Priedas prie draudimo liudijimo

AUTOMOBILIO DRAUDIMAS NUO EISMO
ĮVYKIO,
kai dėl įvykio kilo civilinė atsakomybė dėl padarytos žalos
NUO KO APDRAUDŽIAME
1.1. Draudžiamasis įvykis yra Jūsų automobilio sunaikinimas
ar sugadinimas (išskyrus įvykius, nurodytus 1.2 punkte) dėl
staiga ir netikėtai draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu
įvykusio eismo įvykio, kai jo metu buvo sugadinta arba
sunaikinta trečiajam asmeniui priklausanti transporto
priemonė, su sąlyga, kad dėl įvykio metu padarytos žalos
civilinė atsakomybė kilo teisėtam Jūsų automobilio valdytojui.

NUO KO NEDRAUDŽIAME
1.2. Nedraudžiame nuo tokių įvykių ir nemokame draudimo
išmokos, kai:
1.2.1. žala kilo dėl karo veiksmų, ypatingosios padėties
įvedimo, diversijos, masinių riaušių, streiko, lokauto; 1.2.2.
žala kilo dėl terorizmo – asmens ar asmenų veiksmų arba
grasinimų atlikti tokius veiksmus politiniais, religiniais,
ideologiniais arba panašiais tikslais;
1.2.3. žala kilo dėl radioaktyviosios spinduliuotės arba kitokio
branduolinės energijos poveikio;
1.2.4. automobilis konfiskuojamas, areštuojamas, sugadinamas
ar sunaikinamas valdžios institucijų nurodymu; 1.2.5. įvykis
įvyko dėl techniškai netvarkingo automobilio eksploatavimo
arba žala atsirado dėl Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytų eksploatavimo taisyklių pažeidimo; 1.2.6. apdraustą
automobilį vairavo asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio
koncentracija kraujyje viršijo šalies, kurioje įvyko eismo
įvykis, teisės aktuose nustatytą leistiną normą), narkotikų,
vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat vartojo alkoholį ar
kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki girtumo
nustatymo testo atlikimo arba vengė girtumo, apsvaigimo
patikrinimo;
1.2.7. apdraustą automobilį vairavo asmuo, kuris neturėjo teisės
vairuoti tos kategorijos transporto priemonės; 1.2.8. apdraustas
automobilis įvykio metu buvo naudojamas nusikalstamai
veikai;
1.2.9. suklastojami duomenys apie įvykį ar jo padarinius arba
kitais būdais siekiama neteisėtai gauti draudimo išmoką arba ją
padidinti;
1.2.10. apdrausto automobilio vairuotojas nesustojo policijos
reikalavimu, bandė pabėgti ar buvo priverstinai stabdomas,
todėl buvo padaryta žala automobiliui;
1.2.11. apdrausto automobilio vairuotojas pasišalino iš įvykio
vietos iki policijos atvykimo, išskyrus atvejus, kai pranešti
policijai nebūtina pagal Kelių eismo taisyklių nuostatas arba
šiose draudimo taisyklėse numatytus atvejus;
1.2.12. žala kilo apdraustą automobilį naudojant saugos tarnybų
veiklai, komercinei keleivių ir pavojingų krovinių vežimo
veiklai, nuomojant, juo teikiant taksi paslaugas ar mokantis
vairuoti ir toks automobilio naudojimas nenurodytas draudimo
liudijime;
1.2.13. su apdraustu automobiliu dalyvauta bet kokio pobūdžio
(įskaitant neoficialias) transporto priemonių sportinėse
varžybose, treniruotėse, lenktynėse ar kituose renginiuose,
kuriuose siekiama kuo didesnio greičio, kliūčių įveikimo,
sporto rezultatų;
1.2.14. įvykis nutiko važiuojant ne kelių eismui skirtomis
vietovėmis (užšalusiais vandens telkiniais, miškais, pievomis ir
pan.) ir žala yra susijusi su vietovės ypatybėmis; 1.2.15. žala

kilo dėl Jūsų, automobilio valdytojo ar šeimos narių tyčinių
veiksmų;
1.2.16. įvykis nutiko apdraustą automobilį transportuojant
sausumos transportu;
1.2.17. įvykis įvyko dėl bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų
1.1. punkte.

PAPILDOMOS SU SUTARTIMI SUSIJUSIŲ
ASMENŲ PAREIGOS
1.3. Jei po kreipimosi į mus dėl žalos atlyginimo ar po to, kai
mes išmokėjome draudimo išmoką, paaiškėja, kad įvykis buvo
nedraudžiamasis, nes apdrausto automobilio valdytojui nekilo
civilinė atsakomybė dėl padarytos žalos, Jūs ar Jūsų atstovas
privalote apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti
mus.
1.4. Jei po to, kai mes išmokėjome draudimo išmoką, paaiškėja,
kad įvykis buvo nedraudžiamasis, Jūs turite draudimo išmoką
grąžinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo mūsų
reikalavimo raštu gavimo.
1.5. 1.3 ir 1.4 punktų nuostatos taikomos ir tada, kai išaiškėja,
kad už padarytą žalą yra atsakingas ne tik apdrausto
automobilio valdytojas, bet ir vienas ar keli tretieji asmenys
(abipusė kaltė). Jei tokiu atveju mes jau esame išmokėję
draudimo išmoką, Jūs turite grąžinti išmokos dalį, proporcingą
trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) kaltei už padarytą žalą.

DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS
1.6. Jeigu už draudžiamojo įvykio metu padarytą žalą yra
pripažįstamas ne tik apdrausto automobilio valdytojas, bet ir
vienas arba keli tretieji asmenys (abipusė kaltė), draudimo
išmoką mažiname proporcingai trečiojo (-ųjų) asmens (-ų)
kaltei už padarytą žalą.

DRAUDIMO TAISYKLĖS
1.7. Jūsų automobilio draudimui nuo eismo įvykio, kai dėl
įvykio kilo civilinė atsakomybė dėl padarytos žalos, galioja šis
priedas ir If P&C Insurance AS filialo Automobilio draudimo
taisyklės Nr. 001, kurios taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja
šiam priedui.

