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Svarbi informacija
Kartu su žemiau pateikiama svarbia informacija prašome atkreipti dėmesį ir į “Kitą svarbią informaciją”, pateikiamą 23 psl.

Jūsų pateikta informacija mums
Nuspręsdami priimti šį Polisą ir nustatydami sąlygas bei apskaičiuodami įmoką, mes remiamės informacija, kurią
Jūs pateikiate mums. Jūs turite atidžiai atsakyti į klausimus, kuriuos mes klausiame, užtikrinant, kad visa
pateikiama informacija būtų tiksli ir išsami.
Draudimo laikotarpio pradžioje arba vėliau, atnaujinant šį Draudimo liudijimą, jei Jūs esate:
a)
vartotojas, Jūs privalote dėti visas pastangas tam, kad informacija arba faktai nebūtų pateikti neišsamiai
arba netiksliai, kas galėtų turėti įtakos, mums įvertinant arba priimant šį draudimą;
b)
komercinis klientas, Jūs turite atskleisti kiekvieną materialinę aplinkybę, kurią Jūs žinote arba turėtumėte
žinoti, taip pat labai aiškiai pateikti visą reikalingą informaciją, įgalinant mus įvertinti Jūsų draudimo riziką.
Jūs privalote įspėti mus kaip įmanoma greičiau apie bet kokius pokyčius arba aplinkybes, kurios galėtų kaip nors
padidinti galimybę atsirasti žalai, nuostoliams arba atsakomybei pagal šį Draudimo Liudijimą. Pavyzdžiui,
mums reikėtų, kad Jūs informuotumėte mus:




jei keisite arba plėsite Verslo veiklą, nurodytą Draudimo Liudijime;
jei kas nors iš Jūsų darbuotojų are yra įtraukti į darbus/veiklą už Teritorijos ribų;
jei Jūs pilnai ar iš dalies įsigyjate, prisijungiate arba susijungiate su kitu klubu, asociacija, lyga, įstaiga ar įmone,
pageidaujate arba ketinate, kad šio klubo, asociacijos, lygos ar įstaigos veikla būtų apdraudžiama šiuo Draudimo
Liudijimu.

Čia tiesiog pateikiami pavyzdžiai, tačiau gali būti ir kitokios aplinkybės, apie kurias mes norėtume, kad Jūs mums
praneštumėte. Prašome žiūrėti į skyrelį “kaip papildyti šį draudimą” šio Draudimo Liudijimo 23 psl.
Beje, Jūs privalote mums pranešti bet kokią papildomą informaciją arba informacijos pasikeitimus, atsiradusius
pradedant arba atnaujinant draudimą, per Draudimo Laikotarpį, kuomet mes galime taikyti papildomą įmoką ar
kitas papildomas sąlygas ar terminus.
Jei nesate įsitikinęs, ar tam tikri faktai turėtų būti atskleisti arba Jūs norėtumėte atlikti Draudimo Liudijime
pakeitimus, prašome kreiptis į savo Brokerį arba mus tiesiogiai.
Jums neatskleidus visos informacijos, Jūsų draudimas gali nesuteikti pilnos apsaugos, arba išvis jos nesuteikti.
Klaidingos informacijos pateikimo pasekmės
Mums nustačius, jog Jūs tyčia arba atsainiai pateikėte mums klaidingą arba netikslią informaciją, Draudikas
laikys šį draudimą niekuomet neegzistavusiu ir atmes visus reikalavimus dėl žalos.
Mums nustačius, jog Jūs atsainiai pateikėte mums klaidingą arba netikslią informaciją, tai galėtų nepalankiai įtakoti
Jūsų draudimą ir žalą. Pavyzdžiui, Draudikas gali:





laikyti, jog šis draudimas niekada neegzistavo ir atsisakyti išmokėti žalas, o taip pat nesutikti grąžinti sumokėtas
įmokas. Draudikas taip pasielgs tik tuo atveju, jei mes suteikėme Jums draudimo apsaugą, kurios mes kitu
atveju nebūtume suteikę; arba
papildyti Jūsų draudimą. Mes galime taikyti šias papildytas sąlygas, tarsi jos jau būtų buvusios papildytos,
jeigu žalai nepalankų poveikį būtų turėjęs Jūsų aplaidumas; arba
Draudikas gali sumažinti sumą, kurią Draudikas moka už žalą, proporcingai įmokai, kurią Jūs sumokėjote
pagal draudimo įmoką, kurią būtumėte turėję mums sumokėti arba;
atšaukti Jūsų draudimą pagal “Bendrąsias sąlygas: 4. Atšaukimas” psl. 21.

Mes arba Jūsų Brokeris informuos Jus raštu, jei Draudikas:

ketintų laikyti šį draudimą niekada neegzistavusiu; arba

būtų poreikis papildyti Jūsų draudimo sąlygas.
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Teisė ir Jurisdikcija
Pagal šalių įstatymus, kartu ir Jungtinės Karalystės įstatymus, sutarties šalys turi teisę reikalauti taikyti savo šalies
teisę. Priešingu atveju, nesant abipusio susitarimo, bus taikomi Anglijos ir Velso įstatymai, nebent nustatant
Draudimo Laikotarpį, Apdraustasis yra arba:
i) tos šalies gyventojas; arba
ii) tai yra verslas su registruotu biuru arba pagrindine buveine, kurioje yra tas verslas;
Škotija, Šiaurės Airija, Kanalo salos arba Meno sala – visais šiais atvejais bus taikoma šios šalies teisė (jeigu nėra
susitarta kitaip).

