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Vadovaujančių asmenų civilinės 
atsakomybės draudimas 
Draudimo produkto informacinis dokumentas 
Produktas: Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas 
Bendrovė: Lloyd’s Insurance Company S.A. 

Draudimo riziką prisiima draudikas Lloyd’s Insurance Company S.A., Belgijoje registruota uždaroji akcinė bendrovė 
veikianti adresu Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 14as aukštas, 1050 Briuselis, Belgija ir registruota Banque-
Carrefour  des  Entreprises/  Kruispuntbank  van  Ondernemingen  numeriu  682.594.839  RLE  (Briuselis).  Draudimo 
įmonės priežiūrą vykdo Nacionalinis Belgijos bankas. Šios įmonės registracijos numeris ir kita informacija pateikiama 
www.nbb.be. Draudimo liudijimas yra išduodamas Baltic Underwriting Agency, AB, kuri veikia Įgaliotojo tarpininko 
paskyrimo (angl. Coverholder Appointment Agreement) įgaliojimų, susijusių su Draudimo sutarties sudarymu ir 
vykdymu, pagrindu. 

Šiame dokumente pateikiama pagrindinės informacijos, susijusios su Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės 
draudimo standartinėmis sąlygomis, santrauka. Išsami ikisutartinė ir sutartinė informacija apie draudimo produktą yra 
pateikiama draudimo dokumentuose, įskaitant Bendrąsias draudimo taisykles, taip pat atidžiai turėtumėte perskaityti 
Draudimo polisą ir visus priedus (jeigu tokių yra), kurie keičia šiame dokumente nurodomos draudimo apsaugos 
apimtį. 

Kokia šio draudimo rūšis? 
Tai yra Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas, suteikiantis draudimo apsaugą įmonės Vadovaujantiems 
asmenims, siekiant apdrausti jų atsakomybę pagal pretenzijas, kurios gali  būti pareikštos dėl sprendimų ir veiksmų, 
atliktų vykdant įprastas Vadovaujančio asmens pareigas. 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 
✓ Atlyginama Jūsų sukelta žala ir gynybos 

išlaidos, siekiant apsaugoti Jus nuo 
atsakomybės pagal pateiktas Pretenzijas ar 
Jūsų atžvilgiu pradėtus Tyrimus dėl esamų 
ar tariamų neteisėtų Jūsų, kaip 
Vadovaujančio asmens, veiksmų  

✓ Kompensuojama įmonės atlyginta žala ir 
apmokėtos gynybos išlaidos, siekiant 
apsaugoti Jus nuo atsakomybės pagal 
pateiktas Pretenzijas ar Jūsų atžvilgiu 
pradėtus Tyrimus dėl esamų ar tariamų 
neteisėtų Jūsų, kaip Vadovaujančio asmens, 
veiksmų 

✓ Atlyginamos kitos papildomos išlaidos, 
patirtos ginant Jus nuo Pretenzijų, kaip tai 
numatyta Draudimo polise 

✓ Draudimo apsauga galioja dėl Pretenzijų, 
kurias Apdraustajam pateikė: 
✓ Akcininkai (jeigu Draudimo polise 

nenurodyta kitaip) 
✓ Darbuotojai – dėl reikalavimų, kylančių 

iš Neteisėtų su darbo santykiais susijusių 
veiksmų 

✓ Trečiosios šalys, tokios kaip 
Kompetentingos institucijos, partneriai, 
klientai ir kt. 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 
 Žinomi faktai, aplinkybės, ankstesnės 

pretenzijos ar ankstesni ir vykstantys 
bylinėjimaisi 

 Pretenzijos, atsiradusios dėl Apdraustojo 
netinkamo elgesio, nesąžiningų ar 
apgaulingų veiksmų ar neveikimo ar bet 
kokio tyčinio teisės pažeidimo  

 Profesinių pareigų ar paslaugų 
nevykdymas ar netinkamas vykdymas   

 Žala turtui ir kūno sužalojimas 
 Nuostoliai dėl karo ir/ar terorizmo 
 Pretenzijos pagal JAV jurisdikciją (jeigu 

