TARPTAUTINĖS STOVYKLAVIMO KORTELĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS
DRAUDIMAS 2017
Tam, kad Apdraustajam būtų atlyginta sumomis, toliau išvardintomis šiame dokumente, dėl to, kad
teisiškai yra įpareigojama sumokėti šias sumas uţ ţalas, kylančias dėl kūno suţalojimo ar ligos
(mirtinos, ar nemirtinos), ištinkančių draudimo galiojimo laikotarpiu ţmones, ar/ir ţalas turtui,
sukeltas bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio kol Apdraustasis stovyklavo, vaţiavo priekabiniu
nameliu ar apsistojo nuomojamuose apartamentuose ar viešbutyje, kai tai nėra jo nuolatinė
gyvenamoji vieta, įskaitant ir laikotarpį nuo to momento, kai jis išvyko iš savo nuolatinės
gyvenamosios vietos su tikslu stovyklauti, vaţiuoti priekabiniu nameliu ar apsistoti nuomojamuose
apartamentuose ar viešbutyje iki tol, kol grįţo į nuolatinę gyvenamąją vietą.
„Apdraustuoju“ yra laikomas bet koks klubų ar asociacijų, susijusių su Tarptautine sovyklavimo,
namelių-autopriekabų bei namelių ant ratų federacija (pranc. F.I.C.C.) narys ir jo ar jos sutuoktinis,
kuriam buvo išduota galiojanti tarptautinė stovyklavimo kortelė bei ţmogus, keliaujantis bei
stovyklaujantis su juo ar ja ta pačia transporto priemone. Ţmonių, kurie yra apdraudţiami viena
stovyklavimo kortele skaičius negali viršyti vienuolikos (11).
Yra paţymima ir sutarta, kad draudimas apima ţmonių iki vienuolikos (11) asmenų grupes,
keliaujančias ta pačia transporto priemone; dviratininkai, kurių skaičius neviršija vienuolikos (11),
keliaujantys kartu grupėje ir besilaikantys identiško maršruto, yra draudţiami taip, lyg keliautų ta
pačia transporto priemone.
Papildomai, jei narys atostogų metu turi laikinai grįţti namo palikdamas grupę, jis gali palikti
stovyklavimo kortelę grupei ir kortelės draudimas toliau galios taip, lyg kortelės savininkas būtų
likęs grupėje.
Yra suprantama ir sutarta, kad kitų asociacijų, susijusių su F.I.C.C , stovyklavimo sekcijų nariai bus
laikomi trečiosiomis šalimis, kurioms būtų taikoma kompensacija, minima toliau šiame dokumente.
Draudimo trukmė
Šio draudimo trukmė padengia ieškinius, kylančius visoms klubo nariams išduotoms tarptautinėms
stovyklavimo kortelėms iki jų galiojimo pabaigos datos. Bet koks ieškinys bus nagrinėjamas
atsiţvelgiant į tais metais, kai buvo išleista tarptautinės stovyklavimo kortelė, galiojančios sutarties
sąlygas.
Teritorinės ribos
Visame pasaulyje.
Jurisdikcija
Šis draudimas neapima įstatymų taikymo ir bet kokių išlaidų, patirtų dėl bet kokio ţalos atlyginimo
ieškinio, kylančio Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Kanadoje ar bet kokioje teritorijoje, kur galioja
Jungtinių Amerikos valstijų ar Kanados įstatymai.
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Kompensacija
Kompensacijos suma negali būti didesnė nei:
1 800 000 EUR vienam nelaimingam atsitikimui ar nelaimingų atsitikimų sekai, kylančiai dėl vieno
įvykio, kai kalbama apie kūno suţalojimą, ligą ar ţalą turtui.
Nėra ribojama bendra suma visiems nelaimingiems atsitikimams, įvykstantiems per bet kurio
draudimo galiojimo trukmę.
66 000 EUR kūno suţalojimo atveju, kai nelaimingas atsitikimas ar nelaimingų atsitikimų seka kilo
dėl vieno įvykio, sukelto burlentininko jūroje ar ţemėje ar bet kokio neturinčio variklio maţo
laivelio ne ilgesnio nei 5 metrai, kai tokį įvykį sukėlė apdraustasis.
