdavio civilinę atsakomybę šis draudimas atlygina darbuotojo patirtus nuostolius už žalą, kilusią dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba pakeliui į (iš) darbą (-o), pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudžiamieji įvykiai

Draudimo objektas – darbdavio (draudėjo) civilinė atsakomybė už darbuotojui kilusią žalą dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba pakeliui į (iš) darbą (-o).
Žala – darbuotojo kūno sužalojimas (lengvas, sunkus,
mirtinas), dėl to patirtos išlaidos ir neturtinė žala bei negautos pajamos, kurias darbuotojas būtų gavęs, jei nebūtų
patyręs žalos.
Įvykis bus pripažintas draudžiamuoju, jei bus tenkinamos
visos šios sąlygos:
• draudėjui, kaip darbdaviui, kyla civilinė atsakomybė ir
jis privalo atlyginti žalą darbuotojui, patyrusiam nelaimingą atsitikimą darbe arba pakeliui į (iš) darbą (-o).
• Darbuotojo patirta žala yra tiesioginė darbdavio veiklos (veikimo, neveikimo) pasekmė, o žalos radimasis
susijęs su darbo veikla ir vykdant darbdavio pavestus
darbus.
• Nelaimingas atsitikimas įvyko darbe arba pakeliui į (iš)
darbą (-o), draudimo apsaugos laikotarpiu ir draudimo teritorijoje.
• Reikalavimas pateiktas per reikalavimo pateikimo laikotarpį, įskaitant ir jį pailginantį išplėstinį pranešimo
terminą.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Nedraudžiamieji įvykiai

Draudimo objektu nelaikoma darbdavio (draudėjo) civilinė
atsakomybė už žalą darbuotojui susirgus profesine liga.
Draudimo išmoka nemokama, jeigu:
darbuotojas prieš įvykį, per įvykį arba po įvykio iki jo
aplinkybių nustatymo vartojo alkoholio, narkotikų, svaiginosi kitomis psichotropinėmis medžiagomis ir tai nebuvo
susiję su jam pavestu darbu.
Darbuotojas patyrė nelaimingą atsitikimą dėl savo kaltės
ir teisinės institucijos nustatė nusikalstamos veikos bruožus ir (arba) administracinės teisės pažeidimus.
Darbuotojas sąmoningai (tyčia) siekė, kad įvyktų nelaimingas atsitikimas.
Darbuotojas sirgo liga ir dėl šios ligos įvyko nelaimingas
atsitikimas.
Prieš darbuotoją buvo panaudota psichinė ir (arba) fizinė
prievarta, smurtas.
Žala padaryta nelegaliai, darbdavio (draudėjo) naudai dirbančiam darbuotojui.
Žala padaryta praktikantams ir (arba) mokiniams, už kuriuos darbdavys (draudėjas) neprivalo mokėti socialinio
draudimo įmokų.
Žala padaryta darbuotojo turtui.
Žala padaryta darbdaviui (draudėjui) arba jo šeimos nariams, asmenims ir jų šeimos nariams, kurie valdo draudėjo akcijas, suteikiančias daugiau kaip 50 % juridinio asmens
balsavimo teisių.
Žala įvyko, kai darbuotojas sustojo pailsėti arba pavalgyti
ne darbo metu.
Nelaiminas atsitikimas įvyko dėl karo veiksmų, masinių
neramumų (streikų, teroro aktų ir pan.).
Žala sukelta, susijusi arba atsiradusi dėl tabako produktų
aktyvaus ir (arba) pasyvaus vartojimo arba naudojimo.
Civilinio (administracinio arba baudžiamojo) pobūdžio
ieškiniai arba reikalavimai, kai jie turi:
a) baudų arba baudinio požymių,
b) požymių, kuriais siekiama mokomųjų, šviečiamųjų arba
aiškinamųjų tikslų tiek visuomenei, tiek darbdaviui ir
jie nurodomi mokėtinomis pinigų sumomis,
c) kai reikalaujama ne su išmokos mokėjimo terminu susijusių baudų, palūkanų, delspinigių.
Nelaimingas atisitikimas įvyko išplėstinio pranešimo termino laikotarpiu.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Bendra išmokų suma apsaugos laikotarpiu negali viršyti
draudimo liudijime nurodytos sumos.
Draudimo liudijime abipusiu sutarimu gali būti numatyta
besąlyginė išskaita.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytoje darbo vietoje arba pakeliui į (iš) darbą (-o) Lietuvos Respublikos teritorijoje,
nebent draudimo liudijime nurodyta kitaip.

Kokios mano pareigos?
•
•
•
•

Pasikeitus draudimo rizikai per 3 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“.
Atsitikus įvykiui, nedelsiant imtis veiksmų jo plitimui sustabdyti ir pranešti kompetentingoms institucijoms.
Per 1 parą informuoti „Lietuvos draudimą“ apie atsitikusį įvykį ir nurodyti visas žinomas įvykio detales.
Atsitikus nelaimingam įvykiui, per 3 darbo dienas apie jį raštu pranešti „Lietuvos draudimui“.

Kada ir kaip moku?
Mokama visa draudimo įmoka vienu kartu arba skaidoma į dalines įmokas.
Įmoką apmokėti galite šiais būdais:
• savitarnoje www.savasld.lt,
• e. banke, užsisakius gauti e. sąskaitas (papildomai galite nustatyti, kad jos būtų apmokėtos automatiškai),
• pavedimu,
• skyriuje mokėjimo kortele,
• Lietuvos pašto, „Maximos“ kasoje.
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Įprastinė darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki
tos dienos draudimo įmoka yra apmokėta (jeigu draudimo sutartyje nesusitarta kitaip).

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel. 1828 arba užsukite į
artimiausią skyrių.

