Advokatų profesinės civilinės atsakomybės draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie Advokato profesinės 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?
Advokatų profesinės civilinės atsakomybės draudimas yra savanoriška draudimo rūšis. Ši draudimo rūšis apsaugo advokatą nuo
finansinių nuostolių, kurie gali atsirasti vykdant profesinę advokato veiklą.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo objektas – draudėjo civilinė
atsakomybė dėl advokato profesinės veiklos
vykdymo. Advokato profesinėmis pareigomis
laikomos tos pareigos, kurios numatytos
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme, taip
pat pareigos, atsiradusios teisinės pagalbos
teikimo sutarties pagrindu

Kai žala padaroma ne dėl advokato profesinės veiklos
vykdymo

Draudimo suma – draudimo sutartyje numatyta
pinigų suma, kurios neviršydamas draudikas
atlygina draudiminio įvykio metu patirtus
nuostolius. Draudikui išmokėjus draudimo
išmoką dėl nuostolių, lygių draudimo sumai,
draudiko prievolės pagal tokią draudimo sutartį
pasibaigia

Kai neteisėtai atskleidžiama informacija apie asmens
privatų gyvenimą ar veiklą

Draudiminis įvykis – advokato profesinių pareigų
nevykdymas ar netinkamas vykdymas sutarties
galiojimo laikotarpiu, dėl kurių tretiesiems
asmenims atsirado finansinės žalos (nuostolių).
Draudiminis įvykis gali būti įrodomas vienu iš šių
dokumentų:
įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje
byloje
įsiteisėjusia teismo nutartimi, patvirtinančia
taikos sutartį civilinėje byloje
trišaliu nukentėjusio asmens, draudėjo ir
draudiko susitarimu
pagrįsta nukentėjusio asmens pretenzija,
kuriai pripažinti draudikas davė draudėjui
raštišką pritarimą

Dėl žmogaus sveikatos sužalojimo ar gyvybės
atėmimo, dėl žalos turtui bei su tuo susijusių nuostolių
Neturtinės žalos atvejais

Dėl profesinės veiklos ne Lietuvos Respublikos
teismuose
Dėl finansinės žalos padarymo tyčine veika (veikimu /
neveikimu).

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?
Jeigu draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų
protingų priemonių finansinei žalai išvengti ar
sumažinti
Jeigu draudėjas tyčia nepraneša apie finansinės
žalos padarymo atvejį ar gautą pretenziją dėl žalos
atlyginimo

Kur man taikoma draudimo apsauga?
ERGO advokato 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, 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
advokatų veiklą reguliuojančių teisės aktų, Advokatų profesinės etikos kodekso nuostatų



Atsitikus draudiminiam įvykiui – nedelsiant (per 24 val.) žodžiu, o papildomai per 7 kalendorines dienas išsamiai raštu
informuoti draudiką apie kiekvieną finansinės žalos padarymo atvejį. Imtis prieinamų priemonių žalos dydžiui sumažinti,
be raštiško draudėjo pritarimo nepripažinti trečiųjų asmenų pretenzijų dėl žalos atlyginimo

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.

