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I DALIS. DRAUDIMO SĄLYGOS. 

1. SĄVOKOS IR TERMINAI.
1.1. Atkūrimo kaštai – būtinosios transporto priemonės re-

monto darbų bei keičiamų dalių išlaidos, reikalingos trans-
porto priemonei suremontuoti iki būklės, buvusios prieš pat 
draudžiamąjį įvykį.

1.2. Draudėjas – asmuo, su kuriuo Draudikas sudaro transporto 
priemonės savanoriškojo draudimo sutartį.

1.3. Draudikas – AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas.
1.4. Eismo įvykis - įvykis kelyje, viešose arba privačiose teri-

torijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo ar 
buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena 
transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet 
koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas.

1.5. Keleiviai –transporto priemonės vairuotojas, valdantis 
transporto priemonę su transporto priemonės savininko 
(teisėto valdytojo) žinia ir valia  ir  asmenys, kurie drau-
džiamojo įvykio metu teisėtai buvo transporto priemonėje.

1.6. KET – Kelių eismo taisyklės, galiojančios valstybėje, kurioje 
įvyko įvykis.

1.7.  Saugoma teritorija – uždara (aptverta), tamsiu paros 
metu apšviesta teritorija su kontroliuojamu transporto prie-
monių įvažiavimu ir išvažiavimu bei kontroliuojamu fizinių 
asmenų įėjimu ir išėjimu, ir kurioje visą parą vykdoma joje 
esančių transporto priemonių ir krovinių fizinė sauga.

1.8. Sergėjimo sistemų išjungimo priemonės – tai apdr-
austoje transporto priemonėje sumontuotų sergėjimo 
sistemų nuotolinio valdymo pultai, imobilizatoriaus valdymo 
įrenginiai, kortelės, žetonai,  turintys valdymo kodus, me-
chaninių apsaugos sistemų raktai ir kitos priemonės, skirtos 
sergėjimo sistemoms išjungti.

1.9. Stiklai – transporto priemonės kėbulo, išorinių veidrodžių 
ar žibintų stiklai.

1.10. Subrogacija – reikalavimo teisės į atsakingą už padarytą 
žalą asmenį perėjimas Draudikui.

1.11. Šeimos nariai - sutuoktiniai arba kartu gyvenantys ir 
bendro ūkio siejami nesusituokę asmenys, taip pat vaikai 
(įvaikiai) ir jų sutuoktiniai, vaikaičiai, tėvai (įtėviai), seneliai, 
broliai, seserys;

1.12. Transporto priemonė – motorinis įrenginys, skirtas 
žmonėms ir/ar kroviniams keliais vežti. Ši sąvoka taip pat 
apima kelių eisme dalyvaujančias priekabas ir puspriekabes.

1.13. Transporto priemonės savininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuriam transporto priemonė priklauso nuosavybės 
teise.

1.14. Transporto priemonės teisėtas valdytojas – trans-
porto priemonės savininkas; asmuo, valdantis transporto 
priemonę panaudos, nuomos sutarčių pagrindu; draudėjo 
darbuotojai; asmenys, kuriems transporto priemonės savi-
ninkas pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo valdyti transporto 
priemonę; kiti įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atstovai.

 Kitos šiose taisyklėse naudojamos sąvokos  atitinka Lietuvos 
Respublikos Draudimo įstatyme nurodytas sąvokas.

2.  DRAUDIMO ObjEKTAS.
 Draudimo objektas yra Draudėjo turtiniai interesai, susiję su 

draudimo sutartyje nurodyta transporto priemone.
3.  DRAUDžIAMIEjI įVYKIAI.
 Draudžiamuoju įvykiu laikomas bet koks apdraustos trans-

porto priemonės sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas 
dėl tiesioginio, staiga ir netikėtai įvykusio įvykio, įvykusio 
draudimo sutarties galiojimo metu, išskyrus šių taisyklių 
4 skyriuje nurodytus atvejus.

4.  NEDRAUDžIAMIEjI įVYKIAI.
 Nedraudžiamuoju įvykiu laikomas transporto priemonės su-

gadinimas, sunaikinimas ar praradimas šiais atvejais:
4.1. Dėl transporto priemonės eksploatavimo atsiradę natūralūs 

transporto priemonės gedimai ar sugadinimai (pvz.: vidaus 
gedimai, korozija, susidėvėjimas).

4.2. Žala atsirado dėl transporto priemonėje naudojamų tepalų, 
skysčių ar dujų nepakankamo kiekio ar nepakankamos cir-
kuliacijos.

4.3. įvykis atsitiko transporto priemonei, kuri yra skirta ir/ar 
naudojama nuomai, subnuomai, mokymui vairuoti; nau-
dojama lenktynėse (įskaitant neoficialias), treniruotėse, 
techninių savybių išbandymui, tikrinimui; naudojama inka-
sacijai, saugos tarnybų, greitosios pagalbos, policijos, prieš-
gaisrinei ar kitai greito reagavimo ar operatyvinei veiklai; 
naudojama taksi ar kitoms mokamoms keleivių pervežimo 
paslaugoms teikti; naudojama pavojingų, sprogių ar lengvai 
užsidegančių medžiagų gabenimui; maisto pristatymui į 
namus ir/ar biurus; naudojama siuntų gabenimui, kurjerių 
paslaugoms teikti.

4.4. Transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis teisės vai-
ruoti šios kategorijos transporto priemonės; vairavo asmuo, 
jaunesnis arba turintis mažesnį vairavimo stažą nei nu-
matyta draudimo sutartyje.  Ši sąlyga netaikoma trans-
porto priemonės vagystės ir neteisėto valdymo atvejais, 
su sąlyga, kad yra nustatytas transporto priemonę įvykio 
metu valdęs asmuo ir pateikta įvykio faktą patvirtinanti tei-
sėsaugos institucijų pažyma.

