
Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie darbdavio civilinės atsakomybės draudimo produktą. Šis dokumentas neatspindi
konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami ikisutartinė informacija apie draudimo produktą ir su konkrečia draudimo sutartimi susijusi
informacija pateikiama kituose dokumentuose, pavyzdžiui, draudimo pasiūlyme, taisyklėse, draudimo liudijime.
Kokia šio draudimo rūšis?
Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas yra savanoriška draudimo rūšis. Ši draudimo rūšis apsaugo darbdavį nuo finansinių nuostolių, kuriuos jis
gali patirti gavęs pretenziją iš nelaimingą atsitikimą darbe patyrusio darbuotojo.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas – draudėjo civilinė atsakomybė dėl žalos,
kuri dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir / ar pakeliui į darbą ar
iš darbo padaryta draudėjo darbuotojui. Draudimo objektu
nelaikoma draudėjo civilinė atsakomybė dėl profesinės ligos
(profesinių ligų)

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis darbe, įskaitant eismo
įvykį darbo laiku, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas
nelaimingu atsitikimu darbe, kurio padarinys – darbuotojo
trauma (lengva, sunki, mirtina)

žalai, atsiradusi nukentėjusiajam asmeniui ne dėl draudėjo
darbuotojui atsitikusio nelaimingo atsitikimo darbe
žalai, kuri buvo padaryta nukentėjusiajam asmeniui dėl
susirgimo profesine liga
žalai, kurią draudėjas ar jo darbuotojas padarė tyčia, taip pat
būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,  narkotikų,  psichotropinių
ir / ar kitų toksinių medžiagų

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?
jeigu nelaimingas atsitikimas darbe ir / ar žala
nukentėjusiajam atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai
nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių nelaimingam
atsitikimui ir / ar žalai išvengti ar sumažinti
jei draudėjas be aiškaus, raštiško ir išankstinio raštiško
draudiko sutikimo visiškai ar iš dalies pripažino arba
patenkino nukentėjusiojo reikalavimus atlyginti žalą

Žala – draudėjo darbuotojo sužalojimas ar jo gyvybės
atėmimas ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) bei
negautos pajamos, kurias draudėjo darbuotojas būtų gavęs,
jei nebūtų padaryta žala. Įstatymų nustatytais atvejais yra
atlyginama ir neturtinė žala
Draudimo išmoka kiekvienu konkrečiu draudžiamojo įvykio
atveju yra apskaičiuojama, o jos mokėjimo pagrindas yra
nustatomas pagal galiojančius darbdavio civilinę atsakomybę
reguliuojančius teisės aktus, tačiau neviršijant draudimo
sumos

nuostoliai, kurie atlyginami pensija ar kitokia socialinio
draudimo išmoka
bet kokia žala, susijusi su asbestu, tabaku ir / ar jų produktais
bei filtrais
bet kokia žala, susijusi su elektromagnetiniais laukais

Kur man taikoma draudimo apsauga?
ERGO darbdavio civilinės atsakomybės draudimas galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu draudimo liudijime nėra susitarta dėl
kitokios draudimo teritorijos

Kokios mano pareigos?
• Sudarant draudimo sutartį - pateikti visą draudiko prašomą informaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti, taip pat pateikti reikalingą

informaciją apie pageidaujamą apdrausti riziką, etatines darbo vietas, darbų saugos būklę, nelaimingų atsitikimų darbe statistiką,
draudimo galiojimo ribas, draudimo sumas, pageidaujamą draudimo apimtį ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos draudimo rizikos
įvertinimui

• Sutarties galiojimo metu – laiku mokėti draudimo įmokas, informuoti draudiką apie draudimo rizikos padidėjimą, laikytis teisės aktuose
nustatytų, sutartų ir kitų protingų saugumo priemonių ir protingo bei apdairaus elgesio standartų

• Atsitikus draudžiamajam įvykiui – draudėjas turi nedelsdamas imtis priemonių neigiamoms nelaimingo atsitikimo pasekmėms sumažinti
ar jų išvengti, tinkamai suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą, kreiptis į medicinos įstaigas ir kitais jam prieinamais protingais būdais
siekti sumažinti neigiamas nelaimingo atsitikimo pasekmes. Nedelsiant (per 24 val.) žodžiu, o papildomai per 7 kalendorines dienas
išsamiai raštu informuoti draudiką apie kiekvieną nelaimingą atsitikimą darbe

Kada ir kaip moku?
Draudimo liudijime nurodyta įmoka ar jos dalys turi būti sumokėtos draudimo liudijime nurodytais terminais. Galimi įmokos sumokėjimo
būdai nurodyti priminime apie draudimo įmokos sumokėjimą

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo sutartis yra sudaroma laikotarpiui, kuris yra nurodytas draudimo liudijime.
• Visais atvejais draudimo sutartis įsigalioja sumokėjus visą arba pirmą draudimo liudijime nurodytą įmoką. Jeigu draudimo liudijime yra

numatyta, kad draudimo įmoka gali būti sumokėta vėliau nei draudimo sutarties sudarymo dieną, ir ji sumokama laiku, draudimo
apsauga yra taikoma ir draudžiamiesiems įvykiams, įvykusiems nuo sutartyje numatyto draudimo laikotarpio pradžios.

• Draudimo sutartis taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Sutartis gali būti nutraukiama draudėjo ir draudiko susitarimu arba vienašališkai taisyklėse numatytais atvejais. Apie sutarties
nutraukimą būtina informuoti kitą sutarties šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki draudimo sutarties nutraukimo
dienos.