Polise nenurodyta kitaip) 
 Vertybinių popierių siūlymai (jeigu Polise 

nenurodyta kitaip) 
 Pretenzijos, susijusios su pensijomis 
 Pretenzijos, susijusios su  aplinkos tarša 

(jeigu Polise nenurodyta kitaip) 
 Reikalavimai, inicijuoti pagrindinio 

akcininko, arba jo naudai (jeigu Polise 
nenurodyta kitaip) 

 
Gali būti taikomos kitos išimtys, atsižvelgiant į 
tai, ar pasirinkote draudimo apsaugos 
išplėtimus. Daugiau informacijos pateikiama 
su Draudimo liudijimu susijusiuose 
dokumentuose.  
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Draudimo apsauga gali būti išplėsta, 
įtraukiant: 
✓ Bendrovės  apsauga – Bendrovės gynybos 

išlaidos dėl Bendrovei pareikštas Pretenzijas  
 
✓ Bendrovės atsakomybė – Nuostolius, 

atsirandančius pagal bet kokią Pretenziją dėl 
Bendrovės atlikto bet kokio Neteisėto su 
darbo santykiais susijusio veiksmo 
 

Šis draudimas turi dar keletą papildomų 
išplėtimų, kurie bus taikomi tik tokiu atveju, 
jeigu bus nurodyti Draudimo liudijime. 

 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos 
apribojimų?  
! Mes neatlyginsime sumos, viršijančios 

bendrą draudimo sumą, nurodytą 
draudimo Polise  

! Draudimo išplėtimams numatyti 
draudimo sumos sub-limitai, kaip tai 
nurodyta Draudimo liudijime  

! Mes nekompensuosime išskaitos sumos 
(jeigu taikoma) 

! Mes neatlyginsime jokių gynybos, tyrimo 
ar išankstinio nagrinėjimo išlaidų be 
išankstinio raštiško Draudiko/Įgalioto 
tarpininko sutikimo, nebent Draudimo 
liudijime nurodyta kitaip 
 

 

Kur man taikoma draudimo apsauga? 
✓ Visame pasaulyje, išskyrus JAV ir Kanadą, nebent Draudimo liudijime nurodyta kitaip 

 

Kokios mano pareigos? 

• Mokėti draudimo įmokas, nurodytas Draudimo liudijime 

• Kaip įmanoma greičiau informuoti mus raštu apie bet kokias Jūsų atžvilgiu pateiktas Pretenzijas. 
Turėtumėte imtis visų prieinamų protingų priemonių rizikai mažinti bei žalos atsiradimui ar 
padidėjimui išvengti 

• Laiku pateikti mums visą informaciją, susijusią su pareikštomis Pretenzijomis ar jas galinčiomis lemti 
aplinkybėmis 

• Suteikti mums bet kokią reikiamą pagalbą, kad galėtume išnagrinėti, apsiginti nuo ar išspręsti pateiktas 
Pretenzijas ar praneštas aplinkybes  

• Be mūsų išankstinio raštiško sutikimo, Jūs neturėtumėte pripažinti savo kaltės, teikti pasiūlymų 
susitarti, atlyginti ar pažadėti atlyginti žalą   

 

Kada ir kaip mokėti draudimo įmokas? 
Draudimo įmoka yra nurodyta Draudimo liudijime. Pagal draudimo sutartį mokėtinas draudimo įmokas 
turite sumokėti per Draudimo liudijime ir sąskaitoje nurodytą laikotarpį 

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 
Draudimo sutarties galiojimo pradžios ir pabaigos datos nurodytos Draudimo liudijime kaip draudimo 
laikotarpis, nebent draudimo sutartis buvo nutraukta Jūsų ar mūsų iniciatyva prieš nustatytą draudimo 
sutarties pabaigos datą. Mes draudimo sutartį galime nutraukti tik dėl nesumokėtos įmokos, laikantis 
Bendrosiose draudimo taisyklėse nurodytų sąlygų 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 
Draudimo sutartį galite nutraukti bet kada, atsiųsdami mums rašytinį pranešimą prieš 30 dienų iki 
numatomos nutraukimo datos 

 