Kalba
Jūsų Draudimo Liudijimo kalba ir bet koks bendravimas Draudimo Liudijimo galiojimo laikotarpiu bus anglų
kalba.

Lloyd’s Draudimas
Galioja per Sportscover Europe Ltd
Šiuo pažymime, jog ši sutartis reglamentuoja Lloyd’s draudikų išduotus įgaliojimus, (kurių skaičius nurodytas
Draudimo Liudijime), pagal kurių atitinkamus draudimo duomenis, nustatoma atitiktis minėtai sutarčiai, galiojant
Lloyd‘s Draudimo Sutarčių Pasirašymo Biuro Spaudui, atsižvelgiant į įmokos mokėjimą, kas sudaro Draudimo Liudijime
nurodytą įmokos sumą, ko laikosi minėtieji Draudimo Rizkos Vertintojai, kiekvienas atskirai ir ne visi kartu, taip pat jų
Vadovai ir Administratoriai, užtikrinant visų šių susijusių sąlygų ir terminų laikymąsį.
Jei Apdraustasis pateikia reikalavimą dėl žalos atlyginimo, žinodamas, kad tai neteisinga ar klaidinga, ši Draudimo
sutartis netenka galios ir visi pagal jį pateikti reikalavimai dėl žalos atlyginimo nebegalioja.
Šis Sertifikatas buvo Sportscover Europe Limited pasirašytas nurodytoje vietoje ir Sertifikate nurodytą datą.
Įgaliotas pasirašyti

Sportscover Europe Limited

©

Sportscover Europe Ltd. Jokia šio dokumento dalis negali būti atkurta, parduota, publikuojama, išsaugoma paieškos
sistemoje arba panaudota komercinėms reikmėms be raštiško Sportscover Europe Ltd. įgalioto atstovo leidimo.
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Sporto veiklos atsakomybės draudimo sutartis
Draudimo sutartis
Ši Draudimo Sutartis yra draudimo sutartis, sudaroma tarp Jūsų ir Draudiko. Jums sumokėjus draudimo įmoką,
arba sutikus sumokėti draudimo įmoką, taip pat Jums užpildžius anketą, kaip nurodyta Draudimo Liudijime,
Draudikas sutinka apdrausti Jus, pagal šioje Draudimo Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus.
Prašome perskaityti ir saugoti šiuos draudimo sutarties elementus:




Jūsų Draudimo Liudijimas, Draudimo Polisas ir bet kokie priedai;
Bet kokie priedai prie Jūsų Draudimo sutarties, kaip nurodyta Draudimo Liudijime;
Bet kokie pakeitimai Jūsų Draudimo Sutartyje bus surašyti pranešimuose, kuriuos mes pateiksime atliekant
atnaujinimą.

Svarbu, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte visas sąlygas, ypač tas, kurias Jūs turite įvykdyti tam, kad užtikrintumėte, jog
Jūsų draudimas galios ir kaip Jums pateikti reikalavimą atlyginti žalą.
Svarbu
Labai svarbu, kad Jūs




Patikrintumėte, kad į Jūsų Draudimo Liudijimą būtų įtraukti punktai, kuriuos norėjote įtraukti;
Patikrintumėte, kad informacija, kurią Jūs mums pateikėte, yra tiksli, taip pat praneštumėte mums jei
taip nėra – žr. į “Informacija, kurią mums pateikėte” Punktas 2 psl.;
Patikrintumėte, ar atitinka Jūsų pareigos pagal kiekvieną punktą ir pagal visą draudimą.

Jeigu šis Draudimo Liudijimas neatitinka Jūsų reikalavimų, jeigu yra kokių nors netikslumų, arba jeigu Jūsų
reikalavimai keičiasi, esant artimiausiai galimybei Jums reikėtų kreiptis į savo Brokerį.

Bendros sąvokos
Sąvokos yra išdėstytos apačioje, nebent parodyta kitaip tam tikroje Draudimo Liudijimo dalyje. Bet koks žodis arba
frazė, išskyrus pavadinimus ir pastraipų pavadinimus, kuriose yra sąvokos, kuriomis operuojama šiame Draudimo
Liudijime, Draudimo sutartyje arba bet kokiame priede, yra susiję su šia Draudimo sutartimi ir pateikiama
spalvotai bei pastorintu šriftu. Bet kuris nurodytas žodis ar frazė vienaskaita susideda iš daugiskaitos, ir
daugiskaita susideda iš vienaskaitos.
1.

Teroro aktas/terorizmas reiškia aktą, įskaitant, tačiau neapsiribojant jėgos ar prievartos panaudojimu
ir/ar teroro aktą, sukeltą asmens ar asmenų grupių, jiems veikiant po vieną arba bet kokios organizacijos (ų)
ar valdžios institucijos (ų) vardu, pagal jų pobūdį ar kontekstą vykdomus dėl ar ryšium su politiniais,
religiniais, ideologiniais, etniniais ar panašiais tikslais ar priežastimis, įskaitant ketinimus įbauginant įtakoti
bet kokius valstybės ir/ar viešuosius interesus.

