
GENERAL LIABILITY INSURANCE POLICY
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas

230 0011938 / 2022Series, No., year
Serija, Nr., metai

Draudikas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Tel. 19111
Apie įvykį praneškite telefonu 19111, skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Įmonės kodas 304080146, PVM mokėtojo kodas LT100009653718, registruota VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre 2015-08-11
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492, SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999, LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

Apie įvykį praneškite telefonu
Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

VILNIUS 2022-02-01 (Pratęstas liudijimas Nr./ Renewed policy No.: 230 0009108)Liudijimo tipas / Type of policy:
Sutarties tipas / Type of agreement:

Pratęstas / Renewed
Fiksuoto periodo / Fixed term

DRAUDIMO LAIKOTARPIS / Period of Insurance: 2023-02-14 24:00IKI / to:2022-02-15 00:00NUO / From:

DRAUDIMO GRUPĖS: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo grupė
DRAUDIMO RŪŠIS: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
DRAUDIMO TAISYKLĖS: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisykles, kurios

patvirtintos „ADB Compensa Vienna Insurance Group“ 2018 m. rugpjūčio mėn. 21 d. valdybos nutarimu,
galiojančios nuo 2018 m. rugsėjo mėn. 17 d./ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ General Liability
Insurance terms and conditions, approved by Resolution of the Board of ADB Compensa Vienna Insurance
Group of 21 August 2018 and valid from 17 September 2018.

DRAUDIMO OBJEKTAS / Insurance object:
 Produkto civilinė atsakomybė
- Apdraustas produktas - bituminė ritininė hidroizoliacinė danga RENOBIT, gaminio standartas EN 13707, EN 13969, armuotieji bituminiai

hidroizoliaciniai betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių eismo zonų lakštai, gaminio standartas EN14695:2010.

DRAUDĖJAS / Policyholder:
ĮMONĖS KODAS / Enterprise code:
PVM MOKĖTOJO KODAS / VAT registration No:
ADRESAS / Address:

LT100005987810
Alyvų g. 37, LT-20171, Ukmergė, Lietuva

RENOBIT, UAB
302518902

DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMO TERITORIJA / Territory of Insurance:
Europos sąjungos valstybės - produkto civilinei atsakomybei.

PAPILDOMOS SĄLYGOS / Additional rules:
Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.
Draudėjas yra laikomas Apdraustuoju, jeigu šioje draudimo sutartyje nenurodyta kitaip / The Policyholder is considered the Insured, unless
otherwise specified in this insurance contract.
1. Papildoma draudimo sąlyga Nr. 19 Civilinės atsakomybės už neturtinę (moralinę) žalą įtraukimas. Sublimitas draudimo sumoje 100.000 EUR
vieno įvykio atveju ir 500.000 EUR per draudimo laikotarpį bendrai. Besąlyginė išskaita - 500 EUR.
2. Papildoma draudimo sąlyga Nr.20 Retroaktyvios datos įtraukimas. Taikoma nuo 2016.02.15.
3. Neapdraudžiama Apdraustojo civilinė atsakomybė dėl nekilnojamojo / kilnojamojo turto eksploatavimo.
4. Neapdraudžiama Apdraustojo civilinė atsakomybė dėl bet kokios veiklos vykdymo.
5. Neapdraudžiama Apdraustojo civilinė atsakomybė dėl bet kokios kitokios, nei nurodyta draudimo liudijime,  produkcijos.
6. Kitos sąlygos – pagal Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisykles.

2022-02-15 2022-08-15MOKĖJIMO TERMINAI / Terms of payment:
SUMOS / Sums: 175,00 175,00EUR EUR

vienam draudžiamajam įvykiui /
Sum insured for one event

Draudimo suma
visam draudimo laikotarpiui /

Aggregate limit

Draudimo suma
kiekvienam įvykiui /

Deductible per each occurrence

Išskaita Įmoka /
PremiumInsurance object

Draudimo objektas /

500,00 EUR500 000,00 EUR100 000,00 EUR Produkto civilinė atsakomybė 350,00 EUR
Bendra draudimo suma /
(draudimo išmokų suma už visus draudžiamuosius įvykius sutarties galiojimo laikotarpiu) - ne daugiau 500 000,00 EUR

Total sum insured

Visa draudimo įmoka /
Total insurance premium

350,00 EUR

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai-faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita-faktūra / The insurance policy has all the details of the
VAT invoice and is treated as the VAT invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM įst. 27 str.) / Insurance premiums are not charged with VAT
tax (LR VAT law 27 clause).

