DVIRATININKO DRAUDIMO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
1.

BENDROJI DALIS

1.1. DRAUDIKAS - Seesam Insurance AS Lietuvos filialas. Įmonės kodas 302677744. PVM mokėtojo kodas LT100006494918. Adresas: Verkių g. 23, LT-08246,
Vilnius. Tel. Nr. 8 5 275 7370; 8 700 77777; faks.: 8 5 210 2109.
Filialo steigėjas: Seesam Insurance AS, kodas 10055752. Adresas: Vambola 6, Talinas, Estija. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities
teismo registrų skyriuje.
1.2. DRAUDĖJAS - UADBB „Perlo draudimo brokeris“. Įmonės kodas 302919813. Adresas: Olimpiečių g. 15-1, LT-09200, Vilnius. Tel. Nr. 1652; faks.: 8 5 278
0717.
1.3. APDRAUSTASIS - fizinis asmuo, kuriam Draudėjas išdavė draudimo apsaugą patvirtinančius dokumentus (Dviratininko draudimo sertifikatą ir Dviratininko
draudimo specialiąsias sąlygas), ir kuris Draudėjui sumokėjo įmoką už Dviratininko draudimo sertifikatą.
1.4. Draudimo sutartį sudaro ir jos neatskiriama dalimi yra laikomi:
šios Dviratininko draudimo specialiosios sąlygos (toliau – Sąlygos);
1.4.1.
Dviratininko draudimo sertifikatas (toliau – Sertifikatas) ir visi jame nurodyti priedai, viešai skelbiami adresu www.seesam.lt/lt/dviratis:
1.4.2.
1.4.2.1. „Būsto ir gyventojų turto draudimo taisyklės“ (galioja nuo 2015 m. kovo 1 d.);
1.4.2.2. „Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu taisyklės Nr. 008“ (galioja nuo 2015 m. kovo 1 d.);
1.4.2.3. „Bendrosios draudimo sutarties sąlygos“ (galioja nuo 2010 m. sausio 1 d.).

2.

DRAUDIMO OBJEKTAS

2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.

3.

Pagal šias Sąlygas yra draudžiama:
Dviratis, nurodytas Sertifikate ir priklausantis Apdraustajam;
Dviračio valdytojo civilinė atsakomybė jam valdant Sertifikate nurodytą dviratį;
su Apdraustojo sveikata susiję turtiniai interesai, apibrėžti šiomis Sąlygomis;

DRAUDIMO APSAUGA IR DRAUDIMO GALIOJIMO TERITORIJA

3.1. Draudimo apsauga galioja Sertifikate nurodytu draudimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4.

DRAUDIMO VERTĖ

4.1. Draudimo vertė – tai apdraudžiamų turtinių interesų vertė, kuria remiantis apskaičiuojama draudimo išmoka.
4.2. Pagal šias Sąlygas Dviratis apdraudžiamas Rinkos verte, t. y pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp
norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir
nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų.

5.

DRAUDIMO SUMA

5.1. Draudimo suma yra draudimo Sertifikate nurodyta pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka draudžiamojo įvykio atveju.
5.2. Draudimo suma nustatoma Sertifikate atskirai kiekvienam draudimo objektui.
5.3. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką, jo atsakomybė pagal draudimo Sertifikatą yra mažinama išmokėtos draudimo išmokos dydžiu (draudimo suma
neatsistato).

5.4. Dviratis draudžiamas pirmos rizikos draudimu. Draudžiantis pirmosios rizikos draudimu, žala yra atlyginama iki Sertifikate nurodytos draudimo sumos
neatsižvelgiant į draudimo sumos ir draudimo vertės santykį, tačiau atlygintini nuostoliai negali viršyti turto draudimo vertės.

6.

