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Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių 
infrastruktūra,  privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami 
ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija pateikiama Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės 
atsakomybės draudimo taisyklėse (patvirtintose 2013-11-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052, įsigaliojusiose nuo 2013-11-13), Lietuvos Respublikos geležinkelių 
transporto kodekse (toliau – Kodeksas), draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje, draudimo liudijime bei jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomasis civilinės 
atsakomybės draudimas

Kam taikoma draudimo apsauga?

 Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja 
geležinkelių infrastruktūra, civilinei atsakomybei trečiajam 
asmeniui už žalą, atsiradusią dėl draudėjo vykdomos keleivių, 
bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais 
maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje ir (ar) geležinkelių 
riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje 
veiklos

Draudimo suma nurodoma draudimo sutartyje

 Minimali geležinkelio įmonės (vežėjo) privalomojo civilinės 
atsakomybės draudimo suma − 290 000 eurų vienam 
draudžiamajam įvykiui ir 725 000 eurų visiems 
draudžiamiesiems įvykiams per metus

 Minimali Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės 
privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma − 58 000 
eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 145 000 eurų visiems 
draudžiamiesiems įvykiams per metus

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir (ar) draudimo pasiūlyme ir (ar) liudijime bei jų prieduose

Kam netaikoma draudimo apsauga?

 Žalai, kuri atsirado dėl draudėjo ir (ar) trečiųjų asmenų 
veiksmų siekiant neteisėtai gauti draudimo išmoką

 Žalai, kuri atsirado dėl kitos geležinkelio įmonės (vežėjo) ar 
Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių veiklos, 
nesusijusios su keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimu 
vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais arba geležinkelių 
riedmenų naudojimu

 Jei atsirado �nansinė žala, kuri nėra susijusi su žalos 
padarymu trečiojo asmens turtui, sveikatai, gyvybei ir (ar) kuri 
nėra žalos nukentėjusio trečiojo asmens turtui, sveikatai, 
gyvybei pasekmė

 Žalai, atsiradusiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar 
netinkamo įvykdymo

 Žalai, atsiradusiai dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Kodekso 
28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių tyčinės veikos, išskyrus 
socialiai vertingus tyčinius veiksmus (būtinąją gintį, pilietinės 
pareigos atlikimą ir pan.)

 Jei žalą patiria geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Kodekso 28 
straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių darbuotojas dėl 
nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga

 Žalai, atsiradusiai dėl žemės drebėjimo, potvynio, kitos 
stichinės nelaimės, karo veiksmų, teroro išpuolių, esant 
branduolinės energijos poveikiui ar nepaprastajai padėčiai

 Žalai, atsiradusiai dėl oro, vandens, žemės užteršimo, 
atsitikusio dėl nestaigaus ir tikėto įvykio, kurio priežastis − 
lėtas ar laipsniškas veiksnys arba pasikartojantys įvykiai

 Žalai, atsiradusiai dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) krovinių 
vežimo tam nepritaikytais geležinkelių riedmenimis arba 
geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų įmonių naudojamų geležinkelių riedmenų gedimų ar 
defektų, jeigu jie buvo nustatyti atitinkamuose dokumentuose 
iki žalą sukėlusio įvykio ir jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) ar 
Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodyta įmonė ar jos atstovai 
apie šiuos gedimus ar defektus žinojo

 Žalai, atsiradusiai dėl teisės aktuose nustatytų pavojingųjų 
krovinių vežimo geležinkelių transportu reikalavimų pažeidimų

 Žalai, atsiradusiai dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Kodekso 
28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių darbuotojų veiksmų 
apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių 
medžiagų

 Žalai, atsiradusiai dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Kodekso 
28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių veiklos vykdymo 
geležinkelio keliais, kuriais geležinkelių transporto eismas 
draudžiamas

 Žalai, atsiradusiai dėl Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
įmonių vežamų krovinių netekimo, dingimo ar sunaikinimo



Sutarties termino pradžia ir pabaiga nurodoma draudimo sutartyje

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Kada ir kaip moku?