AURELIJA ŽUKAUSKAITĖ, tel. 869991848, 869991848, el. p. Aurelija.Zukauskaite@compensa.lt

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant /
The insurance contract is concluded through:

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas / Name, surname, stamp and signature of the representative's representative

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
www.compensa.ltatstovybėse ar

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

DAINIUS BALTINAS
Pardavimų departamento vadovas

•

•

•

•
•

DRAUDĖJAS / POLICYHOLDER/ INSURERDRAUDIKAS
Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai prieštarauja bet
kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal Jungtinių Tautų, Europos
Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų (jei tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams) įgaliotų institucijų teisės
aktus ir sprendimus.

RENOBIT, UAB, įmonės kodas: 302518902
Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

prieš sudarant draudimo sutartį su draudimo sutarties sąlygomis bei taisyklėmis buvo supažindintas, jų turinys
jam aiškus, jų kopija gavo ir joms pritaria,

visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija
yra teisinga ir tiksli,
sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis,
atsisakė nustatyti poreikius kitiems draudimo produktams.

susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo
https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems ,

Pasirašydamas ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina,
kad draudėjas:

www.compensa.lt (2022-02-08 10:20:53)lapo Nr. 1 iš 2



GENERAL LIABILITY INSURANCE POLICY
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas

230 0011938 / 2022Series, No., year
Serija, Nr., metai

Draudikas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Tel. 19111
Apie įvykį praneškite telefonu 19111, skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Įmonės kodas 304080146, PVM mokėtojo kodas LT100009653718, registruota VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre 2015-08-11
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492, SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999, LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

Apie įvykį praneškite telefonu
Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

PAPILDOMOS SĄLYGOS / Additional rules:
7. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės, dėl kurių tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos galėtų būti pareikšti. Šio pareiškimo
atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei,
tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė prievolė, įskaitant prievolę mokėti
draudimo išmoką.
Per paskutinius 5 metus bendrosios civilinės atsakomybės draudime žalų neturėjau.

AURELIJA ŽUKAUSKAITĖ, tel. 869991848, 869991848, el. p. Aurelija.Zukauskaite@compensa.lt

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant /
The insurance contract is concluded through:

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas / Name, surname, stamp and signature of the representative's representative

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
www.compensa.ltatstovybėse ar

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

DAINIUS BALTINAS
Pardavimų departamento vadovas

•

•

•

•
•

DRAUDĖJAS / POLICYHOLDER/ INSURERDRAUDIKAS
Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai prieštarauja bet
kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal Jungtinių Tautų, Europos
Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų (jei tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams) įgaliotų institucijų teisės
aktus ir sprendimus.

RENOBIT, UAB, įmonės kodas: 302518902
Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

prieš sudarant draudimo sutartį su draudimo sutarties sąlygomis bei taisyklėmis buvo supažindintas, jų turinys
jam aiškus, jų kopija gavo ir joms pritaria,

visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija
yra teisinga ir tiksli,
sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis,
atsisakė nustatyti poreikius kitiems draudimo produktams.

susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo
https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems ,

Pasirašydamas ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina,
kad draudėjas:

www.compensa.lt (2022-02-08 10:20:54)lapo Nr. 2 iš 2



Bendrosios civilinės
atsakomybės draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo
liudijimas

Bendrovė: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – bendrosios civilinės atsakomybės draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios
bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami bendrosios civilinės atsakomybės draudimo ikisutartinė ir su
draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Compensa Vienna Insurance Group" Draudimo rūšies taisyklėse (Bendrosios civilinės
atsakomybės draudimo taisyklėse, patvirtintose 2018-08-21 Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo 2018-09-17), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Kokia šio draudimo rūšis?
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas - ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimo tikslas - atlyginti nuostolius nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuris nukentėjo
dėl Jūsų draudimo liudijime nurodytos vykdomos apdraustos veiklos, teikiamos paslaugos ir/ar produkto

Draudimo objektas – atsižvelgiant į Bendrosios civilinės
atsakomybės taisyklių (toliau - BCA) Bendrosios dalies sąlygas,
Papildomas draudimo sąlygas ir (ar) individualias draudimo
sutarties sąlygas, įstatymų nustatyta tvarka Apdraustajam
kylanti civilinė teisinė atsakomybė.