2.

Skraidymo aparatas reiškia bet kokį oro aparatą, lėktuvą, Transporto priemonę, aitvarą, parasparnį,
balioną ar kitas priemones, kurios yra sunkesnės arba lengvesnės už orą ir naudojamos laisvalaikio skraidymo
sportui arba gabenti žmonėms ar daiktams. Į šią sąvoką taip pat įeina ir priedai ar įranga, būtent parašiutai.

3.

Kūno sužalojimas reiškia mirtį, sužalojimą, ligą, susirgimą, dvasinius sutrikimus arba nervinį šoką, sukeltą kitam
žmogui arba patirtą kito žmogaus.

4.

Brokeris reiškia draudimo brokerį, kuris suorganizavo Jums šį draudimą.

5.

Apdraustojo verslas yra verslas, kuriuo užsiima sporto klubas ir/ar sporto asociacijos, lygos ar įmonės
narys ir kuris numatytas Draudimo sutartyje. Verslą sudaro visa veikla, susijusi su Sportu arba veikla,
įskaitant atsakomybes, tokias kaip patalpų nuomotojai, nuomininkai, turto savininkai ir socialinė bei lėšų
rinkimo veikla.

6.

4 kategorijos sporto šakos reiškia regbio sąjunga, regbio lyga, futbolas, Galų futbolas, futbolo aikštė,
Australijos futbolas, kikboksas, boksas, kovų menai ir visos kitos kontaktinio sporto rūšys.

7.

Pretenzija reiškia:
7.1.

bet kokią Pretenziją kuri pareikšta Apdraustajam;

7.2.

pranešimo raštu gavimą iš bet kokio asmens, turinčio ketinimų pareikšti Apdraustajam;
nepriklausomai nuo to, ar pretenzijos dydis yra Išskaitos sumos ribose ar jas viršija.
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8.

Treneris/Teisėjas reiškia klubo, asociacijos, lygos ar įmonės Narys, kuris yra akredituotas ir turi
kvalifikaciją, atitinkančią Sport ar veiklos reikalavimus, numatytus Draudimo Liudijime ir/ar asmuo,
turintis minimalią trenerio ar teisėjavimo patirtį atitinkamame Sporte arba veikloje, kuri nurodyta
Draudimo Liudijime.

9.

Kompensavimas reiškia pretenzijos reiškėjui už patirtus nuostolius kompensuojama suma, kuri susideda iš
lėšų, kurios gali būti išmokamos už nuostolius/sugadinimą arba patirtas nutarties išlaidas arba kaštus, bet
išskyrus baudas ir mokesčius, baudžiamąsias sankcijas, susijusias su bet kokiais vaizdavimo, baudžiamaisiais,
likvidavimo nuostoliais.

10.

Kaštai ir išlaidos reiškia:
10.1.
10.2.
10.3.

11.

Ieškovo patirti kaštai ir išlaidos, susijusios su bet kokia pretenzija, kuri buvo pareikšta Jums ir kuri
gali būti Draudimo objektas pagal šį Draudimo Liudijimą.
Visas išlaidas ir kaštus, kuriuos Jums teko patirti, susijusias su bet kokia Jums pareikšta
pretenzija, dėl kurios Jūs turite atlyginti nuostolius pagal šį Draudimo Liudijimą.
Kaštus ir išlaidas, susijusias su teisiniu atstovavimu, koroneriui atliekant lavono apžiūrą arba
susijusias su lemtingu nelaimingu atsitikimu ir mirtimi.

Darbuotojas reiškia bet koks asmuo, kuris:
11.1.

dirba pagal paslaugų teikimo sutartį arba turi stažuotės/mokymosi ryšius su Jumis;

11.2.

yra darbų meistras arba jo pateikiamas asmuo;

11.3.

dirba tik pagal subrangos sutartį;

11.4.

dirba savo paties įmonėje ir dirba Jums ir Jums kontroliuojant;

11.5.

Jūsų samdomas arba pasiskolintas;

11.6.
11.7.

pateiktas Jums praktinio darbo arba mokymų patirties kaupimui tikslais;
būsimasis darbuotojas, kuris atlieka darbo praktiką, Jums vertinant jo arba jos tinkamumą
įdarbinimui;

11.8.

yra savanoris-padėjėjas, dirbantis Jums prižiūrint ir kontroliuojant bei susijęs su
Verslu; arba

11.9.

pagal darbo sutartį įdarbintas namudininkas ar dirbantis namuose asmuo, kuris asmeniškai atlieka
bet kokį darbą, susijusį su Verslu.

12.

Išskaita reiškia pirmąją bet kokios Pretenzijos ir Apdraustojo mokėtiną Draudimo Liudijime nurodytą sumą.

13.

Grybelis, Baltasis pelėsis ir Juodasis pelėsis susideda iš, tačiau neapsiriboja kokia nors Baltojo ar
Juodojo pelėsio forma ar rūšimi, grybų mielėmis ar biologiniais teršalais. Sporos susideda iš, tačiau
neapsiriboja bet kokia išgaunama, kilusia dėl arba susidariusia dėl bet kokio Grybelio medžiaga.

14.