4.5. Transporto priemonę vairavo neblaivus (nustatoma pagal 
įvykio vietos teisę) ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių me-
džiagų asmuo; taip pat tais atvejais, kai transporto priemonę 
vairavęs asmuo vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias me-
džiagas po eismo įvykio iki neblaivumo ar apsvaigimo testo 
atlikimo; kai atsisakė tikrintis dėl neblaivumo ar apsvaigimo. 
Ši sąlyga netaikoma transporto priemonės vagystės ir ne-
teisėto valdymo atvejais, su sąlyga, kad yra nustatytas trans-
porto priemonę įvykio metu valdęs asmuo ir pateikta įvykio 
faktą patvirtinanti teisėsaugos institucijų pažyma.

4.6. Eismo įvykio priežastimi (ar viena iš priežasčių) buvo trans-
porto priemonės techninis netvarkingumas, dėl kurio KET 
draudžia ją naudoti. 

4.7. Eismo įvykis įvyko dėl to, kad transporto priemonės teisėtas 
valdytojas nesustojo policijos reikalavimu ir buvo privers-
tinai stabdomas; taip pat tais atvejais, kai transporto prie-
monės teisėtas valdytojas pasitraukė iš eismo įvykio vietos, 
pažeisdamas KET reikalavimus.

4.8. Transporto priemonė buvo gabenama kaip krovinys; taip pat 
jeigu žala atsirado jos pakrovimo (iškrovimo) į sausumos, 
vandens ar oro transportą metu arba jai pačiai į šį trans-
portą įvažiuojant (išvažiuojant).

4.9. Žala atsirado dėl to, kad transporto priemonė buvo nau-
dojama ne keleivių ar krovinių pervežimui (įskaitant atvejus, 
kai ji buvo naudojama kaip darbo įrankis ar įrenginys vykdant 
statybos, remonto, griovimo, valymo, žemės ūkio darbus); 

taip pat jeigu žala atsirado krovinio pakrovimo ar iškrovimo 
metu, dėl transporto priemonės nepritaikymo tokių krovinių 
pervežimui, krovinio pasislinkimo, dėl transporto priemonės 
perkrovimo, viršijant nustatytą maksimalų svorį, atvejais.

4.10. Transporto priemonė įvykio metu buvo naudojama nusi-
kalstamai veikai, savižudybei ar tyčiniam su(si)žalojimui 
įvykdyti; taip pat jei žala atsirado dėl tyčinių Draudėjo, 
Naudos gavėjo ar jų šeimų narių veiksmų.

4.11. Žala atsirado dėl vandens poveikio, įskaitant hidrosmūgį, 
išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje pasirinktas „maksi-
malus“ rizikų paketas. 

4.12. Žala atsirado dėl įlūžimo užšalusiame vandens  telkinyje.
4.13. Žala atsirado dėl lietaus, sniego, purvo ar jo nešamų daiktų 

prasiskverbimo pro nesandariai uždarytus langus, duris ar 
kitas angas, išskyrus atvejus, kai šios angos atsirado dėl 
draudžiamojo įvykio.

4.14. Žala dėl įvykių, klaidų ar trūkumų, už kuriuos atsakingas 
gamintojas, pardavėjas, montuotojas, remonto darbus, ga-
rantinį ar techninį aptarnavimą atliekanti įmonė.

4.15. Žala atsirado dėl gaisro, kai apdraustoje transporto prie-
monėje buvo naudojamas atviros ugnies šaltinis ar kiti prie-
taisai, neskirti naudoti transporto priemonėje.

4.16. Žala, padaryta sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisa-
vinimo ar iššvaistymo (kaip juos apibrėžia LR baudžiamasis 
kodeksas) būdu. 

4.17. Žala atsirado dėl karo, ginkluotų konfliktų, teroristinių 
veiksmų, pilietinio karo, visuotinių neramumų, maištų, 
streikų, riaušių, neteisėtų valdžios veiksmų, branduolinės 
energijos ar radioaktyvių medžiagų panaudojimo, žemės 
drebėjimo, apdrausto turto konfiskavimo, arešto, sunai-
kinimo valstybės valdžios institucijų nurodymu.

4.18. Vagystės (plėšimo) atveju nedraudžiamuoju įvykiu laikoma, 
kai transporto priemonė buvo pavogta esant nors vienai iš 
šių aplinkybių: 

4.18.1. transporto priemonė buvo palikta užvesta, neužrakinta, 
atvirais langais,  stoglangiu ar stogu;

4.18.2. jei buvo neįjungtos ar dėl kitų priežasčių neveikė (ar veikė 
tik dalinai) transporto priemonės apsaugos nuo vagystės 
sistemos; jei apsaugos nuo vagystės sistemos neatitiko su-
tartyje numatytų reikalavimų;  

4.18.3. jei automobilyje sumontuota palydovinė GPS/GSM ar radi-
olokacinė sekimo – paieškos sistema, o Draudėjas pažeidė 
sutarties su automobilių apsaugos montavimo ir paieškos 
įmone reikalavimus, ir dėl šių pažeidimų ši įmonė neprivalo 
arba negali tinkamai vykdyti automobilio apsaugos ir/arba  
paieškos veiksmų;

4.18.4. jei priekabos (puspriekabės) vagystė įvyko, kai ši nebuvo 
sujungta su velkančiąja transporto priemone ir/arba buvo 
laikoma atviroje nesaugomoje teritorijoje.

