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apsidrausti ar pranešti apie įvykį

Draudimo rūšis: 
Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas.
Draudimo grupė: 
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas.
Draudimo objektas:
Krovinių vežėjų automobiliais atsakomybės
draudimas.

Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimas /
Carriers liability insurance policy
Draudimo liudijimas PZULT Nr. 1744658

Poliso ID Nr. 811304525 Draudimo sutartis galioja  nuo 2014-07-08 00:00 - 2015-07-07 24:00

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALYS
 Draudėjas ARŪNO STULGAIČIO IMONĖ MONSTERA, IĮ; KLAIPĖDOS G. 4A, ŠIAULIAI, LIETUVA; įmonės kodas

244674860 
  Tel.: +37068582826 ;  faks.:   ; el.paštas : arunas@monstera.lt

 Draudikas UAB DK "PZU Lietuva"
DRAUDIMO SUTARTĮ SUDARO:
Draudimo sutartį sudaro: Šis draudimo liudijimas; Prašymas draudimo sutarčiai sudaryti; Draudimo liudijimo Nr. PZULT1744658 priedas Nr.1, Nr. 2 ir kiti priedai.
 Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 011 (patvirtintos 2011 m. birželio 10 d. Valdybos posėdyje, galioja nuo 2011- 06 - 17).
DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Krovinių vežėjo atsakomybė pagal 1956 m. CMR konvenciją / Carriers liability in accordance with the CMR Convention 1956Draudimo objektas / Insurance Object
EUR100.000Krovinio praradimas ar sugadinimas / Loss or damage to cargo
EURApdrausti interesai / Insured interests Finansiniai nuostoliai / Financial loss 10.000
EUR10.000Krovinio gelbėjimo ir pašalinimo išlaidos / Salvage and removal costs

EUR1.000Reguliuojamos temperatūros kroviniams
EURIšskaitos / Deductibles 1.500Vežamiems automobiliams
EUR750Kitiems kroviniams
EUR1.500 Vagystės, plėšimo, gaisro atvejais 10% žalos dydžio, bet ne mažiau 

Draudimo teritorija / Geographical scope:
Europa išskyrus Turkiją, Pietų Italiją. NVS iki 2000 km nuo Vilniaus / Europe except Turkey, South Italy. CIS up to 2000 km from Vilnius
DRAUDIMO ĮMOKA IR MOKĖJIMO TERMINAI
 Bendra draudimo įmoka 3.900,00 (Trys tūkstančiai devyni šimtai Litų 00 ct )

Nr. Data Suma, Lt Nr. Data Suma, Lt Mokėjimo terminai
2.2014-07-15 2014-10-08975,00 Lt 975,00 Lt1.
4. 2015-04-08 975,00 Lt975,00 Lt2015-01-083.

Draudimo liudijimo išrašymo data - 2014-07-07 15:00Šis draudimo liudijimas išrašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai

šBPZULT1744658bœ
Draudikas Draudėjas
UAB DK "PZU LIETUVA"
Marius Jundulas

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir/ar pasirašydamas sutinku ir patvirtinu, kad:
- Draudikas ar jo įgaliotieji duomenų tvarkytojai Draudėjo pateiktus asmens duomenis tvarkytų rinkodaros
tikslu ir perduotų juos UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" rinkodaros tikslu (teirautųsi nuomonės,
informuotų apie UAB DK "PZU Lietuva" ir UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" teikiamas paslaugas). Šis
sutikimas galioja draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius po jo galiojimo pabaigos. Esu
informuotas, jog šis sutikimas galioja iki jo atšaukimo raštu arba telefonu 19019 ir kad turiu teisę nesutikti
su mano duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais informuodamas apie tai Draudiką raštu ar telefonu 19019.
- Draudikas naudotų pateiktus mano duomenis ar/ir kreiptųsi į teisėsaugos institucijas, bankus, valstybės
registrus, sveikatos priežiūros įstaigas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis pagal poreikį,
reikalingą Draudikui ar Draudiko įgaliotiems tretiesiems asmenims sudarius draudimo sutartį, vertinant
įvykusius įvykius ir/ar nustatant draudimo išmokų dydžius per sutarties galiojimo laikotarpį;
- buvau supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis Nr. 011 (patvirtinta 2011 m. birželio 10 d. Valdybos
posėdyje galioja nuo 2011-06-17 Valdybos posėdyje), jokių pastabų neturiu, ir man yra įteikta taisyklių
kopija;
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturiu.

Atsakingas už sutarties sudarymą
KERAS DONATAS ARŪNO STULGAIČIO IMONĖ MONSTERA, IĮ
vardas, pavardė, pareigos, parašas, data                   A.V. vardas, pavardė, pareigos, parašas, data                   A.V.