Draudimas / Apdrausti/ Apdraustas / Draudžiamas reiškia principą, pagal kurį nuostolį patyrusiam
žmogui atstatoma (kiek tai yra įmanoma) ta pati finansinė padėtis, kurioje jis buvo iškart prieš patiriant
nuostolį, pagal taikytiną draudimo liudijime nustatytą sumą bei išskaitą.

15.

Apdraustasis reiškia, kad Jūs ir Jūsų pageidavimu:
15.1.

bet kuris direktorius, vykdantysis vadovas, komiteto narys, biuro turėtojas, Darbuotojas, klubo
Treneris, asociacija, lyga ar įstaiga, tačiau tik kol veikiama šių pareigų ribose;

15.2.

bet kuris registruotas klubo, asociacijos, lygos ar įstaigos Narys arba savanoris darbininkas, tačiau
tik kol veikiama su klubo, asociacijos, lygos ar įstaigos veikla ir kol viskas atitinka taisykles ir
nuostatas. Narys apsidraudęs pagal šią Draudimo sutartį negali draustis tuo pačiu draudimu pagal
kitą Draudimo sutartį;

15.3.

bet kuris įrangos savininkas, atsižvelgiant į minėtos įrangos nuomą klubui, asociacijai, lygai ar
įstaigai, kuri įvardinta Draudimo Liudijime, tačiau tik tiek, kiek to reikalauja sutartis, sudaryta
raštu;

su sąlyga, kad jei Draudimas praplečiamas iki bet kurios šalies, nurodytos pastraipose 15.1 iki 15.3 viršuje,
kad šalis atsižvelgs į šios Draudimo sutarties sąlygas, ir bet kuriuo atveju Draudiko atsakomybė neviršys
pritaikytos draudimo sumos, nustatytos Draudimo Liudijime.
16.

Draudikas reiškia tam tikrus Lloyd’s Draudikus.

17.

Plotas reiškia žemės paviršiaus dalį, įskaitant vandenį ar kitas struktūras arba priemones, kurios
naudojamos žmonėms įlaipinti ar išlaipinti arba prekėms pakrauti ar iškrauti, arba kur Orlaiviai laikomi,
talpinami, prižiūrimi ar valdomi bei kur Orlaiviai gali pakilti ir nusileisti.
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18.

Medikai reiškia gydytojus, seseles, fizioterapeutus, odontologus ir sertifikuotus pirmosios pagalbos
specialistus.

19.

Narys reiškia Narį, laikiną žaidėją ar kitą asmenį, kuris yra aktyviai įsitraukęs į bendrą tikslą ir tinkamai
registruotas dalyvauti tam tikrame Sporte arba veikloje, kuri nurodyta Draudimo Liudijime.

20.

Atsitikimas/įvykis reiškia įvykį, įskaitant nuolatinį, pasikartojantį buvimą sąlyginai toje pačioje bendroje
būklėje, dėl kurios įvyksta Kūno sužalojimas arba padaroma žala Turtui, būtent kurios nebuvo
tikimasi arba ketinama patirti.

21.

Nutolus nuo kranto reiškia laiką nuo Darbuotojo įlaipinimo į laivą arba orlaivį (įskaitant malūnsparnius),
skirtą pergabenti nuo sausumos iki nutolusios nuo kranto įrangos/platformos arba laivo iki to Darbuotojo
išlaipinimo iš laivo arba orlaivio (įskaitant malūnsparnius) grįžus atgal į sausumą iš nutolusios nuo kranto
platformos arba laivo. Šios sąvokos tikslais “nutolusi nuo kranto platforma” nesusideda iš vėjo jėgainių, kurios
neturi būti montuojamos nutolus nuo kranto.

22.

Draudimo laikotarpis reiškia Draudimo Liudijime nurodytą laikotarpį.

23.

Draudimo sutartis reiškia:

24.

23.1.

visas šioje sutartyje numatytas sąlygas, terminus, sąvokas, išimtis ir apribojimus bei

23.2.

draudimo Liudijimą; ir

23.3.

bet kokias dalis ir priedus prie šios Draudimo sutarties, sudarytus arba draudimo sutarties įsigaliojimo
pradžioje, arba Draudimo laikotarpio metu.

Tarša reiškia:
24.1.

natūraliai atsiradusi arba dėl žmogaus įsikišimo/medžiagų, jėgų, organizmų arba bet kokių šių
junginių atsiradusi nuolatinė arba laikina tarša arba kontaminacija;

24.2.

visi tiesiogiai ar netiesiogiai šios taršos ar kontaminacijos sąlygotieji nuostoliai, žalos arba sužalojimai.

25.

Užsakovas reiškia kitą sutarties ar kontrakto šalį, kuriai Jūs atliekate darbus ar paslaugas ar teikiate
Produktus kai ši šalis atsakinga už sutarties ar kontrakto sąlygų nustatymą.

26.

Produktas reiškia bet kokį turtą po to, kai jis nebekontroliuojamas ir nebėra Apdraustojo nuosavybė, kuri
buvo Apdraustojo arba Apdraustojo vardu sukurta, apibrėžta, suformuluota, pagaminta, sukonstruota,
sumontuota, parduota, patiekta, paskirstyta, apdirbta, aptarnauta, pakeista/patobulinta ar suremontuota
Draudimo Liudijime nurodyto Sporto reikmėms. Aiškumo dėlei, “Produktas” taip pat gali susidėti iš Jūsų
parduodamų ar tiekiamų maisto ir gėrimų kaip Sporto dalies.