Draudžiamasis įvykis – tai draudimo apsaugos laikotarpiu ir
teritorijoje pateiktas trečiojo asmens reikalavimas atlyginti žalą,
kai nustatomos visos šios sąlygos:

Žala trečiajam asmeniui ir veiksmas, kuris yra tiesioginė šios
žalos priežastis, turi būti įvykę draudimo apsaugos laikotarpiu;

Reikalavimas atlyginti Apdraustojo padarytą žalą dėl
draudžiamojo įvykio yra pareikštas rašytine
(pretenzijos/ieškinio) forma Draudimo sutarties laikotarpiu arba
Išplėstiniu reikalavimo pateikimo laikotarpiu, jei dėl jo susitarta
pagal Papildomas draudimo sąlygas, o Draudikas apie įvykį yra
informuotas BCA taisyklėse nustatytais terminais;

Reikalavimas pareikštas dėl žalos, atsiradusios dėl draudimo
liudijime nurodytos apdraustos Apdraustojo veiklos ar
Apdraustojo produkto staiga ir netikėtai sukelto įvykio;

Apdraustajam pagal įstatymus kyla civilinė atsakomybė dėl
trečiajam asmeniui padarytos žalos;

Apdraustasis nežinojo ir (ar) negalėjo žinoti apie draudžiamąjį
įvykį ir (ar) trečiojo asmens nuostolius iki draudimo sutarties
sudarymo.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Civilinės atsakomybės atveju draudimo išmoka nustatoma
pagal tai, kokio dydžio nuostolius aplinkiniams turiu atlyginti
pagal įstatymus. Draudikas išmoka draudimo išmoką tik
nustatęs draudžiamojo įvykio faktą ir draudimo išmokos dydį,
vadovaujantis taisyklių nuostatomis.

Draudimo suma nustatoma Draudėjo pageidavimu, Draudikas
neatsako už netinkamai nustatytą sumos dydį. Draudimo suma
kiekvieną kartą sumažėja išmokėtos (-ų) draudimo išmokos (-ų)
dydžiu iki visiško jos išnaudojimo.

Draudimo išmokų dydžiai ir draudimo
sumos

Trečiojo asmens finansiniams nuostoliams, kurie kilo ne kaip
žalos pasekmė

Dėl žalos, padarytos ne dėl apdraustos veiklos ar dėl draudimo
sutartyje nurodyto produkto ar paslaugos

Žalai, nesusijusiai su statiniais, patalpomis, teritorija, įrengimais,
mechanizmais ar kitu turtu, nurodytu draudimo sutartyje

Žalai, padarytai pačiam Apdraustajam ir (ar) Draudėjui ar (ir) su
Apdraustuoju susijusiems asmenims

Žalai, padarytai Apdraustojo produktui ir/arba susijusiai su
Apdraustojo atsakomybe dėl pateiktų produktų ar (ir) suteiktų
paslaugų kokybės garantijos

Žalai, padarytai dėl to, kad produktas ar paslauga neatitiko
lūkesčių, nesukėlė pažadėto ar tikėto efekto, neatliko pažadėtų
ar tikėtų funkcijų

Žalai, kurią Apdraustasis padaro sąmoningai atlikdamas
veiksmus, kurie užtraukia baudžiamąją atsakomybę

Žalai, padarytai dėl Apdraustojo tyčios ar didelio neatsargumo

Žalai, atsiradusiai tarp Apdraustojo ir kito ta pačia draudimo
sutartimi apdrausto asmens bei tarp Apdraustojo ir jo
subrangovų, jeigu nėra sutarta kitaip

Kai atsakomybė už žalą yra platesnė, nei Apdraustajam pagal
įstatymus kylanti atsakomybė

Žalai, padarytai dėl Apdraustojo veikos (veikimo, neveikimo),
kai asmuo buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių,
svaiginamųjų medžiagų

Žalai, padarytai dėl ilgalaikių ir/ar natūralių procesų poveikio ar
vertės sumažėjimo

Žalai, susijusiai su motorinių transporto priemonių, kurių
valdytojų civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta transporto
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju
draudimu, eksploatavimu

Kitais Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių
Bendrosios ir/ar Specialiosios dalies numatytais atvejais

Tikslus nedraudžiamųjų ir neatlygintinų nuostolių sąrašas
pateikiamas draudimo taisyklėse

Kam netaikoma draudimo apsauga?



