Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės
privalomasis draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės
privalomojo 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?
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimas yra privaloma draudimo rūšis. Pagal šį draudimą draudikas
atlygina statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims draudėjo padarytą žalą dėl draudėjo atliekamos ir /ar atliktos statinio statybos
techninės priežiūros asmens sveikatai arba žalą, atsiradusią dėl gyvybės atėmimo, taip pat žalą turtui.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai,
susiję su draudėjo civiline atsakomybe dėl žalos,
padarytos tretiesiems asmenims, kuri atsirado
draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu
laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei dveji
metai, dėl draudimo sutarties galiojimo metu
atliekamos ir /ar atliktos statinio statybos techninės
priežiūros.
Trečiasis asmuo – asmuo, kuris draudimo
taisyklėse nurodytomis sąlygomis įgyja teisę į
draudimo išmoką. Ši sąvoka apima ir statytoją
(užsakovą).
Pagrindinio
techninio
prižiūrėtojo
civilinės
atsakomybės privalomasis draudimas apima ir jo
subrangovų civilinę atsakomybę

Nuostoliai nėra atlyginami, jei žala padaryta:

Draudžiamasis įvykis yra reikalavimo atlyginti žalą
draudėjui arba draudikui už trečiajam asmeniui
padarytą žalą dėl draudėjo atliekamos ir /ar atliktos
statinio statybos techninės priežiūros pateikimas
Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudėjo
susitarimu ir nurodoma draudimo liudijime.
Minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip
43 400 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi
šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui

draudėjui ir /ar jo subrangovams bei jų darbuotojų turtui
ir /ar sveikatai, gyvybei, taip pat turtui, kurį draudėjas ir
/ar jo subrangovai valdo nuomos, panaudos, pasaugos
ar kitos sutarties pagrindu
draudėjo darbuotojams ar jų šeimos nariams arba
asmenims, vedantiems su jais bendrą ūkį
su draudėju susijusiems asmenims, kai reiškiamas
reikalavimas dėl žalos turtui, jei draudimo sutartyje
nenustatyta kitaip
statinio statybos rangovams arba subrangovams
kiti atvejai, nustatyti statinio statybos techninio
prižiūrėtojo privalomojo draudimo taisyklėse

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?
Draudimo išmoka nemokama, jei:
įvykis nesusijęs su statinio statybos techninės
priežiūros atlikimu
siekiama neteisėtai gauti išmoką
įvykis įvyko dėl draudėjo tyčinės veikos, išskyrus
socialiai vertingus tyčinius veiksmus (būtinoji gintis,
pilietinės pareigos atlikimas ir kt.)
Kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju draudėjas pats
tam tikra suma (išskaita) dalyvauja žalos atlyginime.
Išskaitos dydis nurodomas draudimo liudijime.
Maksimali išskaita yra 2900 EUR.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime nurodytoje draudimo vietoje
Draudimo vieta gali būti pastatai, patalpos, žemės sklypai, teritorija

Kokios mano pareigos?


Prieš sudarant draudimo sutartį – draudėjas, ketindamas sudaryti draudimo sutartį, jei draudikas reikalauja, privalo
pateikti rašytinį prašymą. Sudarydamas draudimo sutartį draudėjas privalo suteikti jam žinomą ir reikšmingą draudimo
rizikai įvertinti bei draudimo sutarčiai sudaryti reikalingą informaciją, kurią draudikas prašo nurodyti rašytiniame prašyme
arba dėl kurios papildomai teiraujasi raštu, taip pat draudiko reikalavimu pateikti turimus dokumentus, reikšmingus
draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti. Iki draudimo liudijime nurodyto termino sumokėti draudimo įmoką
arba pirmą jos dalį.



Sutarties galiojimo metu – laiku mokėti draudimo įmokas, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas draudikui
raštu pranešti apie draudimo rizikos padidėjimą (rizikos padidėjimo atvejai nurodyti draudimo liudijime). Draudėjas yra
atsakingas už savo ir savo subrangovų pareigų vykdymą.



Atsitikus draudžiamajam įvykiui – draudėjas turi imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti,
laikydamasis draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai draudėjui duoti; raštu nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per
7 darbo dienas pranešti draudikui apie kiekvieną reikalavimą atlyginti žalą, kuris yra susijęs arba, draudėjo nuomone,
gali būti susijęs su statinio statybos technine priežiūra, vykdyta draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; raštu
nedelsdamas pranešti draudikui apie visus įvykius ar aplinkybes, kurių pagrindu draudėjui gali būti pareikštas
reikalavimas. Be rašytinio draudiko sutikimo draudėjas neturi teisės iš dalies arba visiškai pripažinti ar tenkinti
reikalavimą atlyginti žalą.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?


Draudimo sutartis sudaroma draudėjo ir draudiko sutartam ir draudimo liudijime nurodytam draudimo laikotarpiui



Draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos. Draudimo sutarties
įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimu



Draudimo sutartis pasibaigia nesumokėjus antros ar vėlesnės draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje numatytais
terminais



Draudimo sutartys taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartis gali būti nutraukiama teisės aktų ir Taisyklių nustatyta tvarka