5. DRAUDIMO VARIANTAI.
5.1. Sudarant draudimo sutartį, Draudėjas gali pasirinkti vieną iš 

šių draudimo sąlygų variantų:

Varianto 
pavadinimas

Variantas  
„Nauja verte“ Variantas „N“ Variantas „D“ 

Varianto 
sudėtis

1. Draudimas „nauja 
verte“
2. „Remontas  Draudėjo  
pasirinkimu“
3. „Draudimas neišskai-
tant dalių nusidėvėjimo“
4. “Draudimas atsi-
statančia draudimo 
suma“

1. Draudimas “Rinkos 
verte“
2. „Remontas  Drau-
dėjo  pasirinkimu“
3. “Draudimas neiš-
skaitant dalių nusidė-
vėjimo“
4. “Draudimas atsi-
statančia draudimo 
suma“

1. Draudimas “Rinkos 
verte“
2. Remontas  Draudiko  
pasirinkimu“
3. „Draudimas išskaitant 
dalių nusidėvėjimą“
4. Draudimas atsistatan-
čia draudimo suma“

5.2. Paaiškinimai:
5.2.1. Draudimas „nauja verte“ - draudimo suma yra naujos ne-

eksploatuotos transporto priemonės įsigijimo vertė su PVM. 
Skaičiuojant draudimo išmoką, neatsižvelgiama į transporto 
priemonės vertės mažėjimą draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiu. 

5.2.2. Draudimas „rinkos verte“ - draudimo suma yra lygi trans-
porto priemonės rinkos vertei draudžiamojo įvykio dieną.  

5.2.3. „Remontas Draudiko pasirinkimu“ – remontas atliekamas 
Draudiko rekomenduojamose remonto įmonėse. 

5.2.4. „Remontas  Draudėjo  pasirinkimu“ –  remontas atliekamas 
Draudėjo pasirinktose autoremonto įmonėse. 

5.2.5. Draudimas „atsistatančia draudimo suma“ - išmokėjus 
draudimo išmoką, Draudiko prievolė dėl kitų draudžiamųjų 
įvykių lieka galioti visai draudimo sumai (t.y. neišskai-
čiuojant jau išmokėtos draudimo išmokos sumos).

5.2.6. „Draudimas išskaitant dalių nusidėvėjimą“ - apskaičiuojant 
draudimo išmoką,  visoms keistinoms transporto priemonės 
dalims (išskyrus padangas) taikomas Priede Nr. 1 nuro-
dytas nusidėvėjimo koeficientas. Ši sąlyga netaikoma, jei 
sugadintosios transporto priemonės dalys yra keičiamos 
naudotomis arba naujomis neoriginaliomis dalimis. Padangų 
nusidėvėjimas nustatomas vadovaujantis 9.4. punktu.

5.2.7. „Draudimas neišskaitant dalių nusidėvėjimo“ – apskai-
čiuojant draudimo išmoką, keičiamų transporto priemonės 
dalių, išskyrus padangas, nusidėvėjimas nevertinamas. 
Ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Draudikui yra pa-
teikti remonto atlikimui reikalingų transporto priemonės 
dalių įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, 
o juose nurodytos šių dalių įsigijimo kainos neviršija ofi-
cialaus šios markės transporto priemonės atstovo Lie-
tuvoje kainų. Kitais atvejais vadovaujamasi šių taisyklių 
5.2.6 punktu. 

5.3. Sudarant draudimo sutartį, Draudėjas gali pasirinkti vieną iš 
šių rizikos paketų: optimalų arba maksimalų.

5.3.1. Pasirinkus draudimo paketą „Optimalus” taikomos standar-
tinės draudimo sąlygos.

Standartinės 
draudimo 
sąlygos

Aprašymas

a) Visų rizikų 
draudimas

Atlyginama už bet kokį apdraustos transporto priemonės suga-
dinimą, sunaikinimą ar praradimą dėl tiesioginio, staiga ir neti-
kėtai įvykusio įvykio, išskyrus šių taisyklių 4 skyriuje nurodytus 
atvejus.

b) Pagalbos kely-
je draudimas  

Taikoma tik lengviesiems automobiliams. Paslaugų aprašymas 
pateiktas Taisyklių 17 p. punkte.

c) Stiklų drau-
dimas

Taikoma tik lengviesiems automobiliams.  Vieną kartą per sutarties 
galiojimo laikotarpį netaikoma sutartyje numatyta išskaita, jei sti-
klas keičiamas arba remontuojamas draudiko nurodytame servise. 
Jei stiklas keičiamas arba remontuojamas ne draudiko nurodytame 
servise, tada taikoma sutartyje numatyta išskaita ir žala atlyginama 
tik pateikus naujo stiklo įsigijimo/pakeitimo  dokumentus.

d) Transporta-
vimo ir gelbėji-
mo išlaidos 

- Jei po draudžiamojo įvykio transporto priemonė negali važiuoti 
savo eiga, kompensuojamos transporto priemonės gelbėjimo 
ir transportavimo iki saugojimo ar remonto vietos išlaidos (ne 
daugiau kaip 1 kartą dėl to paties draudžiamojo įvykio). Šios 
išlaidos kompensuojamos neviršijant nustatytų limitų: lengvie-
siems automobiliams (kurių leistinas maksimalus svoris nevirši-
ja 3,5 t) – neribojama, jei draudžiamasis įvykis įvyko Lietuvoje, 
ir iki 1000 eurų, jeigu draudžiamasis įvykis įvyko užsienyje;  
Transporto priemonėms  (kurių leistinas maksimalus svoris vir-
šija 3,5 t) – iki 450 eurų, kai draudžiamasis įvykis įvyko Lietuvo-
je, arba iki 3000 eurų, kai draudžiamasis įvykis įvyko užsienyje.

