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Liudijimas
Policy

Bendrosios civilinės atsakomybės 
draudimas
General Liability Insurance

Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. 

Draudimo rūšis: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas pagal 

bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisykles Nr. 711. 

Draudimo objektas:  Draudėjo civilinė atsakomybė.

Numeris
Number

Išdavimo data
Date of issuance / yyyy-mm-dd

Išdavimo vieta
Place of issuance

Poliso valiuta
Policy currency

VL 200851 2014-02-14 VILNIUS, ŠEVČENKOS G.21 LTL

Draudėjas
Policy holder

RENOBIT UAB, į.k. 302518902
ALYVŲ G.37/RADASTŲG.2, UKMERGĖ, 20171, LIETUVA, tel. 8 34 045377, El. paštas: 

INFO@RENOBIT.LT

Sutarties galiojimo laikotarpis
The period of validity of the contract

nuo
from (yyyy-mm-dd / hh:mm)

iki
till

2014-02-15  00:00 2015-02-14 24:00

Draudimo sutartis
Insurance agreement Pratęstas Ankstesnio poliso Nr. VL 039161

Draudimo sutartį sudaro
The insurance agreement is concluded

Draudimo rūšies taisyklės Nr. 711; Prašymas (anketa) draudimo sutarčiai 

sudaryti; Šis draudimo liudijimas; Priedas (-ai), jei toks (-ie) yra;

Draudimo galiojimo teritorija 
adresas
Territory of insurance validity

Lietuva

Kita informacija apie draudėją
Additional information about the policyholder

Apdrausta veikla Statybinės medžiagos ir reikmenys

Planuojama apyvarta 2 500 000,00 LTL (du milijonai penki šimtai  tūkstančių LTL, 00  ct)

Draudimo sąlygos
Insurance conditions

Draudimo suma 
vienam įvykiui

Sum insured for one event

Draudimo suma visam 
sutarties galiojimo 

laikotarpiui
Sum insured for the entire 

insurance period

Besąlyginė išskaita
Deductible

1 000,00 LTLProdukto gamintojo civilinė atsakomybė 100 000,00 LTL 1 000 000,00 LTL

Bendra draudimo suma (visam 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui)
Total sum Insured

1 000 000,00 LTL (vienas milijonas LTL, 00  ct)

Draudikas
Insurer representative

Draudėjas
Client representative

Šis dokumentas yra draudimo liudijimas.
Sumokėdamas (pats arba per atstovą) draudimo įmoką ar jos dalį ir/ arba pasirašydamas šį 
liudijimą patvirtinu, kad:
- pritariu draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau draudimo sutartį;
- su draudimo taisyklėmis buvau supažindintas ir jų kopiją gavau draudimo liudijimo 
išrašymo dieną;
- patvirtinu, kad visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- sutinku, kad Draudikas ir jo įgaliotieji tretieji asmenys naudotų pateiktus mano duomenis 
ar/ir kreiptųsi į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, ir šie suteiktų 
duomenis, reikalingus sudarant ir vykdant  draudimo sutartį, vertinti per sutarties galiojimo 
laikotarpį atsitikusius įvykius ir nustatant išmokos dydžius;
- sutinku, kad Draudikas ar jo paskirti duomenų tvarkytojai pagal mano nurodytą kontaktinę 
informaciją kreiptųsi, teirautųsi nuomonės ir teiktų informaciją apie Draudiko siūlomas 
paslaugas ir pan. Taip pat patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę nesutikti, kad 
Draudikas tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu bei žinau, kad šis 
sutikimas galioja iki raštiško jo atšaukimo.

Ši sutartis sudaryta elektroniniu būdu ir galioja be draudėjo parašo. Sutartis yra saugoma 
elektroniniu formatu.

Draudimo liudijimą išdavė

KĘSTUTIS SINKEVIČIUS

Tel.: 8 686 40908

El. paštas: kestutis.sinkevicius@gjensidige.lt

AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas

Generalinė direktorė

Katerina Pavlidi
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Numeris
Number VL 200851

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
General Liability Insurance

Papildomos sąlygos
Special conditions

1. Draudžiama draudėjo veikla -Produkto civilinė atsakomybė: bituminė 

ritininė hidroizoliacinė danga RENOBIT. Gaminio standartas EN 13707, EN 

13969.

