Verslinių gyvūnų draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė:
ADB „Gjensidige”

Produktas:
Verslinių gyvūnų draudimas

Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – verslinių gyvūnų draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties
sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Gjensidige“ draudimo rūšies
taisyklėse (Verslinių gyvūnų draudimo sąlygose, galiojanti redakcija nuo 2016-03-01, Bendrosiose draudimo sąlygose, galiojanti redakcija nuo 2021-05-11), draudimo pasiūlyme,
draudimo sutartyje, draudimo liudijime ir jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Verslinių gyvūnų draudimas – draudimo sutartyje nurodytų gyvūnų draudimas nuo žuvimo, dingimo, gaišimo,
priverstinio paskerdimo ar sunaikinimo
Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Verslinių gyvūnų draudimu gali būti draudžiami:

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga
negalioja nuostoliams:

 galvijai nuo 6 mėn. iki 10 m. amžiaus
 arkliai nuo 12 mėn. iki 12 m. amžiaus
 avys, ožkos nuo 6 mėn. iki 7 m. amžiaus
 kiti versliniai gyvūnai, jei taip susitarta draudimo sutartyje
Pagrindinės rizikos, nuo kurių draudžiami gyvūnai,
priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto:
 Variantas GN − gyvūnų netekimas dėl gamtinių jėgų, gaisro,
traumos, išorinio poveikio, transporto priemonės atsitrenkimo
 Variantas L − gyvūnų netekimas dėl neužkrečiamųjų ligų
 Variantas V − gyvūnų netekimas dėl neteisėtos trečiųjų
asmenų veiklos (vagystės, plėšimo, vandalizmo)
 Variantas U − gyvūnų netekimas dėl užkrečiamųjų ligų,
įskaitant pavojingas užkrečiamąsias
 Variantas M − masiniai daugybiniai gaišimai ar netekimai

 Dėl gyvūno išbrokavimo, susijusio su jo senatve, ar nuostolių,
atsiradusių dėl draudimo taisyklėse nurodytų ligų
 Dėl veterinarijos gydytojo nurodymų nevykdymo, nesavalaikių
veterinarinių priemonių ir procedūrų taikymo
 Dėl gyvūno nepriežiūros, laikymo netinkamomis sąlygomis
 Dėl nustatytos pervežimo ar pervarymo tvarkos nesilaikymo,
netinkamo pervežimo
 Dėl žiauraus elgesio su gyvūnais
 Dėl gyvūno treniravimo ir dalyvavimo lenktynėse
 Dėl gyvūno išnuomojimo nesusijusiems asmenims
 Pastebėtiems tik inventorizavimo metu
 Kitų nedraudžiamųjų įvykių, numatytų draudimo rūšies
taisyklėse ar draudimo liudijime

Draudimo suma nurodoma draudimo sutartyje
Gyvūnai draudžiami visa verte

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Draudimo išmoka nėra mokama ar gali būti mažinama, jei:
! Draudžiamasis įvykis įvyko dėl Jūsų tyčios
! Nesuteikėte informacijos apie esmines aplinkybes
! Tinkamai nesuteikėte išsamios informacijos apie įvykį
! Nesiėmėte priemonių žalai išvengti ar sumažinti
! Nesilaikėte draudimo sutarties sąlygų
! Nesilaikėte rizikos sumažinimo reikalavimų
! Nesuteikėte galimybės tinkamai įvertinti nuostolių dydį ir
priežastis
! Nevykdėte draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse nurodytų
pareigų
! Pradinės draudimo sutarties atveju – jei atsivedimo
komplikacijos įvyko per pirmus 3 sutarties galiojimo mėnesius
Kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka
mažinama draudimo liudijime nurodytos išskaitos dydžiu
Teisės aktai gali nustatyti ir kitus atleidimo nuo draudimo
išmokos mokėjimo ar išmokos mažinimo atvejus

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo sutartyje nurodytoje gyvūnų nuolatinėje laikymo, ganymo ar vedžiojimo vietoje Lietuvos Respublikoje
Draudimo sutartis galioja gyvūnus pervežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei tai iš anksto raštu suderinta su mumis

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir (ar) draudimo pasiūlyme ir (ar) draudimo sutartyje bei jų prieduose