27.

Produkto atsakomybė reiškia bet kokią Apdraustojo apdraudžiamąją atsakomybę pagal
“Apdraudžiančiąsias sutartis” pagal šios Draudimo sutarties Viešosios ir produkto atsakomybės dalį, kuri
kyla tiesiogiai arba netiesiogiai iš Produkto arba bet kokio Produkto defekto ar sugadinimo.

28.

Turto sugadinimas reiškia atsitiktinį turto praradimą ar sugadinimą ir taip pat apima turto naudingumo praradimą.

29.

Bendroji atsakomybė reiškia, kad Apdraustasis apdraudžiamas pagal “Apdraudžiančiąsias sutartis
(kas yra kompensuojama): 2” pagal šios Draudimo sutarties produkto ir bendrosios atsakomybės dalį,
išskyrus Produkto atsakomybę.

30.

Draudimo liudijimas reiškia dokumentą, kuris yra išduotas Apdraustajam ir kuriame nurodyta tam tikra
informacija, susijusi su šiuo draudimu, įskaitant Apdraustojo duomenis, Draudimo laikotarpį ir draudimo
sumą, kas sudaro šią Draudimo sutartį.

31.

Sportas reiškia buvimą fiziškai susijus su sportu/sporto šakomis arba veikla, nurodyta Draudimo liudijime,
įskaitant visas oficialiai su tuo susijusias veiklas.

32.

Teritorinės ribos reiškia
32.1.

Jungtinė Karalystė;

32.2.

bet kur pasaulyje, atsižvelgiant į;
a. bet kokį veiksmą ar neveikimą, atsiradusį teritorijose, nurodytose 32.1 ;
b. 32.1 punkte nurodytose teritorijose nuolat gyvenančių, bet laikinai dirbančių už tų teritorijų
esančiame Versle nurodytų asmenų veiksmai arba neveikimas;
jeigu Draudimo liudijime nenurodyta kitaip.

32.3.

bet kur kitur pasaulyje, išskyrus Jungtines Valstijas ir Kanadą, jų teritorijas, priklausantį turtą,
priklausančias teritorijas, protektoratus, susijusius su Kūno sužalojimu arba Turto sugadinimu
kurį sukėlė Produktai, jei kitaip nenurodyta Draudimo liudijime.
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33.

Jungtinė Karalystė reiškia Anglija, Škotija, Velsas, Šiaurės Airija, Kanalo salos, Meno sala ir teritoriniai
vandenys.

34.

Transporto priemonė reiškia bet kokį prekių ar personalo gabenimo būdą, įskaitant furgonus arba
priekabas, kurie varomi ne rankiniu būdu ir netraukiami gyvulių pagalba.

35.

Vandens transportas reiškia bet kokį laivą, laivelį, Transporto priemonę ar aparatą, skirtą ar
pagamintą plaukiojimui vandens paviršiumi arba keliavimui vandeniu ar po vandeniu.

36.

Mes/Mus/Mūsų reiškia Sportscover Europe Limited kaip Draudiko draudimo agentas.

37.

Jūs reiškia klubą, asociaciją, lygą ar įstaigą, nurodytą Draudimo liudijime.

Bendroji ir Produkto atsakomybė
Apdraudžiančios sutartys (kam suteikiama draudimo apsauga)
(Taikoma tik šiai bendrosios ir produkto atsakomybės daliai)
Pagal šios Draudimo sutarties išimtis, sąlygas ir sąvokas Draudikas sutinka:
1.

Apdrausti Apdraudžiamąjį nuo jam pareikštų pretenzijų atlyginti žalą;

2.

Atlyginti kaštus ir išlaidas mums sutinkant;

sąlygotas (-us):
a)

atsitiktinio kūno sužalojimo atsitikusio bet kokiam asmeniui, išskyrus bet kokius Darbuotojus; arba

b)

atsitiktinio turto sugadinimo; arba

c)

kliūties, priemonių praradimo, nusižengimo, viešosios tvarkos pažeidimo arba nepaisymo, susijusio su bet

kokiu keliu, šviesa, oru ar vandeniu: sąlygotu Įvykio įvykusio Draudimo laikotarpio metu ir susijusio su
Verslu ir
Teritorinėse ribose.

Draudimo suma
(taikoma tik šiai bendrosios ir produkto atsakomybės daliai)
Pagal šią Draudimo sutarties dalį Draudiko atsakomybė susijusi su bet kokia Pretenzija neviršija taikomos
draudimo sumos, nurodytos Draudimo liudijime, išskyrus:
a)

Draudiko bendrą atsakomybę, atsižvelgiant į Produkto atsakomybę Draudimo laikotarpio metu,
neviršijant draudimo sumos, nustatytos Draudimo liudijime;

b)

Kaštai ir išlaidos bus apmokėti;
i)

kartu su taikoma draudimo suma, nustatyta Draudimo liudijime; bet;

ii)

pagal veiksmus ar neveikimą, būtent asmenų, paprastai gyvenančių teritorijose, nurodytose popunktyje
32.1 - “Bendrosios sąvokos - 32” kol jie laikinai Verslo tikslais lankosi Jungtinėse Amerikos Valstijose ar
Kanadoje, ar kitose šalyse, teritorijose, valdose, priklausomose teritorijose arba protektoratuose, veikiant
pagal Jungtinių Amerikos Valstijų ar Kanados įstatymus, kaštai ir išlaidos bus kompensuoti pagal
taikomą draudimo sumą iki sekančios sumos, lygios taikomai draudimo sumai;

jei šis draudimas nėra specialiai papildytas kitais duomenimis.

