Verslo nutrūkimo draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie verslo nutrūkimo 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?
Verslo nutrūkimo draudimas yra savanoriška draudimo rūšis. Apdraudus verslo nutrūkimo draudimu, atlyginami draudėjo patiriami
finansiniai nuostoliai, patirti nutrūkus veiklai dėl draudžiamojo įvykio pagal turto draudimo sutartį.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas yra draudėjo patiriami
finansiniai nuostoliai:
Negautas pelnas
Pastovios išlaidos
Draudžiamasis įvykis yra draudėjo patiriami
finansiniai nuostoliai dėl turto sunaikinimo,
sugadinimo ar praradimo dėl draudžiamųjų
įvykių, nurodytų turto draudimo sutartyje
Draudimo suma yra draudimo liudijime nurodyta
didžiausia pinigų suma, kurią draudikas gali
išmokėti draudžiamojo įvykio atveju:
draudimo suma nurodoma kiekvienai
finansinių nuostolių grupei atskirai arba
bendra visiems finansiniams nuostoliams.
Draudėjas atsakingas už teisingos
draudimo sumos pasirinkimą ir pateikimą
draudikui
draudimo suma yra lygi draudimo vertei, tai
yra faktinei apdraustos veiklos pelno ir
išlaidų sumai, kuri būtų buvusi gauta per
atsakomybės laikotarpį, jei apdraustas
verslas nebūtų nutrūkęs
atsakomybės laikotarpis - tai laikotarpis nuo
draudžiamojo įvykio atsitikimo momento iki
įmonės veiklos atstatymo, bet ne ilgiau nei
nurodyta draudimo sutartyje
draudimo išmoka nemažina draudimo
sumos, jei draudėjas atkuria dėl
draudžiamojo įvykio nutrūkusį verslą

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Finansiniai nuostoliai neatlyginami dėl:
turto draudimo sutartyje nurodytų nedraudžiamųjų
įvykių arba nenurodytų kaip draudžiamųjų įvykių
dokumentų, pinigų, duomenų, buhalterinių knygų
sugadinimo ar praradimo
turto konfiskavimo, arešto ar sunaikinimo valstybės
institucijų nurodymu
mokesčių, priklausančių nuo apyvartos, t. y. tokių kaip
eksporto / licencijų ir kiti mokesčiai, įmokos už
draudimo paslaugas, pašto bei pervežimo mokesčiai
pelno netekimo ir išlaidų, nesusijusių su draudžiamąja
veikla, taip pat investicinės veiklos išlaidų
verslo nutrūkimo kaip bankroto pasekmės

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?
Draudimo išmoka nemokama, jei:
įvykis įvyko dėl draudėjo ar naudos gavėjo tyčios
įvykis įvyko dėl draudėjo didelio neatsargumo
įvykis įvyko dėl draudėjo girtumo, apsvaigimo nuo
narkotinių ar kitokių svaiginamųjų medžiagų
draudimo sutartis sudaryta po draudžiamojo įvykio
draudėjas pateikia suklastotus dokumentus ar bando
suklaidinti draudiką, klastodamas faktus
draudėjas nustatytais terminais nepraneša draudikui
apie draudžiamąjį įvykį
draudėjas sąmoningai nesiėmė protingų priemonių
žalai išvengti ar sumažinti

Kur man taikoma draudimo apsauga?
ERGO verslo nutrūkimo draudimo apsauga galioja tais draudimo sutartyje nurodytais adresais, kuriuose draudėjas
vykdo apdraustą veiklą ir kuriuose galioja turto draudimo apsauga

Kokios mano pareigos?


Prieš sudarant draudimo sutartį - pateikti draudikui teisingą informaciją apie norimą apdrausti verslą, sudaryti
galimybę draudikui apžiūrėti draudimo vietą ir susipažinti su draudėjo įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais.
Pateikti teisingą verslo nutrūkimo draudimo sumą draudikui



Sutarties galiojimo metu – tvarkingai vesti buhalterinę apskaitą, tinkamai saugoti 3 metų finansinės atskaitomybės
dokumentus, kopijas saugoti atskirai nuo originalų, kad nebūtų sunaikinti vienu metu. Užtikrinti turto, naudojamo
vykdomai veiklai, apsaugą, taikyti draudimo sutartyje numatytas draudimo rizikos valdymo priemones, laikytis
gamintojų rekomendacijų ir taisyklių, priešgaisrinių ir darbo saugos normatyvinių reikalavimų, saugoti ir prižiūrėti savo
turtą, nedelsiant šalinti atsiradusius trūkumus. Padidėjus ar galint padidėti ar sumažėti draudimo rizikai, nedelsiant
apie tai pranešti draudikui (rizikos padidėjimu laikomas, pvz., vykdomos veiklos pasikeitimas draudimo vietoje, taip pat
statybos darbai draudimo vietoje, priešgaisrinės ir turto apsaugos pasikeitimas, energijos, vandens, šildymo ar kitų
visuomeninių paslaugų teikimo nutraukimas), bankroto proceso pradėjimas. Draudimo sutartis jos galiojimo metu gali
būti raštu pakeista ar papildyta



Atsitikus draudžiamajam įvykiui – per 1 parą po draudžiamojo įvykio arba po to, kai sužinojo apie atsitikusį įvykį,
pranešti draudikui žodžiu arba trumpuoju telefonu 1887, nurodyti įvykio aplinkybes ir ne vėliau kaip per 7 dienas
pranešimą apie žalą patvirtinti raštu. Vykdyti draudiko duotus nurodymus dėl galimų priemonių žalai sumažinti ar
išvengti. Pateikti draudikui einamųjų ir praėjusių trejų metų finansinės atskaitomybės dokumentus

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 sutartis taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš jos galiojimo pabaigą – draudėjo iniciatyva, abipusiu draudiko ir draudėjo
susitarimu, išnykus galimybei įvykti draudžiamajam įvykiui, taip pat jei draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių
su draudžiamuoju įvykiu

