
Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas)
Serija BCA Nr. 00023960

Draudikas: „If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lõõtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika.
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti
per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio
asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie
filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

ČAPKAUSKO AUTOSPORTAS VŠĮ, Rekuvos g. 1, Kaunas, el. paštas rally@rallyelektrenai.lt, juridinio
asmens kodas 302605296, PVM kodas -

Draudėjas:

Draudimo objektas: Civilinė atsakomybė

Nuo 2021.09.10 iki 2021.09.11 (imtinai)Sutartis galioja:

Draudimo galiojimo
teritorija:

Lietuva

Draudimo suma (vienam
draudiminiam įvykiui):

Veiklos civilinės atsakomybės draudimui: 15.000,00 EUR
Atsakomybei dėl žalos aplinkai: 1.000,00 EUR

Draudimo suma (visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):

Veiklos civilinės atsakomybės draudimui:  58.000,00 EUR
Atsakomybei dėl žalos aplinkai:  5.000,00 EUR

Veiklos civilinės atsakomybės draudimui:  300,00 EURFranšizė:
Atsakomybei dėl žalos aplinkai:  300,00 EUR

Draudimo rūšis: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 010
Šis draudimo liudijimas

Draudimo sutarties dalys:

Veiklos civilinės atsakomybės draudimas
Papildoma draudimo apsauga dėl žalos aplinkai
Draudėjas, pasirašydamas šią draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra
pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat Draudėjui nėra žinomos
jokios aplinkybės, dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos
veiklos. 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 išmokas.

Draudimo įmoka: 270,00 EUR mokama 2021 metais iki 08-30

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775Mokėti:
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

1. Draudimo objektu laikoma Draudėjo, kaip renginio "Rally Elektrėnai 2021", kuris vyks
Elektrėnuose organizatoriaus, civilinė atsakomybė dėl žalos padarytos trečiųjų asmenų turtui,
sveikatai gyvybei;

Papildomos sąlygos ir
informacija:

2. Draudimo apsauga taip pat galioja ir dėl renginio dalyvių bei aptarnaujančio personalo
padarytos žalos trečiųjų asmenų turtui, sveikatai, gyvybei;
3. Draudimo objektu nelaikoma:
a) renginio "Rally Elektrėnai 2021" dalyvių ir/ar aptarnaujančio personalo padaryta žala vieni
kitiems;
b) asmeninė renginio lankytojų (žiūrovų) civilinė atsakomybė;
c) žala padaryta važiuojamajai dangai;
d) žala bet kokiam išsinuomotam, pasiskolintam turtui;
e) kiti nedraudžiamieji įvykiai nurodyti bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse Nr.
010;
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Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas)
Serija BCA Nr. 00023960

lapas: 2

4. Draudimo suma neturtinei žalai ribojama 10 000,00 Eur visam draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui.
Bendra draudimo suma pagal šią draudimo sutartį neviršys 58000,00 EUR
Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui pagal šią draudimo sutartį neviršys 15000,00 EUR

Draudimo produkto
informacinis
dokumentas:

Susipažinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mūsų interneto svetainės www.if.lt
įmonės civilinės atsakomybės draudimo puslapyje arba sekdami šią nuorodą:
https://www.if.lt/ipid-imones-civ-atsakomybe. Jei pageidaujate šį dokumentą gauti kitu būdu – el.
paštu ar paštu, parašykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. 1620, ir mes nedelsdami
Jums išsiųsime.

Privatumo politika: If P&C Insurance AS filialas (duomenų valdytojas) tvarkys duomenis apie draudėją, apdraustąjį
kaip tai numatyta Privatumo politikoje  šiais tikslais: 1. Įvertinti draudimo riziką ir apskaičiuoti
draudimo įmoką; 2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartį, įskaitant ir pranešto įvykio
administravimą bei draudimo išmokos mokėjimą;
Sudarydamas draudimo sutartį draudėjas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika
(https://www.if.lt/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if.lt.

Ginčų sprendimas: Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliepimo
formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti el. paštu atsiliepimai@if.lt arba
paštu T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja
vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas
info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt.

Sutarties vykdymas: Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS" filialas, adresas: T.
Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5)
210 9817, tinklapio adresas: www.if.lt. Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą
mūsų tinklalapyje www.if.lt.
Draudėjo adresas korespondencijai: ČAPKAUSKO AUTOSPORTAS VŠĮ, Rekuvos g. 1, Kaunas, el.
paštas rally@rallyelektrenai.lt.

2021.07.26

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, Draudėjas patvirtina, kad
šiame draudimo liudijime nurodytų draudimo taisyklių kopiją gavo, su taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

ČAPKAUSKO AUTOSPORTAS VŠĮ„If P&C Insurance AS" filialas
Žaneta Stankevičienė
"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje direktorė
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