FRANŠIZĖ

6.1. Franšizė – nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju atlygina pats Apdraustasis. Draudikas atlygina nuostolių dalį, viršijančią franšizę.
6.2. Franšizių dydžiai yra nurodomi Sertifikate. Jei dėl vieno įvykio gali būti taikomos kelios franšizės, taikoma tik viena – didžiausia.
6.3. Jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės, kaltininkai yra nustatyti, pripažįsta savo kaltę ir Draudikas įgyja teisę taikyti subrogaciją, Draudikas
moka išmoką netaikydamas franšizės, nurodytos draudimo liudijime (polise).

7.

DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

7.1. Dviratis yra draudžiamas nuo sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo dėl šių žemiau aprašytų draudžiamųjų įvykių, atsitikusių staiga ir netikėtai draudimo
laikotarpiu:
7.1.2.
VAGYSTĖS - dviračio pagrobimo, kai jis paliekamas viešoje vietoje laikinai (iki 2 val.) prirakintas prie stacionarių objektų nulaužiant ar perkerpant spyną,
kuria dviratis buvo prirakintas prie stacionaraus objekto.
7.1.3.
Draudimo apsauga galioja ir apiplėšimo metu prarastam dviračiui. APIPLĖŠIMAS – turto pagrobimas panaudojant fizinį smurtą ar grasinant nedelsiant
panaudoti fizinį smurtą prieš Apdraustąjį.
7.1.4.
EISMO ĮVYKIO – įvykio, atsitikusio kelyje arba viešose vietoje, kurio metu, dalyvaujant judančiai transporto priemonei, buvo sugadintas dviratis ar jo
dalys.
7.2. Draudžiami nuostoliai, kuriuos Apdraustasis, kaip dviračio valdytojas, savo veiksmais ar neveikimu naudodamas dviratį viešoje vietoje sukelia tretiesiems
asmenims draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, ir kuriuos jis privalo atlyginti pagal galiojančius teisės aktus.
7.3. Apdraustasis yra draudžiamas nuo nelaimingo atsitikimo – staigaus netikėto įvykio, kurio metu Apdraustajam važiuojant dviračiu prieš Apdraustojo valią
Apdraustojo kūną iš išorės veikia fizinė jėga, dėl kurios Apdraustasis patiria kūno sužalojimą, tampa laikinai nedarbingu, tampa neįgaliu arba miršta:
7.3.1.
MIRTIES ATVEJU draudimo išmoka yra mokama, kai Apdraustasis dėl draudimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo miršta ne vėliau kaip per
vienerius metus nuo to nelaimingo atsitikimo dienos.
7.3.2.
NEĮGALUMO atveju draudimo išmoka yra mokama, kai Apdraustajam dėl draudimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo ne vėliau kaip per vienerius
metus po įvykio yra nustatomi kūno sužalojimai, nurodyti „Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu taisyklių Nr. 008“ (galioja nuo 2015 m.
kovo 1 d.) Priede Nr. 1 „Neįgalumas“.
7.3.3.
TRAUMŲ atveju draudimo išmoka yra mokama, kai dėl draudimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo Apdraustasis patiria kūno sužalojimus,
nurodytus „Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu taisyklių Nr. 008“ (galioja nuo 2015 m. kovo 1 d.); priede Nr. 2 „Traumos“.

8.

NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

8.1. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi įvykiai, atsitikę:
8.1.1.
kai dviratis yra perduodamas naudotis tretiesiems asmenims;
8.1.2.
dėl Apdraustojo profesinės, ūkinės, verslo, oficialios ar kitos apmokamos veiklos;
8.1.3.
kai Apdraustasis dalyvauja bet kokiose sporto varžybose ar treniruotėse, jei jos yra organizuojamos sporto organizacijų, sporto šakų klubų, sporto mokyklų,
sporto centrų, sporto šakų federacijų, asociacijų, draugijų ir kitų kūno kultūra ir sporto veikla užsiimančių organizacijų ir institucijų, taip pat įstaigų, turinčių