Išimtys (kam nebus suteikiama draudimo apsauga)
(taikoma tik šiai bendrosios ir produkto atsakomybės daliai)
Draudikas neapdraus Draudžiamojo nuo teisinės atsakomybės:
1.

tiesiogiai ar netiesiogiai kylančios dėl kūno sužalojimų padarytų Darbuotojui atsirandančių Jums
įdarbinus Darbuotoją Versle.

2.

už žalą nuosavybės teisėmis Apdraustajam priklausančiam, nuomojamam, išsinuomotam arba pagal ilgalaikę
paskolą nuomojamam turtui, ar kaip nors kitaip perduotam Apdraustajam ar Apdraustojo darbuotojui,
tačiau ši išimtis netaikoma:
a.

patalpoms (įskaitant jų turinį) ir kitam turtui, laikinai užimtam Apdraustojo Sporto tikslais;

b.

darbuotojų ir lankytojų drabužiams ir asmeniniams daiktams už sumą, neviršijančią £10,000. Atsitikus
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bet kokiam šiam Įvykiui Apdraustajam bus kompensuota suma: pirmieji £100 už kiekvieną įvykį;
c.

3.

patalpoms, kurias nuomai užima Apdraustasis tiek kiek Apdraustasis atsakingas už bet kokios tam
tikros sutarties nebuvimą. Pagal išmokėjimus už Turto sugadinimą sukeltą gaisro arba sprogimo,
Apdraustajam bus kompensuota suma: pirmieji £100 už kiekvieną įvykį.

už tyčinę žalą, įvykusią dėl Apdraustojo kaltės už kurią Apdraustasis yra atsakingas.

4.

už žalą ar nuostolį, susijusius su remonto, perkondicionavimo, detalių keitimo bet kokio Produkto arba jo
sudedamosios dalies pašalinimo.

5.

Sukeltos arba kylančios iš bet kurių Produktų, kurie

6.

5.1.

pagal Jums žinomą informaciją yra skirtos pristatyti ir naudoti Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Kanadoje,
jų teritorijose, valdose, priklausomose teritorijose arba protektoratuose; arba

5.2.

yra parduodami, tiekiami, montuojami, remontuojami, keičiami, apdorojami, įdiegiami
Orlaiviuose, naudojami oro erdvės prietaisuose, transporto priemonėse su oro pagalve,
arba vandens transporto priemonėse arba naudojant jūros ar aviacijos reikmėms.

susijusios su nuosavybe, priežiūra, veikimu, paruošimu arba naudojimu Apdraustojo arba Apdraustojo vardu:
6.1.

bet kokiam Orlaiviui arba transporto priemonei su oro pagalve, arba

6.2.

bet kokiai nuosavybei ar konstrukcijai, kuri naudojama kaip Nusileidimo takas skirtas Orlaiviams
su sąlyga, kad tokia atsakomybė kyla iš tokio naudojimo kaip Nusileidimo takas, arba

6.3.

bet kokiai Vandens transporto priemonei arba laivui, kurio ilgis viršija 8 metrus; bet ši išimtis
6.3 nebus taikoma nepriklausomų rangovų vykdomiems veiksmams.

7.

kylančios iš bet kurios Transporto priemonės nuosavybės, priežiūros, veiklos ar naudojimo Apdraustojo vardu.

8.

kai bet koks Apdraustasis tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su:
8.1.

grasinimu ir įžeidimu veiksmu, sumušimu, ar bet kokiu tyčiniu ar iš anksto apgalvotu smurtu,
įvykdytu ar įtariamu būti įvykdytu Apdraustojo.

8.2.

seksualiniu smurtu, seksualiniu priekabiavimu ar išprievartavimu.

9.

kylančios, Apdraustajam pateikus profesionalų patarimą arba nepavykus suteikti profesionalaus patarimo ar
paslaugos ar klaidos arba neveikimo, pateikiant profesionalų patarimą ar paslaugą, tačiau ši išimtis netaikoma,
Apdraustojo įdarbintam Medicinos personalui teikiant pirmąją pagalbą ar medicinines paslaugas
Apdraustojo patalpose.

10.

kylančios tiesiogiai arba netiesiogiai iš arba sąlygotos arba susijusios su pastatymu, sumontavimu,
išmontavimu, pakeitimu ir/ar pridėjimu prie pastatų Apdraustojo vardu arba paties Apdraustojo, išskyrus;
10.1. pakeitimus arba priedus, kurie neviršija šios sumos: £25,000; ir/ar
10.2. pastato ar konstrukcijos, kurių aukštis viršija 10 metrų, nugriovimas.

11.

kylančios tiesiogiai ar netiesiogiai nuo vibracijos arba nuėmus arba susilpninus arba kaip nors trukdant
atramoms su sausuma, pastatais arba bet kokiu kitu turtu.

12.

kylančioms tiesiogiai ar netiesiogiai dėl katilų ar kitų prietaisų sprogimo dėl slėgio, būtent kai reikalingas
sertifikatas, išduotas pagal tam tikrų nuostatų ar taisyklių sąlygas.