Išimtys
Šis polisas neapima civilinės atsakomybės dėl:
1) Kūno suţalojimo, ligos ar ţalos turtui
a. Tiesiogiai ar netiesiogiai sukelto,-os kitos nesavaeigės transporto priemonės,
išskyrus motorizuotas/savaeiges priekabas ir namelius ant ratų jei tokios transporto
priemonės yra naudojamos tokiu būdu, kuriam joks Kelių Eismo Direkcijos aktas
nereikalauja draudimo;
b. Tiesiogiai ar netiesiogiai sukelto,-os bet kokioi lėktuvo, laivo, burlaivio, išskyrus
buriuotoją ar bet kokį nemotorinį lailą, neviršijantį 5 metrų igio, ar kylančio dėl bet
kokio darbo, atliekamo apdraustojo, klubo ar asociacijos vardu;
c. Kylančio dėl apsinuodijimo maistu ar gėrimu, ar ţalingo substrato maiste ar gėrime;
d. Kylančio dėl oro, vandens ar ţemės uţterštumo, nebent galima būtų įrodyti, kad
uţterštumas yra tiesioginis staigaus specifinio ir identifikuojamo įvykio, nutikusio
draudţiamuoju laikotarpiu, rezultatas;
e. Karo ar terorizmo atveju.
Nepaisant bet kokių šiam draudimui priešingų nuostatų ar patvirtinimų, yra sutarta, kad šis
draudimas neapima neteikties, ţalos, kaštų ar bet kokios kilmės sąnaudų tiesiogiai ar netiesiogiai
sukeltų arba kylančių dėl bet kokių toliau išvardytų prieţasčių, nepaisant bet kokių kitų prieţasčių
ar įvykių gretimai ar bet kokia kita seka prisidedančių prie netekties.
1. Karo, įsiverţimo, uţsienio priešų veiksmų, karo veiksmų ar panašių į karą operacijų
(nepaisant to, ar karas buvo deklaruojamas ar ne), civilinio karo, sukilimo, revoliucijos,
maišto, pilietinio sujudimo pasiekiančio sukilimo mastus, karinės ar paverţėjo galios ar
2. Bet kokios terorizmo apraiškos.
Bendro sutarimo tikslais, terorizmu yra laikomas, įskaitant, tačau neapsiribojant, aktas, kai siekiama
panaudoti smurtą arba jėgą ir/arba egzistuoja jų grėsmė, sukelta bet kokio asmens ar jų grupės,-ių,
veikiančių savarankiškai, bet kokios organizacijos,-ių ar vyriausybės,-ių vardu įsipareigojus
politikos, religijos, ideologijos ar panašiu tikslu taip pat ketinant paveikti bet kokią vyriausybę ir/ar
siekiant įbauginti visuomenę ar bet kokią jos dalį.
Šis sutarimas taip pat neįtraukia nuostolių, ţalos, kaštų ar bet kokios kilmės išlaidų tiesiogiai ar
netiesiogiai sukeltų, išplaukiančių ar susijusių su bet kokiu veiksmu, kurio buvo imtasi siekiant
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kontroliuoti, išvengti, nuslopinti ar bet kokiu kitu būdu susijusiu su aukščiau išdėstytais 1 ir 2
punktais.
Kadangi Draudikai teigia, jog dėl šios išimties bet kokie nuostoliai, ţala, kaštai ar bet kokios kilmės
išlaidos nėra padengiamos šiuo draudimu, našta įrodyti priešingai yra Apdraustojo reikalas.
Jei tam tikru atveju bet kuri šio sutarimo dalis tampa negaliojančia ar neįgyvendinama, likusi dalis
lieka pilnai galiojanti.
f. Tiesiogiai ar netiesiogiai įvykstanio per ar kaip pasekmė bet kokios formos
organizuojamo didelės apimties renginio, kai yra imamas įėjimo mokestis (tačiau tai
neišskiria maţų konkursų, rengiamų pramogos, socialinio stovyklavimo tikslais ar
priekabų ralių).
g. Tiesiogiai ar netiesiogiai įvykstančių slidinėjant.
2) Kūno suţalojimo ar ligos ar ţalos turtui, kuriuos patyrė bet koks asmuo ir kurie kilo ar įvyko
jo tarnybos tarptautinės stovyklavimo kortelės savininkui metu pagal su kortelės savininku
sudarytą paslaugų ar mokymosi sutartį.
3) Ţalos Apdraustajam priklausančiam, uţimamam, globojamam ar kontroliuojamam turtui.
4) Bet kokio Apdraustojo įvykdyto blogais ketinimais paremto akto, pavyzdţiui:
a. Ţalos ţemei ar pasėliams, sukeltos mindţiojant ar statant palapines.
b. Beatodairiško šiukšlių šalinimo
c. Ţalos giluminiams vandenims, dujų, elektros vamzdţiams ar kabeliams.
5) Šiam polisui yra taikomas Radioaktyviosios taršos ir branduolinių sprogimų asamblėjos
išskyrimo išlyga, kaip ţemiau išdėstyta:
Šis polisas neapima:
a) Bet kokio turto netekties, sunaikinimo, bet kokių nuostolių ar išlaidų ar bet kokių dėl to
atsiradusių ar kilusių nuostolių.
b) Bet kokios kilmės dėl to kylančios teisinės atsakomybės.
