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Visoms draudimo rūšims taikomos sąlygos:
Dviratis - ne mažiau kaip du ratus turinti bemotorė transporto priemonė, išskirtinai varoma ja važiuojančio asmens raumenų jėga, naudojant
pedalus ar rankenas. Neįgaliųjų vežimėliai, vaikiškos kėdutės, vandens
dviračiai prie dviračių nepriskiriami.

Atskiroms draudimo rūšims taikomos sąlygos:
Gyventojų turto draudimas:
Draudimo apsauga galioja apdraustajam praradus dviratį dėl vagystės ar apiplėšimo. Draudimo apsauga galioja užrakintoje nuolatos apdraustojo gyvenamoje vietoje bei kitose vietose Lietuvos Respublikos
teritorijoje, jeigu apdraustasis naudojasi dviračiu ir jį laikinai palieka
prirakintą spyna ar užraktu prie stacionaraus objekto. Draudimo objektas yra draudžiamas atkuriamąja verte.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas
Yra pakeičiami Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklių 2
straipsnis ir jam priklausantys punktai ir 2 straipsnis (Draudžiamieji
įvykiai) yra išdėstomas taip:
“2.1. Draudžiamuoju įvykiu yra laikomas trečiojo asmens rašytinis reikalavimas, pareikštas dėl apdraustojo civilinės atsakomybės už žalą,
padarytą draudimo teritorijoje ir draudimo sutarties galiojimo metu
apdraustajam naudojantis draudimo sutartyje nurodytu dviračiu pagal jo paskirtį, jeigu ši žala atsirado draudimo teritorijoje ir draudimo
sutarties galiojimo metu ir reikalavimas yra pareiškiamas draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu arba per 30 kalendorinių dienų nuo
draudimo sutarties pabaigos.”

Valdybos pirmininkas
Nelaimingų atsitikimų draudimas

Dr. Kęstutis Bagdonavičius

Yra pakeičiamas Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių 4.1.
punktas ir yra išdėstomas taip:

Valdybos narys

“4.1. Mes suteikiame draudimo apsaugą dėl nelaimingų atsitikimų, patirtų apdraustajam naudojantis draudimo sutartyje nurodytu dviračiu
pagal jo paskirtį ir įvykusių draudimo teritorijoje draudimo sutarties
galiojimo metu. Draudimo apsauga nėra suteikiama nedraudžiamųjų
įvykių atvejais.”

Saulius Jokubaitis
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