teisę rengti sportininkus, organizuoti sporto varžybas ir kitus sporto renginius. Ši sąlyga nėra taikoma, jei Apdraustasis sportuoja palaikydamas savo fizinę
formą ir tai nėra susiję su profesionaliomis ar mėgėjiškomis varžybomis, taip pat nesusiję su profesionaliu sportu;
8.1.4.
kai apdraustasis atlieka dviračių triukus (angl. downhill, freeride ir kt.),
8.1.5.
dėl Apdraustojo apsvaigimo nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar kitokiu būdu dirbtinai apsisvaiginus;
8.1.6.
dėl Apdraustojo piktavališkų tikslų, tyčios, didelio neatsargumo ar nusikalstamų veikų;
8.1.7.
kai Apdraustasis falsifikavo draudžiamąjį įvykį, klastojo dokumentus, pateikė Draudikui žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją arba kitais būdais siekė
nepagrįstai gauti draudimo išmoką ar ją padidinti.
8.2. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomas dviračio sunaikinimas ar sugadinimas:
8.2.1.
kai dviratis buvo paliktas Apdraustajam priklausančiuose pastatuose, patalpose, sklypo teritorijoje.
8.2.2.
kai dviratis buvo paliktas be priežiūros, neprirakintas prie stacionarių objektų.
8.2.3.
jeigu dviratis priklauso ne Apdraustajam;
8.2.4.
kai vagystės atveju buvo pavogtos atskiros dviračio detalės;
8.2.5.
dėl pasisavinimo, praradimo dėl sukčiavimo, užvaldymo apgaulės būdu, prievartavimo, taip pat, kai tikslios įvykio vietos ar laiko, ar aplinkybių negalima
nustatyti;
8.2.6.
estetinio vaizdo sugadinimo (įbrėžimo, sutepimo ir pan.);
8.2.7.
dėl pametimo, dingimo.
8.3. Nedraudžiamaisiais įvykiais civilinės atsakomybės draudimui laikomi:
8.3.1.
bet kokios baudos ar kitokios sankcijos, taip pat atsakomybė dėl bet kokių baudų ar kitokių sankcijų;
8.3.2.
atsakomybė, kylanti dėl draudžiamojo įvykio sukeltų netiesioginių nuostolių ar neturtinės žalos;
8.3.3.
atsakomybė dėl žalos turtui, priklausančiam Apdraustajam ar jo šeimos nariams, arba esančiam pas Apdraustąjį ar jo įgaliotus asmenis;
8.3.4.
atsakomybė prieš Apdraustojo šeimos narius, artimus giminaičius bei jų šeimų narius;
8.3.5.
atsakomybė dėl žalos, kurią Apdraustasis galėjo numatyti prieš pasirašydamas draudimo sutartį;
8.3.6.
Įvykiai, apie kuriuos Apdraustajam buvo pranešta vėliau nei 30 dienų po civilinės atsakomybės draudimo laikotarpio;
8.4. Draudikas nemoka draudimo išmokos dėl nelaimingo atsitikimo, esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:
8.4.1.
Apdraustasis nusižudė ar bandė nusižudyti;
8.4.2.
nelaimingas atsitikimas kilo sulaikant Apdraustąjį arba Apdraustajam nevykdant teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų;
8.4.3.
po Nelaimingo atsitikimo Apdraustasis vengė neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo patikrinimo;
8.4.4.
nelaimingas atsitikimas kilo dėl Apdraustojo chuliganiško vairavimo. Chuliganiškas vairavimas – tai vairavimas pažeidžiant kelių eismo taisykles dėl
chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui;
8.4.5.
Apdraustojo sveikata sutriko dėl patologinio arba pakartotino lūžio, pakartotino raiščių plyšimo, pakartotino sąnario išnirimo (panirimo), degeneracinių
pokyčių sąnariuose, tarpslankstelinių diskų degeneracinių pakenkimų.

9.

DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Apdraustasis turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo Sertifikate apibrėžtą draudimo apsaugą raštu prieš vieną mėnesį pranešdamas apie tai Draudikui.
9.2. Draudimo apsaugą nutraukus prieš terminą, Draudikas visada turi teisę į įmokos dalį už draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį.
9.3. Jeigu draudimo apsauga nutraukiama Apdraustojo iniciatyva, Draudikas iš grąžintinos įmokos dalies išskaičiuoja:
9.3.1.
Sertifikato išdavimo ir vykdymo išlaidas (iki 30 procentų grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip 10,00 EUR)
9.3.2.
draudimo išmokas, mokėtas ar numatomas mokėti pagal tą draudimo Sertifikatą.

10. APDRAUSTOJO VEIKSMAI ĮVYKIO ATVEJU
10.1.Atsitikus įvykiui Apdraustasis turi:
10.1.1. apie įvykį nedelsiant informuoti kompetentingas institucijas, tiriančias tokių įvykių aplinkybes ar šalinančias tokių įvykių pasekmes (pvz., vagystės atveju
ar eismo įvykio atveju – policijai, sveikatos sutrikdymo atveju – greitajai medicininei pagalbai);
pateikti Draudikui visus jo reikalaujamus dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei apskaičiuoti draudimo
išmokos dydį.
10.2. Atsitikus įvykiui dviračio sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo atveju Apdraustasis turi:
10.2.1. nedelsiant, vėliausiai per 3 darbo dienas nuo sužinojimo, pranešti Draudikui apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju;
10.2.2. imtis visų galimų protingų priemonių gelbėti turtą, laikytis Draudiko nurodymų, jei tokie būtų duoti;
10.2.3. visais atvejais suderinti su Draudiku remonto darbų, kurie bus atliekami sugadintam, sunaikintam ar prarastam turtui atstatyti, suremontuoti ar įsigyti,
sąmatą.
10.3.Atsitikus draudžiamajam įvykiui civilinės atsakomybės draudimo atveju Apdraustasis turi:
10.3.1. gavęs trečiųjų asmenų pretenzijas, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoti Draudiką;
10.3.2. jeigu tretieji asmenys dėl Apdraustojo padarytos žalos kreipiasi į teismą, apie tai nedelsiant informuoti Draudiką papildomai raštu net ir tuo atveju, kai apie
patį draudžiamąjį įvykį jau yra pranešta;
10.3.3. reikalaujant Draudikui, privalo perleisti Draudikui bylos vedimą, jeigu tretieji asmenys, reikalaudami atlyginti žalą, pareiškia ieškinį teisme, o taip pat suteikti
įgaliojimus Draudiko paskirtam advokatui ir pateikti visus pastarojo arba Draudiko nuomone reikalingus paaiškinimus ir turimus įrodymus;
10.3.4. Draudikui reikalaujant, įgalioti Draudiką daryti Apdraustojo vardu visus Draudiko nuomone tikslingus pareiškimus, susijusius su trečiųjų asmenų pretenzijų
patenkinimu arba atmetimu;
10.3.5. be raštiško Draudiko sutikimo Apdraustasis privalo nepripažinti ir netenkinti (jokia apimtimi) trečiųjų asmenų reikalavimų atlyginti žalą.
10.4.Atsitikus draudžiamajam draudimo nuo nelaimingų atsitikimų atveju Apdraustasis turi:
10.4.1. imtis visų protingų ir prieinamų priemonių stengiantis sumažinti sužalojimo dydį;
10.4.2. ne vėliau kaip per 48 valandas kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą ir gauti atitinkamą gydymą;
10.4.3. apie nelaimingą atsitikimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, raštu pranešti Draudikui. Apdraustajam mirus dėl nelaimingo
atsitikimo, apie tai raštu pranešti Draudikui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, net jeigu
apie nelaimingą atsitikimą jau buvo pranešta.

10.1.2.

Pranešti apie įvykį galima:
 telefonu 8 700 7777;
 elektroniniu paštu claims@seesam.lt,
 interneto puslapyje www.seesam.lt ir savitarnos portale https://esales.seesam.lt/registracija/.