13.

dėl bet kokio Kūno sužalojimo, arba turėjusios poveikį tokiam sužalojimo aplinkybės, dalyvio poveikio
kitam dalyviui, dalyvaujant rungtynėse arba treniruotėse, susijusiose su 4 kategorijos sporto šakomis
jei Draudimo liudijime nenurodyta kitaip.

14.

tiesiogiai ar netiesiogiai kylančios dėl Grybelio, baltojo pelėsio ir pilkojo pelėsio. Ši išimtis apima,
tačiau neapsiriboja:
14.1. Kūno sužalojimą, Turto sugadinimą arba medicinines išmokas, kylančias iš, atsirandančias dėl,
sukeltas, įtakotas bet kokio Grybelio/grybelių ir/arba sporų buvimo, įkvėpimo ar jų sukeltos
reakcijos;
14.2. Bet kokius kaštus ar išlaidas, kokiu nors būdu susijusias su arba kylančias dėl poveikio sumažinimo,
sušvelninimo, panaikinimo, plitimo sustabdymo, detoksikacijos, neutralizavimo, stebėjimo,
išnaikinimo arba bet kokio įsipareigojimo ištirti arba įvertinti bet kokio Grybelio/grybelių arba sporų
sukeltą poveikį; arba
14.3. Bet kokį įsipareigojimą pasidalinti arba atlyginti bet kokiam žmogui, organizacijai arba įstaigai, bet kokiu
būdu susijusį su punktais:
14.1 ir 14.2 viršuje, nepaisant bet kokios priežasties, įvykio, medžiagos, Produkto ir/arba pastato
sudedamosios dalies, kas atitinkamai įtakojo Kūno sužalojimą arba Turto sugadinimą.

15.

Bet kokia tikra arba tariama atsakomybė už bet kokią Pretenziją, susijusią su nuostoliu ar nuostoliais,
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tiesiogiai ar netiesiogiai kylančiais dėl ar susijusiais su bet kokios pavidalo ar kiekio asbestu.
16.

Bet kokia atsakomybė, kylanti dėl Teroro akto, įskaitant atsakomybę už mirtį, sužalojimus, ligas, nuostolius,
sugadinimą, kaštai arba išlaidos, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusios arba susijusios su bet kokiais veiksmais
ryšium su bet kokio Teroro akto suvaldymu, prevencija, numalšinimu.

17.

kylanti iš bet kokių veiksmų, susijusių su autorystės teisių difamacija, paskviliu (išjuokimu), šmeižimu ar pažeidimu.

18.

atsiradusi dėl bet kokio Kūno sužalojimo atsiradusio dėl įgyto imunodeficito sindromo (AIDS), Hepatito C
ar bet kokios formos vėžio, tačiau šie susirgimai gali būti įgyti arba gali būti įvardinti.

19.

dėl bet kokios formos veiklos, laidavimo, kredito ar finansinių garantijų.

20.

dėl bet kokių Pretenzijų susijusių su arba kylančių dėl arkinio pjovimo arba pjovimo ugnimi, šildymo
ugnimi arba arkinio ar dujinio suvirinimo ar panašių operacijų, kurių metu naudojama suvirinimo įranga.

21.

dėl bet kokio ekonominio arba materialinio nuostolio, kada neatsiranda jokio Kūno sužalojimo ar žalos, padarytos
materialiajam turtui.
dėl bet kokios atsakomybės, kylančios tiesiogiai arba netiesiogiai iš arba priskiriamos:

22.

22.1. dirbtinio įdegio aparatų naudojimui arba ketinimui pasinaudoti dirbtinio įdegio aparatais;
22.2. dirbtinio įdegio aparatūros buvimas Apdraustojo turte.
23.

Sąlygotos arba atsiradusios dėl:
23.1. Apdraustojo už mokestį suteiktų patarimų, projektavimo arba specifikacijų; arba
23.2. profesionalių paslaugų, kurias suteikė Apdraustasis arba kurios buvo suteiktos Apdraustojo vardu.

Sąlygos
(Taikoma tik šiai Bendrosios ir Produkto atsakomybės daliai)
Šių draudimo sąlygų Jums reikia laikytis, kadangi jos yra Jūsų sutarties dalis. Jums nesilaikant šių sąlygų, Mes
galime būti priversti atsisakyti išmokėti žalą arba sumažinti išmokamos žalos sumą. Esant kai kurioms aplinkybėms,
Jūsų Draudimo liudijimas gali nebegalioti.
1.

Atsitikus įvykiui, Apdraustasis privalo kuo skubiau imtis visų reikalingų veiksmų, nors tai ir būtų išlaidų,
įskaitant bet kurių Apdraustojo produktų, atšaukimą, siekiant išvengti Kūno sužalojimų arba Turto
sugadinimo, kylančio iš šių ar panašių sąlygų. Šios išlaidos pagal šį Draudimo liudijimą nebus
kompensuojamos.

2.