Šalių susitarimu draudimo įmoka gali būti vienkartinė arba mokama dalimis. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje 
nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo raštu pranešti draudėjui ir Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos ir nurodyti, kad, 
per 15 dienų nuo pranešimo gavimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudiko prievolės įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti 
draudimo išmoką vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik tada, kai draudėjas sumokės draudimo įmoką

• Draudimo sutartis nutraukiama ir keičiama teisės aktų nustatyta 
tvarka

• Nutraukus draudimo sutartį, draudėjui grąžinama sumokėta draudimo 
įmoka, iš kurios, jeigu draudimo sutartis nutraukiama draudėjo 
iniciatyva, draudikas turi teisę išskaičiuoti sutarties sudarymo ir 
vykdymo išlaidas (ne daugiau kaip 15 procentų visos draudimo įmokos) 
ir draudimo įmokos dalį už draudimo apsaugą, suteiktą iki draudimo 
sutarties nutraukimo dienos

Kaip galiu nutraukti sutartį?

• Sudarant draudimo sutartį suteikti žinomą ir reikšmingą draudimo 
rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti informaciją, kurią 
draudikas prašo nurodyti rašytiniame prašyme arba dėl kurios 
papildomai teiraujasi raštu, taip pat draudiko reikalavimu pateikti 
turimus dokumentus, reikšmingus draudimo rizikai įvertinti ir 
draudimo sutarčiai sudaryti, išskyrus Draudimo įstatyme nustatytas 
išimtis

• Užtikrinti, kad vykdant keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo 
vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje 
ar geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių 
infrastruktūroje veiklą būtų taikoma nepertraukiama draudimo 
apsauga

• Nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, draudikui raštu 
pranešti apie draudimo rizikos padidėjimą

• Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo galimo 
draudžiamojo įvykio ar aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo, raštu 
pranešti draudikui apie galimą draudžiamąjį įvykį ar aplinkybes, kurių 
pagrindu draudėjui gali būti pareikštas Kodekso 101 straipsnio 4 dalyje 
nurodytas sąlygas atitinkantis reikalavimas

• Nedelsiant sudaryti sąlygas draudikui apžiūrėti galimo draudžiamojo 
įvykio vietą

• Įvykus draudžiamajam įvykiui, imtis prieinamų protingų priemonių 
galimai žalai sumažinti, laikantis draudiko nurodymų, jeigu tokie 
nurodymai buvo duoti. Draudikas atleidžiamas nuo žalos atlyginimo, 
jeigu žala atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė jam 
prieinamų protingų priemonių šiai žalai sumažinti ar jos išvengti

• Draudėjas neturi teisės be rašytinio draudiko sutikimo iš dalies ar 
visiškai pripažinti arba tenkinti reikalavimą atlyginti žalą

• Jeigu pareiškiamas ieškinys teisme, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 
nuo pranešimo, kuriame nurodoma pateikti teismui atsiliepimus į 
pareikštą ieškinį, gavimo pranešti apie tai draudikui

• Siekiant nustatyti draudžiamojo įvykio aplinkybes ir žalos dydį, 
draudėjas ir nukentėjęs trečiasis asmuo turi bendradarbiauti su 
draudiku ir kuo skubiau įvykdyti Draudimo įstatymo 96 straipsnio
1 dalyje jiems nustatytas pareigas

Kokios mano pareigos?

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga taikoma draudimo sutarties galiojimo metu draudėjo vykdytos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar)  
tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje ir (ar) geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklai

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir (ar) draudimo pasiūlyme ir (ar) liudijime bei jų prieduose

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?

! Jeigu draudėjas per 7 darbo dienas raštu nepraneša draudikui 
arba jo atstovui apie galimą draudžiamąjį įvykį, draudikas turi 
teisę atsisakyti išmokėti arba sumažinti draudimo išmoką, 
atsižvelgdamas į tai, ar draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia, 
ar dėl neatsargumo, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie 
draudžiamąjį įvykį draudikas sužinojo laiku, arba kai 
nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturėjo įtakos draudiko 
pareigai išmokėti draudimo išmoką