Bet kuri trečioji šalis, pretenziją dėl Renobit gaminio kokybės sukeltos žalos 

gali pareikšti per 30 kalendorinių dienų nuo prekių įsigijimo,jeigu prekių 

įsigijimo dokumentas išrašytas Produkto CA draudimo galiojimo laikotarpiu.

2. Numatoma apyvarta iš draudžiamos veiklos draudimo sutarties galiojimo 

laikotarpiu – 2.500.000 Lt (du milijonai penki šimtai tūkstančių litų).

3. Jeigu faktinė apyvarta bus didesnė už 2 punkte nurodytą apyvartą, tai 

Draudėjas privalės sumokėti papildomą draudimo įmoką, lygią faktinės ir 2 

punkte nurodytos apyvartos skirtumui, padaugintam iš metinio draudimo 

įmokos tarifo 0,09 %. Įmoka sumokama per 10 dienų nuo papildomos 

sąskaitos gavimo.

4. Jeigu faktinė apyvarta bus mažesnė už 2 punkte nurodytą, draudimo 

įmoka perskaičiuojama nebus.

Bendra draudimo įmoka
Total insurance premium

1 920,00 LTL (vienas tūkstantis devyni šimtai dvidešimt LTL, 00  ct)

Sumokėti iki
Due date yyyy-mm-dd

Įmoka
Amount 960,00 960,00

2014-08-152014-02-18
Mokėjimo grafikas
Payment schedule

Mokėjimo informacija
Pay to account information

Mokėjimo dokumente būtina nurodyti draudimo 
liudijimo numerį bei sumą!
Payment order should include policy number 
and amount!

AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas, kodas 300633222.

Bankų sąskaitos:

- AB DNB bankas: LT73 4010 0424 0115 6565

- AB SEB bankas: LT37 7044 0600 0124 3263

- AB Swedbank: LT53 7300 0100 8423 8170

- AB Citadele bankas: LT24 7290 0000 0546 7675

- Nordea Bank Lietuva: LT96 2140 0300 0001 9356

- Danske Bank A/S Lietuva: LT04 7400 0295 4992 3810

- UAB Medicinos bankas: LT11 7230 0000 0046 2023

Visais atvejais draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos dalies sumokėjimu, t.y. draudimo sutartis įsigalioja tik po to, kai Draudėjas 
sumoka visą ar pirmą draudimo įmokos dalį, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo sutartyje numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta sutarties 
sudarymo dieną, ar sutartyje yra numatytas įmokos ar pirmos jos dalies atidėjimas:
• jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta draudimo sutarties sudarymo dieną, ir Draudėjas tinkamai įvykdo prievolę 
mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu sumoka visą ar pirmą draudimo įmokos dalį), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios, 
o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems įvykiams;
• jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta vėliau nei draudimo sutarties sudarymo dieną, ir Draudėjas tinkamai 
įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokėjimo 
momento, o draudimo apsauga yra taikoma nuo draudimo sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios;
• jei Draudėjas sumoka visą draudimo įmoką ar pirmą jos dalį, praleidęs draudimo sutartyje numatytą įmokos sumokėjimo terminą ne daugiau kaip 5 dienas, neatsižvelgiant į 
tai, ar draudimo įmoka (pirma draudimo įmokos dalis) privalėjo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar buvo numatytas vėlesnis jos sumokėjimo terminas, draudimo 
sutartis įsigalioja praėjus 72 val. po draudimo įmokos sumokėjimo momento, o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems 
draudžiamiesiems įvykiams. Draudimo įmokos sumokėjimo terminą praleidus daugiau kaip 5 dienas draudimo sutartis neįsigalioja, o sumokėta draudimo įmoka ar jos dalis (-ys) 
Draudėjo pasirinkimu gali būti įskaitoma naujai sudaromai draudimo sutarčiai arba grąžinama Draudėjui.
Pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį draudimo paslaugos neapmokestinamos PVM.