-  Kai apdrausta transporto priemonė dėl draudžiamojo įvykio 
negali važiuoti savo eiga, o jos priekaba (puspriekabė) nenu-
kentėjo  draudžiamojo įvykio metu, kompensuojamos prieka-
bos (puspriekabės), nepriklausomai nuo to, ar ji apdrausta, 
transportavimo į Draudėjo nurodytą vietą (esančią ne didesniu 
nei 150 km atstumu) išlaidos, neviršijančios 500 eurų.

e) Saugojimo 
išlaidos

Atlyginamos Draudėjo patirtos išlaidos dėl transporto priemonės 
saugojimo mokamoje automobilių saugojimo aikštelėje, jei po 
draudžiamojo įvykio apdrausta transporto priemonė negali būti 
eksploatuojama ar remontuojama. Lietuvoje atlyginama ne dau-
giau kaip 6 eurai už parą ir ne ilgiau kaip už 7 paras, užsienyje – 
iki  15  eurų už parą, bet be ilgiau kaip už 7 paras

f) Valstybinės 
registracijos 
numerio 
draudimas

Išlaidos dėl transporto priemonės valstybinių numerių, jų rėmelių 
sugadinimo, sunaikinimo ar vagystės atlyginamos iki 60 eurų.

5.3.2. Pasirinkus paketą „Maksimalus“, prie standartinių draudimo 
sąlygų vieną kartą per draudimo sutarties laikotarpį sutei-
kiamos žemiau išvardintos papildomos draudimo apsaugos. 

 Joms taikomos išskaitos: vagystės atveju – kaip numatyta 
draudimo sutartyje vagystės rizikai; kitų žalų atveju – ne-
taikoma.

Papildomos 
draudimo 
paslaugos, 
taikomos 

rizikų paketui 
„Maksimalus“

Aprašymas

a) Nuostoliai dėl 
vandens povei-
kio, įskaitant ir  
hidrosmūgį 

Atlyginami transporto priemonės nuostoliai, sukelti van-
dens, tame tarpe vandens, patekusio į automobilio variklio 
skyrių pro standartines (gamintojo numatytas) automobilio 
angas, automobiliui važiuojant (stovint veikiančiu varikliu) 
keliu per susidariusius nuo lietaus vandens telkinius tais 
atvejais, kai nėra apie tai perspėjančių ženklų.  

b) Padangų draudimas Taikoma tik lengviesiems automobiliams. Jei draudžiamojo 
įvykio metu  sugadinama viena  padanga (nepriklausomai 
nuo to, ar sugadinta tik padanga ar ir kitos transporto prie-
monės dalys), ir jos negalima suremontuoti, atlyginama 
už dvi analogiškos sugadintai būklės padangas. Jei suga-
dinama daugiau padangų, atlyginama už tiek, kiek reikia, 
kad būtų užtikrintos dvi  vienodo protektoriaus padangos 
ant vienos ašies. Padangų nusidėvėjimas nustatomas 9.4. 
punkte nurodyta tvarka.

c) Amortizatorių 
draudimas

Taikoma tik lengviesiems automobiliams. Jei draudžiamojo 
įvykio metu sugadinamas transporto priemonės amortizato-
rius ir jį reikia keisti, o taip pat pagal gamintojo reikalavimus 
kartu privaloma pakeisti ir kitą amortizatorių, atlyginama už 
du analogiškos sugadintam būklės amortizatorius. 

d) Papildomos įrangos 
draudimas

Iki 150 eurų atlyginama žala dėl transporto priemonės 
papildomos įrangos sugadinimo, sunaikinimo ar vagystės, 
jei papildoma įranga nebuvo apdrausta pagal Papildomos 
įrangos draudimo sąlygas  (Taisyklių 16 p.). Žala atlygi-
nama tik pateikus naujos papildomos įrangos įsigijimo 
dokumentus. Papildomos įrangos nusidėvėjimas taikomas 
pagal Taisyklių Priedą Nr.1. Jei neįmanoma nustatyti papil-
domos įrangos amžiaus, nusidėvėjimui skaičiuoti  taikomas 
apdraustos transporto priemonės amžius. Jei papildoma 
įranga apdrausta pagal Papildomos įrangos draudimo są-
lygas, nuostoliai atlyginami pagal Papildomos įrangos drau-
dimo sąlygas.

e) Keleivių gelbėjimo 
išlaidos

Iki 1500 eurų atlyginamos išlaidos, patirtos dėl sužeistų 
keleivių gelbėjimo ir gabenimo po draudžiamojo įvykio iki 
artimiausios gydymo įstaigos, kur gali būti suteikta būtinoji 
medicinos pagalba, jei išmoka už šias išlaidas nemokama 
pagal kitas draudimo sutartis. 

f) Raktelių ir apsaugos 
sistemų draudimas

Iki 300 eurų atlyginamos būtinos ir protingos gamybos iš-
laidos, patirtos keičiant automobilio spyneles bei gaminant 
raktus, sergėjimo sistemų išjungimo priemones, jei jos buvo 
prarastos dėl vagystės (plėšimo). Šios išlaidos atlyginamos 
tik pateikus policijos pažymą, patvirtinantį vagystės faktą ir 
įsigijimą/ remontą patvirtinančius dokumentus. Išmoka ne-
mokama, jei raktai, sergėjimo sistemų išjungimo priemonės 
buvo palikti apdraustoje transporto priemonėje.