Kai juos tiesiogiai ar netiesiogiai sukėlė ar prie jų prisidėjo:
i)
Bet kokio branduolinio kuro jonizuota radiacija ar radiacijos uţterštumas, ar bet
kokio branduolinio kuro degimo atliekos.
ii)

Radioaktyvi, toksinė, sprogstamoji ar bet kokia kita pavojinga nuosavybė, sudėtyje
turinti branduolinį sporgmenį ar branduolinį komponentą.

6) 2003-iųjų m. asbesto išimtis
Yra sutarta, kad šis polisas nėra netaikomas bet kokiam iš ieškinio kylančiam įsipareigojimui,
susijusiam su:
1) Asbesto ir/ar bet kokios medţiagos ar junginio, turinčio savyje asbesto, tvarkymu, nuėmimu,
šalinimu, griovimu, saugojimu, transportavimu ar išmetimu.
2) Tyrimais pagal Asbersto kontrolės darbe nuostatus.
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Taip pat yra sutarta, kad šis polisas nėra taikomas:
a) Atsakomybei pilnai ar iš dalies, tiesiogiai ar netiesiogiai kylančiai ar tariamai kylančiai
dėl asbesto ir/ar bet kokios kitos medţiagos ar junginio, turinčio savyje asbesto,
įkvėpimo ar/ir nurijimo, egzistavimo ar poveikio.
b) Atsakomybei, kuri kilo dėl realaus ar tariamo pavojaus sveikatai dėl bet kokio pastato
ir/ar asbesto struktūros ir ar kitos medţiagos ar junginio, turinčio savyje asbesto,
pašalinimo.
c) Bet kokiam prievolei apsiginti prieš bet kokią pretenziją ar ieškinį iškeltą dėl
Apdraustojo tariamo įsipareigojimo, kylančio dėl prieš tai išvardintų a) ar b) punktų ar
dėl to kylančių Draudikų prievolių gynybos išlaidoms.
7) Šis polisas nepadengia pirmų 70-ties eurų ieškiniams, kylančiams dėl nuomotų apartamentų
ar viešbučių turtui padarytos ţalos.
Kaštai ir išlaidos
Draudikas su jo raštišku sutikimu sutinka apmokėti patiriamus gynybos kaštus ir išlaidas bet
kokiam tokiam ieškiniui tik su salyga, kad jei mokėjimas, kurį reikia sumokėti tam, kad ieškinys
būtų panaikintas, yra didesnis uţ kompensaciją, galimą pagal šį polisą, draudiko įsipareigojimas
tokiems kaštams ir išlaidoms turi būti proporcingas pagal šį polisą galimos kompensacijos dydţiui.
Ieškiniai
Apdraustasis narys turi nedelsdamas pateikti detalizuotą raštišką pranešimą Asocijacijai apie įvykį,
kuris gali iššaukti šiuo polisu draudţiamą ieškinį, apie bet kokio pranešimo dėl bet kokio ieškinio
gavimą bei apie bet kokio teisminio nagrinėjimo paskyrimą prieš Apdraustąjį narį.
Apdraustasis negali prisiimti įsipareigojimų ar siūlyti susitarti dėl bet kokios pretenzijos be raštiško
Asocijacijos ar Draudiko sutikimo. Pastariesiems bus suteikiama teisė perimti ir Apdraustojo nario
vardu Draudiko naudai tvarkyti bet kokius ieškinius dėl kompenacijos, ţalos ar kt., su bet kokai
trečiąja šalimi ir jiems bus suteikiama visiška veiksmų laisvė vedant bet kokias derybas, atliekant
ieškinio tyrimą ar išsprendţiant pretenziją. Apdraustasis turi suteikti Draudikui tokią informaciją ir
pagabą, kokios Draudikas gali pagrįstai reikalauti.
Visi ieškiniai dėl kūno suţalojimo ar ligos turi būti perduotoi F.I.C.C. nedelsiant.
Apgavikiškos pretenzijos
Jei bet koks Apdraustasis pareikš pretenziją ţinodamas, kad ji yra suklastota arba apgavikiškos
kilmės dėl, pavyzdţiui, kompensacijos sumos ar kurio kito aspekto, čia išdėstytas draudimas tokiam
Apdraustajam yra panaikinamas.
Ţemiau pasirašantieji (Draudikas) pasilieka teisę prašyti stovyklavietės, viešbučio ar nuomojamų
apartamentų sąskaitos-faktūros kopijos uţ visą viešnagės laikotarpį.
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