Draudikas
Insurer representative

Draudėjas
Client representative

Šis dokumentas yra draudimo liudijimas.
Sumokėdamas (pats arba per atstovą) draudimo įmoką ar jos dalį ir/ arba pasirašydamas šį 
liudijimą patvirtinu, kad:
- pritariu draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau draudimo sutartį;
- su draudimo taisyklėmis buvau supažindintas ir jų kopiją gavau draudimo liudijimo 
išrašymo dieną;
- patvirtinu, kad visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- sutinku, kad Draudikas ir jo įgaliotieji tretieji asmenys naudotų pateiktus mano duomenis 
ar/ir kreiptųsi į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, ir šie suteiktų 
duomenis, reikalingus sudarant ir vykdant  draudimo sutartį, vertinti per sutarties galiojimo 
laikotarpį atsitikusius įvykius ir nustatant išmokos dydžius;
- sutinku, kad Draudikas ar jo paskirti duomenų tvarkytojai pagal mano nurodytą kontaktinę 
informaciją kreiptųsi, teirautųsi nuomonės ir teiktų informaciją apie Draudiko siūlomas 
paslaugas ir pan. Taip pat patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę nesutikti, kad 
Draudikas tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu bei žinau, kad šis 
sutikimas galioja iki raštiško jo atšaukimo.

Ši sutartis sudaryta elektroniniu būdu ir galioja be draudėjo parašo. Sutartis yra saugoma 
elektroniniu formatu.

Draudimo liudijimą išdavė

KĘSTUTIS SINKEVIČIUS

Tel.: 8 686 40908

El. paštas: kestutis.sinkevicius@gjensidige.lt
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Numeris
Number VL 200851

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
General Liability Insurance

Apie patirtą žalą galite pranešti
In case of claim you can report to

Miestas Adresas Telefonas Faksas Darbo laikas

Vilnius T. Ševčenkos g. 21/Vytenio g. 12 +370 5 2336480 +370 5 2336483 I-IV 7:00-18:00, V 7:00-16:45

Kaunas Pramonės pr. 4D +370 37 321540 +370 37 373106 I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

Klaipėda Šilutės pl. 2 +370 46 422232 +370 46 402561 I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

Šiauliai Tilžės g. 124 +370 41 399310 +370 41 399310 I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

Panevėžys Respublikos g. 36 +370 45 461386 +370 45 461386 I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

Alytus Vilties g. 5 +370 315 75573 +370 315 73023 I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

Marijampolė Gedimino g. 30 +370 343 50254 +370 343 50215 I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

Utena Baranausko g. 17-1 +370 389 50143 +370 389 55214 I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

Telšiai Stoties g. 4 +370 444 75642 +370 444 75642 I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

Tauragė Vytauto g. 88 +370 446 52090 +370 446 71665 I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

Draudikas
Insurer representative

Draudėjas
Client representative

Šis dokumentas yra draudimo liudijimas.
Sumokėdamas (pats arba per atstovą) draudimo įmoką ar jos dalį ir/ arba pasirašydamas šį 
liudijimą patvirtinu, kad:
- pritariu draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau draudimo sutartį;
- su draudimo taisyklėmis buvau supažindintas ir jų kopiją gavau draudimo liudijimo 
išrašymo dieną;
- patvirtinu, kad visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- sutinku, kad Draudikas ir jo įgaliotieji tretieji asmenys naudotų pateiktus mano duomenis 
ar/ir kreiptųsi į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, ir šie suteiktų 
duomenis, reikalingus sudarant ir vykdant  draudimo sutartį, vertinti per sutarties galiojimo 
laikotarpį atsitikusius įvykius ir nustatant išmokos dydžius;
- sutinku, kad Draudikas ar jo paskirti duomenų tvarkytojai pagal mano nurodytą kontaktinę 
informaciją kreiptųsi, teirautųsi nuomonės ir teiktų informaciją apie Draudiko siūlomas 
paslaugas ir pan. Taip pat patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę nesutikti, kad 
Draudikas tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu bei žinau, kad šis 
sutikimas galioja iki raštiško jo atšaukimo.

Ši sutartis sudaryta elektroniniu būdu ir galioja be draudėjo parašo. Sutartis yra saugoma 
elektroniniu formatu.

Draudimo liudijimą išdavė

KĘSTUTIS SINKEVIČIUS

Tel.: 8 686 40908

El. paštas: kestutis.sinkevicius@gjensidige.lt
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