Transporto priemonių
vairuotojų ir keleivių
draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Keleivių draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Vairuotojo ir keleivių nelaimingų atsitikimų
draudimo Taisyklėse Nr. 7B.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykio metu. Draudimo apsauga taikoma šioms rizikoms Mirtis, Netektas
darbingumas, Traumos. Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Eismo įvykio metu vairuotojui / keleiviui:
žuvus;
patyrus Traumą, kuri nurodyta Priede Nr. 1 –
„Draudimo išmokų dydžių nustatymo lentelė“;
dėl Traumos Apdraustajam ne vėliau kaip per 1
metus nuo įvykio datos nustatytas Netektas
darbingumas (asmenims iki 18 metų –
neįgalumo lygis).
Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka,
kurią BTA išmokės. Ji gali būti nustatyta visam
laikotarpiui, taip pat vienam įvykiui.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?
Trauma, nenurodyta Išmokų lentelėje.
Apdraustojo Netekto darbingumo ar mirties
priežastis nesusijusi su Nelaimingu atsitikimu.
Nelaimingas atsitikimas įvyko naudojant
Transporto priemonę mokomajam važiavimui,
treniruotėms, dalyvaujant varžybose, bandomųjų
važiavimų ar ištvermės lenktynių metu.
Į Nelaimingo atsitikimo vietą nebuvo skubiai
iškviesta policija ar kitos valstybinės teisėsaugos
tarnybos darbuotojas pagal šalies, kurioje įvyko
Nelaimingas atsitikimas, norminių aktų keliamus
reikalavimus ir nebuvo surašytas įvykį
patvirtinantis protokolas (ar kitas atitinkamas
dokumentas).
Nelaimingas atsitikimas įvyko, kai Apdraustasis
valdė Transporto priemonę būdamas alkoholinio,
narkotinio, toksinio apsvaigimo būsenoje ar
neturėdamas atitinkamos kategorijos galiojančio
vairuotojo pažymėjimo.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgos.
Įvykis yra nedraudžiamasis.
Tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo
veiksmų.
Taip pat gali būti pritaikyta sąlyginė ar
besąlyginė išskaita, išreikšta konkrečia pinigų
suma arba procentine išraiška, jeigu tai nurodyta
polise.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje.

Kokios mano pareigos?
Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas ir pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, ypač jeigu tai susiję su
draudimo
objektu
ar
jo
naudojimo
būdo,
pasikeitimu.
Įvykus įvykiui, Jūs privalote per 3 dienas apie tai pranešti BTA, nedelsiant informuoti kompetentingas tarnybas,
sudaryti BTA sąlygas apžiūrėti įvykio vietą, vykdyti BTA nurodymus bei pateikti prašomus dokumentus.

Kada ir kaip moku?
Įmoka už draudimo sutartį mokate iki jame nurodytos dienos vienu iš šių būdų: mokėjimo pavedimu į BTA banko
sąskaitą; visose parduotuvių Maxima kasose, visuose „Perlas“ terminaluose ir „Virtualių paslaugų operatorius“
skyriuose, pateikiant mokėjimo sąskaitą; bet kurioje BTA atstovybėje atsiskaitant kortele, kuriose yra įrengtas EKS
kortelių
skaitytuvas,
arba
grynais.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo polise nurodytos dienos (bet ne anksčiau negu nuo draudimo įmokos
sumokėjimo), ir galioja iki paskutinės draudimo laikotarpio dienos.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartį galite nutraukti informavę mus raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki
pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos.

