VERSLO NUTRŪKIMO DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Produktas: verslo nutrūkimo 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 verslo nutrūkimo draudimo liudijimo sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Verslo nutrūkimo draudimo taisyklėse Nr. 68-2 (2015 12 15 redakcija, galioja nuo 2016 01 04)
• Verslo nutrūkimo draudimo liudijime
Kokia šio draudimo rūšis?
Verslo nutrūkimo draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šis draudimas atlygina draudėjo patirtus finansinius nuostolius, atsiradusius dėl patirtos turtinės žalos sustojus arba nutrūkus draudėjo verslui. Draudėjas privalo būti apdraudęs verslo turto draudimu visus objektus, kurie yra naudojami verslo
nutrūkimo draudimu apdraustai veiklai vykdyti, jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip.
Verslo nutrūkimo draudimą sudaro draudimo objektai, kuriuos pagal įmonės veiklos specifiką galima įsigyti kartu arba atskirai:
• negauto bendrojo pelno (jį sudaro grynasis pelnas ir pastovūs kaštai)
• veiklos palaikymo kaštų (pvz., laikinų patalpų nuoma, papildomos išlaidos darbuotojams)
• negautų nuomos pajamų

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Verslo nutrūkimo įvykis laikomas draudžiamuoju, jei atitinka
visas sąlygas:
įvykis pripažįstamas draudžiamuoju pagal draudėjo verslo turto draudimo liudijimą.
Įvykis pripažįstamas draudžiamuoju pagal draudėjo verslo nutrūkimo draudimo liudijimą.
Apdraustas turtas, kurį sunaikinus arba sugadinus nutrūko verslas, o jis yra naudojamas apdraustai veiklai vykdyti
ir yra verslo nutrūkimo draudimo liudijime nurodytoje
draudimo vietoje.

NEDRAUDŽIAMAS TURTAS
Kintami kaštai, t. y. kaštai, kurie tiesiogiai priklauso nuo
draudėjo vykdomo veiklos masto – mastui mažėjant, mažėja kintami kaštai, ir atvirkščiai.
Pelnas ir išlaidos, nesusiję su draudimo liudijime nurodyta
draudžiamąja veikla.
Baudos, skolos arba kiti mokėjimai dėl sutarčių su klientais, tiekėjais ar kt. nevykdymo laiku.
Nuostoliai dėl transporto priemonių, geležinkelio, oro,
vandens transporto priemonių, žemės sklypų, vandens
telkinių, gyvūnų, natūraliai augančių augalų sugadinimo
arba sunaikinimo.

Draudžiamieji įvykiai

Nedraudžiamieji įvykiai

SITUACIJOS, KAI NUOSTOLIAI NEATLYGINAMI
Jei verslo nutrūkimas yra pasekmė dėl verslo turto draudimo liudijime arba liudijimuose, pagal kuriuos sudarytas
verslo nutrūkimo draudimo liudijimas, nurodytų nedraudžiamųjų įvykių.
Jei įvykis pripažintas nedraudžiamuoju pagal draudėjo
verslo turto draudimo liudijimą.
Jei verslo nutrūkimo metu nėra su draudimo įmone sudaryto galiojančio turto draudimo liudijimo, kai dėl šio
turto sunaikinimo arba sugadinimo nutrūksta arba sutrinka verslas.
Jei įvykis yra draudžiamasis pagal verslo turto liudijimą,
bet nėra draudžiamasis pagal verslo nutrūkimo draudimo liudijimą.
Jei nuostolių patirta dėl draudėjo arba (ir) su draudėju susijusių asmenų arba naudos gavėjo tyčinių veiksmų,
arba tam tikri veiksmai vykdomi norint nepagrįstai ir neteisėtai gauti draudimo išmoką.
Jei draudėjo veikla apribojama valstybės arba savivaldybės institucijų sprendimų.
Jei verslo nutrūkimas yra įmonės bankroto pasekmė,
įsiteisėjus teismo nutarčiai, pagal kurią draudėjui iškelta
bankroto byla.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Gali būti taikoma draudimo liudijime abipusiu sutarimu
numatyta besąlyginė išskaita.
Gali būti taikomas laukimo periodas – laikotarpis, per kurį
patirtus finansinius nuostolius prisiima pats draudėjas. Informacija apie jo trukmę, dydį ir taikymą nurodyta draudimo liudijime.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytoje teritorijoje ir jame pateiktu adresu.

Kokios mano pareigos?
•
•
•
•

Pasikeitus draudimo rizikai per 3 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“ (pvz., pradėjus kapitalinį remontą).
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.
Tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą, saugiai laikyti praėjusių 3 metų inventorizacijos duomenis ir metinius finansinės atsakomybės
dokumentus. Jų kopijas (dublikatus) laikyti skirtingose vietose.

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 verslo nutrūkimo 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.