g) Bagažo draudimas Taikoma tik lengviesiems automobiliams. 
Iki 300 eurų atlyginama žala dėl bagažo sugadinimo ar 
sunaikinimo dėl draudžiamojo įvykio, ištikusio apdraustą 
transporto priemonę. Žala, padaryta bagažui dėl vagystės 
ir plėšimo, neatlyginama.
Bagažas – transporto priemone gabenami teisėto valdytojo 
ir/ar keleivių, draudžiamojo įvykio metu esančių apdrausto-
je transporto priemonėje, nuosavybės teise priklausantys 
asmeniniai daiktai. Bagažu nelaikomi gryni pinigai, mokėji-
mo kortelės,  juvelyriniai dirbiniai, dėvimi drabužiai, papuo-
šalai, mobilieji telefonai, pašto ženklai, bilietai, dokumentai, 
vertybiniai popieriai, transporto priemonės eksploatacinės 
ir pagalbinės medžiagos (pvz. alyvos, tepalai, aušinimo 
skysčiai), atsarginės dalys, įrankiai, kurie yra standartiniai 
transporto priemonės priedai, radioaktyvios medžiagos, 
sprogstamosios medžiagos, branduolinis kuras, vaistai ir 
psichotropinės medžiagos, programinė įranga ir informaci-
ja, esanti bet kokios rūšies duomenų laikmenose, augalai 
ir gyvūnai, komerciniais tikslais pervežami daiktai, turtas, 
apdraustas kitomis draudimo sutartimis.

h) Daiktų, tvirtinamų 
automobilio išorėje 
draudimas

Iki 900 eurų atlyginama žala dėl ant transporto priemonės 
papildomai pritvirtintų keleivių daiktų sugadinimo ar su-
naikinimo autoavarijos metu, jei to paties įvykio metu yra 
sugadinama ar sunaikinama ir pati transporto priemonė.

i) Vaiko saugos kėdu-
tės draudimas

Atlyginami nuostoliai už automobilyje esančios vaikiškos 
saugos kėdutės
sugadinimą, sunaikinimą ar vagystę tuo atveju, jei kėdutė 
nebuvo apdrausta kaip papildoma įranga. Išmokama iki 
150 eurų. Vagystės atveju žala atlyginama tik pateikus 
naujos vaikiškos kėdutės įsigijimo po vagystės dokumen-
tus, nusidėvėjimas netaikomas.  

j) Naminių gyvūnų 
draudimas

Atlyginamos draudžiamojo įvykio metu sužalotų apdrausta 
transporto priemone pervežamų gyvūnų gydymo gydykloje 
ir vaistų išlaidos. Atlyginama ne daugiau kaip 300 eurų dėl 
vieno įvykio ir tik tuo atveju, jei to paties įvykio metu yra 
sugadinama ar sunaikinama apdraustoji transporto priemonė. 
Gyvūno žūties dėl draudžiamojo įvykio atveju, iki 300 eurų 
kompensuojamos gyvūno palaikų utilizavimo išlaidos.

k) Salono valymo 
išlaidos

Iki 150 eurų atlyginamos transporto priemonės salono valy-
mo po draudžiamojo įvykio išlaidos.
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6. DRAUDĖjO, NAUDOS GAVĖjO, APDRAUSTOjO  
TEISĖS IR PAREIGOS.

6.1. Draudėjas turi teisę:
6.1.1. įstatymuose ir draudimo sutartyje nustatytais atvejais 

prašyti draudiko nutraukti, pakeisti draudimo sutartį;
6.1.2. draudžiamojo įvykio atveju reikalauti, kad draudikas įsta-

tymuose ir draudimo sutartyje nustatyta tvarka išmokėtų 
draudimo išmoką;

6.2. Draudėjas privalo:
6.2.1. suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie esmines 

aplinkybes, galinčias turėti įtakos draudimo rizikai: drau-
džiamos transporto priemonės naudojimo paskirtis, trans-
porto priemonės naudojimo vieta, teisėtų valdytojų amžius 
ir vairavimo stažas; taip pat aplinkybes, apie kurias Drau-
dikas raštu prašė Draudėjo suteikti informaciją;

6.2.2. Draudiko reikalavimu užpildyti Prašymą sudaryti draudimo 
sutartį bei suteikti kitą Draudiko reikalaujamą informaciją, 
reikalingą draudimo rizikai įvertinti;

6.2.3. sudaryti sąlygas Draudikui apžiūrėti ir nufotografuoti drau-
džiamą transporto priemonę;

6.2.4. suteikti galimybę Draudikui ar jo įgaliotam atstovui įvertinti, 
ar Draudėjas vykdo draudimo sutartyje numatytas pareigas, 
bei ar laikosi reikalavimų sumažinti draudimo riziką;

6.2.5. ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki numatomo rizikos pa-
didėjimo pranešti apie tai Draudikui raštu, išskyrus  
6.2.6 punkte numatytą atvejį. 

 Rizikos padidėjimu laikoma:
 -Transporto priemonės įkeitimas, areštas; 
 -Transporto priemonės raktelių ar sergėjimo sistemų iš-

jungimo priemonių praradimas; papildomų raktelių pasi-
gaminimas; spynelių, apsaugos ar sergėjimo priemonių 
sugedimas; sutarties sudarymo metu buvusių apsaugos 
ar sergėjimo priemonių pakeitimas, atjungimas be raštiško 
draudiko sutikimo;

 -Transporto priemonės pastovios registracijos numerių 
pakeitimas laikinais registracijos numeriais arba užsienio 
registracijos numeriais; transporto priemonės išregistra-
vimas; 

6.2.6. Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną raštu pranešti Draudikui 
apie raktelių ar sergėjimo sistemų išjungimo priemonių 
praradimą; užtikrinti transporto priemonės saugumą, kol 
bus pakeisti ar perprogramuoti  jos užraktai ir/ar apsaugos 
sistemos; nedelsiant po užraktų pakeitimo ar apsaugos 
sistemų perprogramavimo pateikti Draudikui tai patvirti-
nantį dokumentą. 

