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Bendrosios civilinės  
atsakomybės draudimas  
Draudimo produkto informacinis dokumentas 
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 informaciniame dokumente pateikiama informacija apie Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo 
produktą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami 
iki sutartinė ir su sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: draudimo rūšies taisyklėse, 
draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje ir jos prieduose. 

Kokia šio draudimo rūšis? 
 
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas yra savanoriška draudimo rūšis, pagal kurią yra apdraudžiama civilinė 
atsakomybė dėl tretiesiems asmenims padarytos žalos. 

 

Kam taikoma draudimo apsauga ? 
Draudimo objektas – draudėjo turtiniai 
interesai, susiję su draudėjo civiline 
atsakomybe atlyginti trečiajam asmeniui už 
žalą, padarytą draudėjui vykdant draudimo 
sutartyje nurodytą veiklą ir/ar dėl draudėjo  
produkto/paslaugos. 
Standartinės draudimo rizikos yra šios: 
✓ Veiklos atsakomybė - įmonės civilinė 

atsakomybė prieš trečiuosius asmenis dėl 
žalos turtui ar sveikatai dėl apdraustos 
verslo veiklos.  

✓ Produkto/atliktų paslaugų atsakomybė – 
įmonės civilinė atsakomybė prieš 
trečiuosius asmenis dėl turto ar kūno 
sužalojimo dėl pagaminto produkto ar 
atliktos paslaugos. 

✓ Atsakomybė dėl žalos aplinkos užteršimu 
- įmonės civilinė atsakomybė už 
atmosferos, bet kokio vandens, žemės ar 
kito materialiojo turto užteršimą dėl 
apdraustos verslo veiklos. 

Papildomai galima apdrausti: 
✓ Darbdavio civilinė atsakomybė - 

atsakomybė už darbuotojui kilusią žalą 
dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba 
pakeliui į (iš) darbą (-o) 

✓ Atsakomybė už patikėtą turtą - įmonės 
civilinė atsakomybė už žalą trečiųjų 
asmenų turtui, kuris įmonės yra 
išsinuomotas, pasiskolintas, perduotas ar 
valdomas kitais turto patikėjimo 
pagrindais. 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 
Neatlyginami nuostoliai dėl: 
 finansinės žalos, kai nesugadinamas trečiųjų 

asmenų turtas ar nepadaroma žala sveikatai  
 žalos paties draudėjo pagamintai produkcijai, 

defektų ištaisymo 
 netinkamos kokybės produkto grąžinimo, 

pakeitimo, atšaukimo iš rinkos  
 sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo 
 žalos, padarytos vykdant profesinę veiklą 
 žalos, padarytos valdant transporto 

priemones 
 kitų taisyklėse arba draudimo sutartyje 

numatytų įvykių 

 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos 
apribojimų? 
 
! Draudžiamojo įvykio atveju žala 

atlyginama draudimo sutartyje nustatytų 
draudimo sumos ir limitų ribose 

! Iš apskaičiuotų nuostolių visada atimsime 
draudimo sutartyje nurodytą nustatyto 
dydžio išskaitą. 

! Neatlyginsime nuostolių, apie kuriuos buvo 
žinoma iki draudimo sutarties sudarymo  
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Kur man taikoma draudimo apsauga? 
✓ Visame pasaulyje, išskyrus JAV ir Kanadą, jeigu draudimo sutartyje nėra sutarta kitaip  

 

Kokios mano pareigos? 

• Laiku sumokėti draudimo įmokas, nurodytas draudimo sutartyje. 

• Nedelsiant raštu informuoti apie bet kokias Jums pareikštas pretenzijas bei imtis visų protingų 

priemonių galimai žalai sumažinti. 

• Laiku pateikti mums visą informaciją, susijusią su bet kuria pareikšta pretenzija. 

• Suteikti mums reikalingą pagalbą, kad galėtume ištirti, apginti ar išspręsti bet kokią pareikštą 

pretenziją. 

• Be išankstinio ir rašytinio mūsų sutikimo neturėtumėte pritarti, duoti jokių pasiūlymų ar susitarimų, 

pažadų ar nuostolių atlyginimo nė vienai šaliai. 
 

 

Kaip ir kada moku? 
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai yra nurodyti Jūsų draudimo sutartyje. Draudimo įmoka turi būti 
sumokėta iki draudimo sutartyje ir sąskaitoje nurodyto termino.  

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

Jūsų draudimo sutartis prasideda ir baigiasi draudimo sutartyje nurodytomis dienomis, nebent ji būtų 
nutraukta vienos iš šalių iniciatyva iki draudimo sutarties pabaigos.  

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 
Nutraukti draudimo sutartį Jūs galite bet kuriuo sutarties galiojimo metu atsiųsdami laisvos formos 
prašymą raštu likus 30 d. iki nutraukimo dienos.   

 