Draudikui turi būti leidžiama, tačiau jis neprivalo įsipareigoti patikrinti Apdraustojo turtą ir veiklą bet
kuriuo metu, turint tam reikalingą priežastį. Nei Draudiko teisė atlikti patikrą, nei patikros atlikimas, nei
patikros ataskaita nesuformuos įsipareigojimo Apdraustojo vardu arba jo naudai, nustatant arba
garantuojant, kad turtas arba veikla yra nekelianti pavojaus. Draudikas, gavęs atitinkamą pranešimą, gali
bet kuriuo metu patikrinti ir atlikti auditą, susijusį su Apdraustojo registrais ir įrašais, Draudimo
laikotarpio metu bei pratęsiant Draudimo laikotarpį per tris metus po galutinio šio Draudimo liudijimo
galiojimo nutraukimo, tiek, kiek tai susiję su šio draudimo dalyku/objektu.

3.

Daugiau nei vieno asmens ar organizacijos kaip Apdraustojo įtraukimas į šią Draudimo sutartį niekaip
negali sąlygoti ar atimti teisės iš bet kurio apdrausto asmens ar organizacijos pareikšti vienas kitam
pretenziją. Tačiau ši nuostata, esant jokioms aplinkybėms nebus taikoma, siekiant padidinti arba sukaupti
Draudimo liudijime numatytą draudimo sumą.
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Profesinės atsakomybės dalis
Sąvokos
(Taikomos tik šiai Profesinės Atsakomybės daliai)
1.

Pareikštos pretenzijos reiškia Draudimo laikotarpio metu pareikštas Pretenzijas.

2.

Apdraustasis, kaip nurodyta “Bendrosiose sąlygose”, automatiškai reiškia dar ir Kvalifikuotą asmenį,
kuris aplaidžiai atliko arba įtariamas aplaidžiai atlikus kokį nors veiksmą, padarius klaidą arba kai neveikimas
sąlygojo Pretenziją, su sąlyga, kad sąvoka Kvalifikuotas asmuo atitinka pagal šį Draudimo liudijimą
taikomus reikalavimus.

3.

Žinomos aplinkybės reiškia bet kokias aplinkybes arba Pretenziją pagal kurią Apdraustasis privalo
atlyginti žalą pagal šį draudimo liudijimą ir apie kurias Apdraustasis žino, arba turėtų žinoti,
Draudimo laikotarpio pradžioje, nežiūrint į tai, ar apibrėžta kitu draudimu ar ne.

4.

Kvalifikuotas reiškia kad asmuo turi arba reikalingą, arba tinkamą:
4.1.

kvalifikaciją ir/ar registraciją ir/ar akreditavimą ir/ar licenciją, gautą iš akredituoto sporto instituto
arba nacionalinės Sporto asociacijos ar valdančio organo; ar

4.2.

įgaliojimą, gautą iš nacionalinės Sporto asociacijos ar valdančio organo arba regiono atstovo, kuris
gali išduoti tokį įgaliojimą.

5.

Kvalifikuotas asmuo reiškia Kvalifikuotą asmenį, kurį paskyrė klubas, lyga, asociacija, kaip nurodyta
Draudimo liudijime, įgaliojant veikti kaip Treneris/oficialus asmuo, tačiau tik veikiant jų atsakomybės ir
įsipareigojimų ribose.

6.

Retroaktyvus laikotarpis reiškia laikotarpį, Draudimo liudijime nurodytą kaip Retroaktyvus laikotarpis.

7.

Sportas reiškia sportą (sporto šaką), kuria užsiima klubas, lyga, asociacija, ir kuri nurodoma Draudimo liudijime
bei kuri susideda iš visų oficialiai vykdomų ir su sportu (sporto šakomis) susijusių veiklų.

Draudimo sutartys (kas draudžiama)
(Taikoma tik šiai Profesinės Atsakomybės daliai)
Pagal šios Draudimo sutarties išimtis, sąlygas ir sąvokas Draudikas sutinka apdrausti Apdraustąjį pagal
Apdraustojo teisinę atsakomybę sumokėti Kompensaciją ir kompensuoti pareiškėjo kaštus ir išlaidas, kylančias
iš bet kokios Pretenzijos, įtarus profesinės pareigos pažeidimą, kai tai yra sutartinis įsipareigojimas, arba kaip nors
kitaip sąlygojama bet kokio Kvalifikuoto asmens aplaidaus veiksmo, klaidos ar neveikimo, bet kur ir bet kada
įvykdyto ar tariamai įvykdyto ryšium su Sportu, su sąlyga, kad:
1.

Pretenziją pareikšta Apdraustajam Draudimo laikotarpio metu ir apie tai nedelsiant raštu pranešta
Draudikui Draudimo laikotarpio metu; ir

2.

Tariamas aplaidumo veiksmas, klaida ar neveikimas, atsiradęs po Retroaktyvaus laikotarpio ir
Teritorinėse ribose.

Tačiau, su sąlyga, kad Apdraustasis įspėja Draudiką raštu apie bet kokias aplinkybes, galinčias sąlygoti
Pretenziją reiškiamą Apdraustajam:
a)

kaip įmanoma greičiau, kai Draudėjas sužino apie šias aplinkybes; ir

b)

prieš pasibaigiant Draudimo laikotarpiui;

tada šiuo draudimu bus reguliuojamos visos tolimesnes Pretenzijos tiesiogiai susijusios su šiomis aplinkybėmis,
net jeigu Draudimo laikotarpio metu Apdraustajam nebuvo pareikšta jokių Pretenzijų.
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