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Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – Darbdavio civilinės atsakomybės draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios
draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Gjensidige“
Draudimo rūšies taisyklėse (Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 024, I dalyje „Bendrosios draudimo sąlygos“, patvirtintos 2018-04-30 Valdybos posėdyje,
galiojančios nuo 2018-05-08, II dalyje „Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sąlygos“ bei III dalyje „Papildomos darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sąlygos“, II ir III
dalys patvirtintos 2016-02-18 Valdybos posėdyje, galiojančios nuo 2016-03-01), draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje, draudimo liudijime bei jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas – tai darbdavio civilinės atsakomybės draudimas už žalą, padarytą
darbuotojo sveikatai ir/ar gyvybei dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir/ar pakeliui į darbą ar iš darbo.
Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

 Darbdavio civilinei atsakomybei už žalą padarytą darbuotojo
sveikatai ir/ar gyvybei dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir/ar
pakeliui į darbą ar iš darbo

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga
netaikoma atsakomybei už žalą:

Jeigu pasirinkta papildomai ir tai nurodyta draudimo liudijime,
draudimo apsauga taip pat taikoma:
 Atsakomybei už neturtinę žalą
Draudimo sumos nustatomos šalių susitarimu ir nurodomos
draudimo sutartyje vienam draudžiamajam įvykiui bei visam
draudimo sutarties terminui dėl kiekvieno draudimo objekto
atskirai ir visų draudimo objektų bendrai

 Kilusią dėl susirgimo profesine liga
 Kilusią dėl draudimo sutartyje nenurodytos veiklos vykdymo
 Patirtą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių
ir/ar toksinių medžiagų
 Patirtą savavališkai atliekant darbą ne darbdavio naudai
 Padarytą nelegaliai draudėjo naudai (draudėjo interesais)
dirbančiam darbuotojui
 Kuri yra ar gali būti atlyginta socialinio draudimo išmokomis
 Padarytą mokiniams praktikantams, už kuriuos draudėjas
neprivalo mokėti soc. draudimo įmokų
 Kilusią dėl to, kad draudėjo darbuotojas nukentėjo
valdydamas bet kokią savaeigę transporto priemonę arba
savaeigį mechanizmą, turintį vidaus degimo arba elektros
variklį, neturėdamas tam teisės, taip pat kai leido valdyti
asmeniui, neturinčiam teisės valdyti šią transporto priemonę
 Kilusią dėl karo, sukilimo, maišto, teroro veiksmų

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo, jei:
! Draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar
nukentėjusio trečiojo asmens tyčios
! Tyčia mums pateikiate neteisingus duomenis
! Teisės aktai gali nustatyti ir kitus atleidimo nuo draudimo
išmokos mokėjimo atvejus
Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:
! Tinkamai nesuteikiate išsamios informacijos apie įvykį
! Nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti
! Nesilaikote draudimo sutarties sąlygų
! Nevykdote draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse nurodytų
pareigų
! Nesuteikiate galimybės tinkamai įvertinti įvykio aplinkybes,
nuostolių dydį ir priežastis

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja tik draudimo sutartyje nurodytoje draudimo teritorijoje

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ar draudimo pasiūlyme ir/ar liudijime bei jų prieduose

Kokios mano pareigos?
• Suteikti visą prašomą informaciją apie draudimo objektą
• Pateikti visus prašomus su draudimo objektu susijusius dokumentus
• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią
informaciją
• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose įrašyti visus
draudiko reikalaujamus rekvizitus
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• Nedelsiant informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą
• Informuoti apdraustąjį ir/ar naudos gavėją apie draudimo sutartį ir jos
sąlygas
• Grąžinti išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį
• Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastį
• Pateikti dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį

• Pranešti apie gautus reikalavimus ir/ar apie įvykius bei aplinkybes, dėl
kurių tokie reikalavimai gali būti pareikšti ateityje
• Vykdyti teisėtus draudiko reikalavimus
• Pranešti draudikui apie dėl žalos atlyginimo pradėtus teisminius
procesus
• Apie atsitikusį įvykį nedelsiant pranešti kompetentingoms
institucijoms
• Be raštiško draudiko sutikimo neatlyginti nuostolių ir/ar nepripažinti
trečiųjų asmenų reikalavimų atlyginti nuostolius
• Apie gautus reikalavimus atlyginti žalą ir/ar įvykius bei aplinkybes, dėl
kurių tokie reikalavimai gali būti pareikšti, pranešti draudimo
bendrovei nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną žodžiu –
telefonu 1626 ir ne vėliau kaip per 3 dienas raštu – elektroniniu paštu
info@gjensidige.lt, ar tinklalapyje www.gjensidige.lt

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje. Draudimo įmokas galima sumokėti pavedimu, per elektroninę
bankininkystę arba grynaisiais pinigais, naudojantis draudiko partnerių tinklu. Galimybė sumokėti draudimo įmokas grynaisiais pinigais arba
atsiskaityti mokėjimo kortele sudaroma tik kai kuriuose draudiko ar draudiko partnerių padaliniuose. Draudimo įmoka laikoma sumokėta įskaičius
pavedimą į draudimo bendrovės ar į jos įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite draudimą, banko sąskaitą arba gauta grynaisiais pinigais

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudijime
nurodytam terminui
• Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos dienos
00:00 val. (Lietuvos laiku), jeigu liudijime nėra nurodytas kitas laikas ir
jeigu laiku sumokėta draudimo įmoka. Išimtys ir pasekmės, kylančios
laiku nesumokėjus draudimo įmokos, nustatytos draudimo taisyklėse

• Draudimo sutarties terminas pasibaigia draudimo liudijime nurodytos
dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku), jei draudimo liudijime nėra
nurodytas kitas laikas. Draudimo apsauga taip pat pasibaigia prieš
terminą draudimo taisyklėse numatytais atvejais, įskaitant, bet
neapsiribojant, atvejus, kai mes sumokame visas išmokas, nustatytas
draudimo sutartyje

Kaip galiu nutraukti sutartį?
• Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą draudimo bendrovei
ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos
raštu (paštu, elektroniniu paštu arba naudojantis kurjerio
paslaugomis). Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti
pasirašytas Jūsų ar Jūsų įgalioto asmens

• Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų nuostatų ar
draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ar draudimo pasiūlyme ir/ar liudijime bei jų prieduose