6.2.7. laiku mokėti draudimo įmokas;
6.2.8. supažindinti visus transporto priemonės naudotojus ir val-

dytojus su draudimo sutarties sąlygomis.
6.3. Po draudžiamojo įvykio draudėjas privalo: 
6.3.1. imtis visų jam prieinamų, protingų veiksmų ir priemonių 

žmonėms, transporto priemonei ar kitam turtui gelbėti, ga-
limai žalai sumažinti,  nuostolius galinčioms padidinti prie-
žastims pašalinti;

6.3.2. nedelsiant, nepasišalinus iš įvykio vietos, pranešti apie įvykį 
kompetentingoms institucijoms: 

6.3.2.1. Eismo įvykio atveju – policijai, jeigu eismo įvykyje dalyvavo 
tik apdrausta transporto priemonė ir nebuvo sugadintas 
kitas turtas (išskyrus atvejus, kai žala neviršija 1500 eurų 
ir draudėjas neabejoja, kad žala neviršys 1500 eurų.); arba 
jeigu kviesti policiją privaloma pagal KET;

6.3.2.2. Vagystės atveju – policijai;
6.3.2.3. Sprogimo, trečiųjų asmenų padarytos žalos (ne vagystės) 

atveju – policijai (išskyrus atvejus, kai žala neviršija 
1500 eurų);

6.3.2.4. Gaisro atveju – priešgaisrinės saugos tarnybai.
6.3.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešti draudikui 

apie įvykį ir į bet kurį Lietuvoje esantį Draudiko žalos re-
guliavimo centrą ar Draudiko rekomenduojamą remonto 
įstaigą apžiūrai pateikti transporto priemonę tokios būklės, 
kokios ji buvo po draudžiamojo įvykio (t.y. prieš remontą 
ar utilizavimą).  Šiame punkte numatyto termino leidžiama 
nesilaikyti, jeigu transporto priemonė apdrausta variantu  
„Nauja verte“, o transporto priemonės sugadinimai yra 
smulkūs ir netrukdantys saugiai važiuoti – tokiu atveju 
apie įvykį gali būti pranešta bet kada draudimo sutarties 
galiojimo metu;

6.3.5. iki pateikimo Draudiko apžiūrai užtikrinti transporto prie-
monės ar jos dalių apsaugą;

6.3.6. prieš pradedant transporto priemonės remontą, su Draudiku 
suderinti remonto darbų sąmatą ar įgalioti tai atlikti re-
monto įstaigą; 

6.3.7. transporto priemonės remonto metu išaiškėjus paslėptiems 
sugadinimams, nenustatytiems transporto priemonės ap-
žiūros metu, nedelsiant raštu apie tai informuoti Draudiką 
bei suderinti papildomai keičiamų detalių ir/ar atliekamų 
darbų sąmatą;

6.3.8. pateikti Draudikui visus draudimo išmokos dydžio nusta-
tymui reikalingus dokumentus ir informaciją (apie drau-
džiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes), taip pat 
visus dokumentus ir informaciją, reikalingus įgyvendinti 
Draudiko subrogacijos teisę į atsakingą už žalos padarymą 
asmenį;

6.3.9. saugoti pakeistas transporto priemonės dalis, kurių pa-
keitimo išlaidas Draudikas atlygino, ir perduoti jas Draudiko 
nuosavybėn per 14 dienų po draudimo išmokos gavimo.

6.3.10. gavęs žalos atlyginimą iš trečiojo asmens, atsakingo už pa-
darytą žalą, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoti 
Draudiką.

6.3.11. Transporto priemonės vagystės atveju per 3 darbo dienas 
nuo reikalavimo gavimo perduoti Draudikui transporto 
priemonės registravimo dokumentus, sutartyje numatytų 
sergėjimo sistemų įrengimą liudijančius dokumentus (pa-
žymas), visus automobilio raktelių komplektus, sergėjimo 
sistemų išjungimo priemones. Ši sąlyga netaikoma, jei 
Draudėjas įrodo, kad minėti daiktai yra perduoti teisė-
saugos institucijoms, tiriančioms įvykį, arba iš jo yra pa-
vogti. 

6.4. Paaiškėjus pavogtos transporto priemonės buvimo vietai, ne 
vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tokio fakto paaiškėjimo 
apie tai raštu pranešti Draudikui.

6.5. Naudos gavėjo, apdraustojo teisės ir pareigos:
6.5.1. Naudos gavėjas, apdraustasis turi teisę:
6.5.1.1. gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
6.5.1.2. gauti draudimo išmoką draudimo sutartyje ir teisės aktų nu-

statyta tvarka.
6.5.2. Naudos gavėjas, apdraustasis privalo:
6.5.2.1. pateikti Draudikui visus draudimo išmokos dydžio nusta-

tymui reikalingus dokumentus ir informaciją (apie drau-
džiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes), taip pat 
visus dokumentus ir informaciją, reikalingus įgyvendinti 
Draudiko subrogacijos teisę į atsakingą už žalos padarymą 
asmenį.

6.6. Draudėjo pareigas taip pat gali atlikti Draudėjo įgaliotas 
asmuo arba pilnametis šeimos narys. 

 Draudėjo pareigos yra privalomos ir transporto prie-
monės teisėtam valdytojui. Draudėjas laikomas atsa-
kingu už draudimo sutarties pažeidimus ir tais atvejais, 
kai pareigas, kylančias iš draudimo sutarties vykdymo, 
pažeidžia transporto priemonės valdytojas ar asmenys, 
veikiantys kaip Draudėjo ar transporto priemonės val-
dytojo atstovai.

