GYVŪNŲ DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Produktas: gyvūnų 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 konkretaus gyvūnų draudimo liudijimo sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai.
Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Gyvūnų draudimo taisyklėse Nr. 10 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)
• Gyvūnų draudimo liudijime
Kokia šio draudimo rūšis?
Gyvūnų draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą mokama draudėjui už sunaikintą, nugaišusį, žuvusį, priverstinai paskerstą arba
prarastą apdraustą gyvūną.
Jūs galite apdrausti šiuos gyvūnus:
• galvijus
• arklius
• avis, ožkas
• kiaules
• paukščius
• kitus gyvūnus (sutarus atskirai draudimo liudijime)

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Galima pasirinkti šias rizikas
ugnies (gaisras, žaibo įtrenkimas, sprogimas ir pan.)
vagystės
piktavališko gyvūnų sunaikinimo
gamtos jėgų (audra, liūtis, kruša ir pan.)
transporto priemonės atsitrenkimo
neužkrečiamų ligų
traumų
išorinio poveikio
užkrečiamų ligų
pavojingų ir labai pavojingų užkrečiamų ligų

Žala yra neatlyginama, kai:
draudėjas piktavališkai arba tyčia sužalojo gyvūną.
Draudėjas neapdairiai ir nerūpestingai elgėsi su gyvūnu ir
(arba) nesikreipė į kvalifikuotą veterinarijos gydytoją.
Gyvūnas apsinuodijo, nugaišo arba buvo priverstinai paskerstas, kai:
- buvo šertas supelijusiais, pašalusiais ir kitais netinkamais pašarais.
- Toliau gyvūno laikymas dėl senatvės, mastitų, lėtinių
ligų ūkyje ekonomiškai nenaudingas.
- Gyvūnui neišvengiamas gaišimas negresia, nėra veterinarijos gydytojo nurodymo arba leidimo priverstinai
paskersti.
- Gyvūnas buvo laikomas netinkamai, t. y. nebuvo šildymo, ventiliavimo ir pan. sistemų, arba jis buvo netinkamai prižiūrimas.
- Priežastis yra šautinė žaizda.
Gyvūno laikymas pažeidžia ganyklinį (tvartinį) laikotarpį.
Gyvūnas yra konfiskuojamas.

Draudžiamieji įvykiai

Nedraudžiamieji įvykiai

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Gali būti taikoma draudimo liudijime nurodyta besąlyginė
išskaita.
Gyvūnai turi būti prižiūrimi atsižvelgiant į draudimo liudijime nurodytą ganyklinį (tvartinį) laikotarpį.
Draudimo apsauga negalioja gyvūnus pervežant į kitą teritoriją.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo liudijimas galioja nuolatinėse, draudimo liudijime nurodytose gyvūnų laikymo, ganymo arba vedžiojimo vietose.

Kokios mano pareigos?
•
•
•
•

Pasikeitus draudimo rizikai per 3 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“.
Per 7 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“ apie pasikeitusią apdrausto gyvūno nuolatinę laikymo vietą.
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.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoką galite mokėti vienu kartu arba skaidyti ją į dalines įmokas.
Įmoką apmokėti galite šiais būdais:
• savitarnoje www.savasld.lt,
• e. banke, užsisakius gauti e. sąskaitas (papildomai galite pasirinkti sąskaitas apmokėti 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 gyvūnų 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 draudimo liudijimą arba pakeisti jo sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel. 1828 arba
užsukite į artimiausią skyrių.

