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Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie įmonės 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?
Įmonių civilinės atsakomybės draudimas yra savanoriška draudimo rūšis. Apdraudus įmonių civilinės atsakomybės draudimu, atlyginama žala,
padaryta ne pačiam draudėjui, o tretiesiems asmenims.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su draudėjo
civiline atsakomybe dėl draudimo sutartyje nurodytos
draudėjo veiklos, produkto ir / ar dėl draudėjo valdomų
objektų

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Standartinės draudimo rizikos yra šios:
• veiklos civilinė atsakomybė dėl trečiajam asmeniui

padarytos žalos, atsiradusios dėl apdraustosios veiklos
vykdymo

• produkto civilinė atsakomybė dėl žalos, atsiradusios  dėl
tretiesiems asmenims perduoto materialaus kilnojamojo
daikto

• žemės sklypo ir statinio (patalpų) savininko (valdytojo)
civilinė atsakomybė

finansinės žalos, kai nesugadinamas trečiųjų asmenų turtas,
nepadaroma žala sveikatai
sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo patiriamų
nuostolių, baudų
žalos, padarytos vykdant licencijuotą profesinę veiklą

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?
draudėjas pateikia suklastotus dokumentus ar bando
suklaidinti draudiką klastodamas faktus
draudėjas nesudaro sąlygų draudikui įsitikinti dėl
draudžiamojo įvykio buvimo, nuostolio dydžio
kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo,
apsvaigus nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų

Atlyginami šie nuostoliai:
• padaryti trečiųjų asmenų  turtui bei dėl to patirtos

tiesioginės išlaidos ir negautos pajamos
• dėl žalos trečiųjų asmenų sveikatai ir gyvybei bei dėl to

patirtos išlaidos ir negautos pajamos, neturtinė žala
• draudėjo patirtos išlaidos mažinant žalos dydį
• bylinėjimosi išlaidos, patirtos ginantis nuo trečiųjų

asmenų pretenzijų

Neatlyginami nuostoliai dėl:

žalos, padarytos naudojantis transporto priemonėmis
netinkamos kokybės produkto grąžinimo, pakeitimo, produkto
atšaukimo iš rinkos
žalos paties draudėjo pagamintai produkcijai, broko
ištaisymas
kitų taisyklėse arba draudimo liudijime numatytų įvykių

Kur man taikoma draudimo apsauga?
ERGO įmonių 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 informaciją apie

draudėjui žinomas aplinkybes, galinčias turėti esminę įtaką  dėl draudžiamojo įvykio tikimybės ir / ar nuostolių dydžio. Būtina informuoti
ir apie tos pačios rizikos draudimo sutartis, sudarytas su kitais draudikais, jeigu jos galios kartu su sutartimi, kurią ketinate sudaryti

• 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 – imtis protingų priemonių galimai žalai sumažinti, apie įvykį pranešti atitinkamoms institucijoms
(policijai, greitajai medicinos pagalbai, priešgaisrinei ar avarinei tarnyboms ir pan.). Apie įvykį, dėl kurio gali kilti draudėjo civilinė
atsakomybė, nedelsiant (per 24 val.) pranešti draudikui žodžiu ir suteikti jam visą žinomą informaciją apie įvykio aplinkybes. Apie gautus
reikalavimus pranešti draudikui per 3 (tris) darbo dienas

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, o 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.