Kokios mano pareigos?
• Suteikti visą prašomą informaciją apie draudimo objektą
• Pateikti visus prašomus su draudimo objektu susijusius dokumentus
• Leisti apžiūrėti draudžiamus gyvūnus
• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią
informaciją
• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose įrašyti visus
mūsų reikalaujamus rekvizitus
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• Nedelsiant informuoti mus apie rizikos padidėjimą (pavyzdžiui,
pasikeitus draudimo vietai, įkeitus draudimo sutarties metu
apdraustus gyvūnus ar pasikeitus kitoms aplinkybėms, kurių
teiravomės prieš sudarydami draudimo sutartį)

• Informuoti apdraustąjį ir (arba) naudos gavėją apie draudimo sutartį
ir jos sąlygas
• Imtis priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti
• Apie įvykį per 24 valandas pranešti atitinkamoms tarnyboms
• Ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo apie įvykį užregistruoti
jį mūsų tinklalapyje www.gjensidige.lt (greičiau ir paprasčiau tą
padarysite prisijungę prie savitarnos) arba telefonu 1626
• Mūsų reikalavimu išsaugoti gyvūno lavoną
• Padėti mums nustatyti žalos dydį ir priežastį
• Pateikti dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
• Grąžinti išmoką už nepatirtą nuostolį ar jos permoką

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoką galite sumokėti visą iškart arba išskaidyti jos mokėjimą
dalimis, jeigu draudimo sutarties terminas ilgesnis negu 1 metai. Įmoką
sumokėti galite šiais būdais:
• pavedimu
• savitarnos svetainėje www.gjensidige.lt
• e. banke, užsisakę e. sąskaitą ir sudarę automatinio mokėjimo sutartį
• pateikę mokėjimo pranešimą:
- parduotuvių „Maxima“ kasose
- „Lietuvos pašto“ skyrių kasose

- terminaluose „Perlas“
- „Lietuvos spauda“, „Narvesen“ ir „Vaskota“ padaliniuose
• mokėjimo kortele ADB „Gjensidige“ skyriuose
Sumokėti įmoką atsiskaitydami mokėjimo kortele arba grynaisiais
pinigais galite tik kai kuriuose mūsų ar mūsų partnerių padaliniuose
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo
sutartyje

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudijime
nurodytam terminui

Išimtys ir pasekmės, kylančios laiku nesumokėjus draudimo įmokos,
nustatytos draudimo taisyklėse

Draudimo sutartis įsigalioja:

Draudimo sutarties terminas baigiasi nuo draudimo sutartyje nurodytos
dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku), jei draudimo sutartyje nėra nurodytas
kitas laikas

• pradinė draudimo sutartis − nuo šešioliktos dienos po draudimo įmokos
ar atitinkamos sutartos pirmos jos dalies sumokėjimo 00:00 val.
(Lietuvos laiku)
• jei draudimo sutartis tęsiama po jos galiojimo pabaigos datos praėjus
ne daugiau kaip 10 parų, ji įsigalioja nuo įmokos įmokėjimo ir draudimo
sutarties sudarymo dienos
• visais atvejais draudimo sutartis įsigalioja ne anksčiau, nei joje
nurodyta, jeigu draudimo įmoka sumokėta laiku

Draudimo apsauga taip pat pasibaigia prieš terminą draudimo
taisyklėse numatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai
mes sumokame visas draudimo sutartyje nustatytas išmokas arba kai
pasikeičia apdraustojo turto savininkas

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą mums ne mažiau
kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos raštu:

Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti pasirašytas Jūsų ar Jūsų
įgalioto asmens

• paprastu paštu
• elektroniniu paštu
• naudodamasis kurjerio paslaugomis
• per savitarnos svetainę www.gjensidige.lt
• mūsų skyriuose

Jei Jūs, kaip fizinis asmuo, nuotolinio ryšio priemonėmis (internetu,
telefonu, e. paštu) sudarėte draudimo sutartį su verslu ar profesija
nesusijusiais tikslais, turite teisę jos atsisakyti per 14 kalendorinių dienų
nuo draudimo sutarties sudarymo dienos, išskyrus draudimo taisyklėse
numatytas išimtis

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir (ar) draudimo pasiūlyme ir (ar) draudimo sutartyje bei jų prieduose