Draudimo išmoka nemokama, kai:

Įvykis pripažintas nedraudžiamuoju

Draudėjas ir (ar) Apdraustasis ar su Apdraustuoju susiję
asmenys pateikia Draudikui žinomai klaidingą informaciją ar
dokumentus, kurie turi esminės įtakos Draudžiamojo įvykio
faktui, priežastims, aplinkybėms ir (ar) galimam žalos
(nuostolių) dydžiui įvertinti

Draudimo sutartis buvo sudaryta po draudžiamojo įvykio

Jeigu draudžiamasis įvykis įvyksta draudimo apsaugos
sustabdymo metu arba iki draudimo apsaugos įsigaliojimo

Žala atsirado dėl turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo
valdžios institucijų nurodymu

Tuo atveju, kai paaiškėja aplinkybė, kad apie draudžiamąjį įvykį
ir reikalavimą Draudėjui buvo žinoma iki draudimo sutarties
sudarymo ar draudimo sutarties sudarymo metu

Kitais teisės aktuose numatytais atvejais

Visas sąrašas detaliau pateikiamas draudimo taisyklėse

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?

Apdraustasis sąmoningai nevykdo visų ar dalies jiems nustatytų
pareigų ar teisėtų Draudiko reikalavimų

Yra nustatyti kiti Draudimo sutartyje ar taikytinuose teisės
aktuose nustatyti pagrindai atsisakyti mokėti ar sumažinti
draudimo išmoką

Jeigu šaliai priklauso draudimo išmoka dėl tų pačių nuostolių
atlyginimo pagal kelias draudimo sutartis, Draudikas turi teisę
sumažinti mokamą draudimo išmoką, proporcingai draudimo
sumos sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį
(Dvigubas draudimas)

Jeigu sąmoningai arba akivaizdžiai aplaidžiai nepaisoma
termino pranešti apie įvykį ir galimą žalą.

Visos sąlygos detaliau pateikiamos draudimo taisyklėse

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:

Jeigu nesutarta kitaip, draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Draudimo apsaugos galiojimo teritorija aiškiai įvardinama draudimo
sutartyje

Kur man taikoma draudimo apsauga?

— Atsitikus įvykiui, Imtis visų prevencijos ir kitų priemonių žalai išvengti bei jau atsiradusių nuostolių dydžiui sumažinti
— Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, apie įvykį raštu pranešti Draudikui
— Draudimo sutarties galiojimo metu Apdraustasis privalo dėti visas pastangas užkirsti kelią draudžiamajam įvykiui įvykti bei imtis visų būtinų
priemonių žalai išvengti, laikytis raštiškų Draudiko nurodymų
— Draudimo sutarties galiojimo metu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti Draudikui apie visus
aplinkybių, galinčių turėti įtakos draudžiamojo įvykio ir/ar žalos Draudimo objektui atsiradimui bei galimų nuostolių dydžiui pasikeitimus (draudimo
rizikos padidėjimas)
— Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastis

Kokios mano pareigos?

Draudimo įmokos dydžiai bei mokėjimo datos nurodomos draudimo liudijime. Draudimo įmoką galite sumokėti banko pavedimu arba grynaisiais
pinigais

Kada ir kaip moku?

Draudimo sutartis sudaroma vienerių metų laikotarpiui, jeigu nesutarta kitaip. Draudimo sutarties laikotarpis nurodomas draudimo liudijime. Draudimo
sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga pradedama taikyti nuo draudimo liudijime nurodytos datos, bet ne ankščiau nei po draudimo sutartyje
nustatytos draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies, jei įmokos sumokėjimas išdėstytas atskiromis dalimis, sumokėjimo
Draudimo apsauga (sutartis) pasibaigia pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam draudimo sutarties galiojimo (draudimo apsaugos) laikotarpiui.
Draudimo apsauga (sutartis) prieš terminą pasibaigia visas draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas ir kitais taisyklėse ir teisės aktuose
nustatytais atvejais

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Rašytiniu prašymu nutraukti draudimo sutartį, įspėjus prieš 15 (penkiolika) dienų arba nuo kito prašyme nurodyto termino, bet ne trumpesnio nei 15
dienų. Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų ir/ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais

Kaip galiu nutraukti sutartį?

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ ar draudimo pasiūlyme ir/ ar liudijime bei jų prieduose