7. DRAUDIKO TEISĖS IR PAREIGOS.
7.1. Draudikas turi teisę:
7.1.1. reikalauti iš Draudėjo informacijos, reikalingos draudimo 

rizikai įvertinti;
7.1.2. apžiūrėti, nufotografuoti draudžiamą objektą bei įvertinti 

draudimo riziką;
7.1.3. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas prie-

žasčių;
7.1.4. įstatymų nustatyta tvarka naudoti apdraustųjų duomenis; 

iš valstybės registrų, bankų, teisėsaugos institucijų gauti 
papildomą informaciją, reikalingą nagrinėjant prašymą 
sudaryti draudimo sutartį, vertinti per sutarties galiojimo 
laikotarpį atsitikusius įvykius ir nustatant draudimo išmokų 
dydžius;

7.1.5. padidėjus rizikai, reikalauti pakeisti draudimo sutartį, o 
draudėjui nesutikus - ją nutraukti;

7.1.6. Taisyklių 11 skyriuje numatytais atvejais atsisakyti išmokėti 
draudimo išmoką arba ją sumažinti; 

7.1.7. Išmokėjus draudimo išmoką, Draudikui pereina šios iš-
mokos dydžio reikalavimo teisė į atsakingą už padarytą 
žalą asmenį. Subrogacija netaikoma teisėtų transporto prie-
monės valdytojų atžvilgiu, taip pat dėl draudimo išmokų, 
mokamų pagal papildomą vairuotojo ir keleivių draudimo 
nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sąlygą; 

7.1.8. Draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką už defektiniame 
akte numatytų transporto priemonės dalių pakeitimą, turi 
teisę reikalauti perduoti jas Draudiko nuosavybėn.

7.1.9. Jeigu Draudėjas neįvykdo pareigos pranešti apie rizikos pa-
didėjimą, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo 
sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos 
draudimo įmokos. Tačiau Draudikas neturi teisės reikalauti 
nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkybės, galė-
jusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą.

7.2. Draudikas privalo:
7.2.1. suteikti Draudėjui informaciją apie Draudiko pavadinimą, 

draudimo įmonės rūšį, adresą, Draudiko padalinio ar 
Draudiko atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne 
Draudiko buveinėje), iš draudimo sutarčių kylančių ar su ja 
susijusių ginčų sprendimo tvarką, Draudiko elgesį, kai Drau-
dėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus rizikos 
padidėjimo atvejus;

7.2.2. įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo sutartyje nustatyta 
tvarka išmokėti draudimo išmoką;

7.2.3. įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos 
mokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką;

7.2.4. per 3 darbo dienas po sugadintos (sunaikintos) transporto 
priemonės pateikimo apžiūrai surašyti jos apžiūros pro-
tokolą.

8. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIčIAVIMAS IR 
MOKĖjIMAS.

8.1. Draudimo išmoka yra lygi dėl draudžiamojo įvykio patirtų ir 
pagal šių taisyklių sąlygas Draudiko kompensuojamų nuos-
tolių dydžiui, iš jo išskaičiavus draudimo sutartyje numatytą 
išskaitą. Žalos ir draudimo išmokos dydį nustato draudikas, 
vadovaudamasis surašytu apžiūros protokolu, draudimo su-
tarties sąlygomis bei jam pateiktais dokumentais.

8.2. Tais atvejais, kai yra nustatytas atsakingas už žalos pa-
darymą asmuo, į kurį Draudikas gali nukreipti subrogacinį 
reikalavimą, draudimo išmoka mokama neišskaičiuojant 
išskaitos. Tais atvejais, kai yra nustatyta abipusė kaltė, 
išskaičiuojama išskaitos dalis, proporcinga draudėjo kaltės 
laipsniui. Ši sąlyga netaikoma vagystės atveju.

8.3. Jei atsakingas už žalos padarymą asmuo nustatomas jau 
išmokėjus draudimo išmoką, Draudėjas savo pasirinkimu iš 
atsakingo už padarytą žalą asmens arba iš Draudiko turi 
teisę reikalauti pritaikytos išskaitos dydžio sumos išmo-
kėjimo.

8.4. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos yra išskai-
čiuojama nesumokėta draudimo įmokos dalis, kurios mo-
kėjimo terminas draudimo išmokos mokėjimo dieną yra 
suėjęs. Jei transporto priemonė buvo sunaikinta arba pa-
vogta, iš draudimo išmokos yra išskaičiuojama visa nesu-
mokėta draudimo įmokos dalis, neatsižvelgiant į jos mo-
kėjimo terminus.

8.5. Draudimo išmoka yra mokama Naudos gavėjui, o kai 
jo nėra – apdraustos transporto priemonės savininkui. 
Keleivių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų atveju 
draudimo išmoka mokama apdraustajam ar jo teisė-
tiems paveldėtojams. Draudimo išmokos gavėjo rašy-
tiniu prašymu ar sutikimu ji gali būti išmokėta ir kitam 
asmeniui.

8.6. Draudimo išmoka yra mokama ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga 
nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes 
ir draudimo išmokos dydį.

8.7. Draudikas turi teisę vietoj draudimo išmokos išmokėjimo 
patirtus nuostolius kompensuoti analogiškais (t.y. tokios pat 
rūšies, bet ne prastesnės kokybės nei sugadinti, sunaikinti 
ar prarasti) daiktais.

9. DRAUDIKO KOMPENSUOjAMI NUOSTOLIAI.
9.1. Nuostoliai dėl transporto priemonės sugadinimo, sunai-

kinimo ar praradimo:
9.1.1. Jei transporto priemonė laikoma sugadinta (t.y. kai at-

kūrimo kaštai sudaro mažiau nei 75% draudimo sumos) – 
su Draudiku suderinta remonto išlaidų suma.  Atkūrimo 
kaštų dydį nustato Draudikas. Remonto išlaidomis laikoma:

9.1.1.1. Varianto „Remontas Draudiko pasirinkimu“ atveju – 
Draudiko rekomenduojamų remonto įmonių sąskaitos – fak-
tūros už atliktus remonto darbus (kai transporto priemonė 
remontuojama) arba Draudiko apskaičiuota remonto išlaidų 
suma (kai transporto priemonė neremontuojama). Drau-
dėjas turi teisę atlikti transporto priemonės remonto darbus 
kitose įmonėse arba visai jos neremontuoti, tačiau ginčų 
dėl draudimo išmokos dydžio atvejais bus vadovaujamasi 
Draudiko rekomenduojamų remonto įmonių skaičiavimais. 
Kitų asmenų (nepriklausomų turto vertintojų, ne Draudiko 
rekomenduojamų remonto įmonių ir pan.) parengtais re-
monto kaštų apskaičiavimo dokumentais gali būti vadovau-
jamasi tik tais atvejais, kuomet Draudiko rekomenduojamos 
remonto įmonės atsisako atlikti apdraustos transporto prie-
monės remonto darbus.

9.1.1.2. Varianto „Remontas draudėjo pasirinkimu“ atveju - 
Draudėjo pasirinktos remonto įmonės sąskaita – faktūra už 
atliktus darbus. Jei transporto priemonė neremontuojama, 
remonto išlaidų suma apskaičiuojama šių taisyklių 9.1.1.1. 
punkte nustatyta tvarka; taip pat išskaičiuojamas trans-
porto priemonės dalių nusidėvėjimas.

9.1.2. Jei transporto priemonė laikoma sunaikinta (t.y. kai at-
kūrimo kaštai sudaro ne mažiau nei 75% draudimo sumos, 
arba kai remontas negalimas dėl techninių priežasčių) – 
draudimo suma, iš jos išskaičiavus transporto priemonės 
liekanų vertę. Transporto priemonės liekanų verte laikoma 
apklausos būdu Draudiko nustatyta didžiausia kaina, už 
kurią gali būti parduoti sunaikintos transporto priemonės li-
kučiai. Jei apklausa neatliekama, arba neatsiranda nė vieno 
pageidaujančio likučius įsigyti pirkėjo, transporto priemonės 
liekanų vertė nustatoma vadovaujantis Kelių transporto 
priemonių vertinimo instrukcija, patvirtinta LR susisiekimo 
ir finansų ministrų įsakymais. 

9.1.3. Jei transporto priemonė pavogta – draudimo suma. Tais 
atvejais, kai transporto priemonė yra surandama prieš iš-
mokant draudimo išmoką, vadovaujamasi taisyklių 9.1.1. 
arba 9.1.2 punktais.

9.2. Nuostoliai dėl transporto priemonės sugadinimų, sąmo-
ningai padarytų gelbstint transporto priemonės keleivius.

9.3. Išlaidos, patirtos siekiant sumažinti žalą, išskyrus atvejus, 
kai jos buvo daromos nepagrįstai ar be Draudiko sutikimo.

9.4. Padangos nusidėvėjimo norma apskaičiuojama pagal 
formulę:

 N = 100 – 100 x  = %, 
 kur:
 N – padangos nusidėvėjimo norma (%);
 Hd – padangos faktinis protektoriaus rašto gylis (mm);
 Hmin – minimalus  leistinas protektoriaus rašo gylis pagal 

galiojančias KET (mm);
 Hn – naujos padangos protektoriaus rašto gylis (mm).
9.5. Šalių sutarimu (tai turi būti aiškiai nurodyta draudimo liu-

dijime) gali būti apdraustos ir kompensuojamos ir kitos, pa-
pildomos išlaidos. Papildomos draudimo sąlygos nurodytos 
šių taisyklių II dalyje. 

10.  DRAUDIKO NEKOMPENSUOjAMI NUOSTOLIAI:
10.1. Nuostoliai, atsiradę dėl nedraudžiamojo įvykio.
10.2. Transporto priemonės rinkos vertės sumažėjimas, prekinės 

išvaizdos ar prekinės vertės netekimas, žala dėl neišven-
giamų natūralių procesų (korozijos, natūralaus nusidė-
vėjimo ir pan.).

10.3. Nuostoliai dėl transporto priemonės dalių, kurios drau-
džiamojo įvykio metu nebuvo sumontuotos apdraustoje 
transporto priemonėje, sugadinimo, sunaikinimo ar pra-
radimo.

10.4. Nuostoliai dėl negalėjimo naudotis apdrausta transporto 
priemone, negautos pajamos.

10.5. Kuro netekimas.
10.6. Baudos, netesybos.
10.7. Transporto priemonės pakeitimų, pagerinimų išlaidos.

10.8. Transporto priemonės valymo ar plovimo išlaidos, jei jos ne-
susijusios su draudžiamuoju įvykiu.

10.9. Skubaus dalių pristatymo išlaidos.
10.10. Mokestis už ugniagesių ar kitų organizacijų, įpareigotų su-

teikti pagalbą, atliktus darbus.
10.11. Papildomi nuostoliai, susidarę dėl to, jog nebuvo imtasi prie-

monių transporto priemonei gelbėti.
10.12. Nuostoliai, kuriuos atlygino atsakingas už žalos padarymą 

arba kitas asmuo.
10.13. Užsienyje atlikto transporto priemonės remonto išlaidos:
10.13.1. viršijančios 1500 eurų;
10.13.2. kurios nebuvo būtinos saugiam eismui užtikrinti.
10.14. Nepriklausomų turto vertintojų ataskaitų rengimo išlaidos, 

jei į juos buvo kreiptasi be Draudiko sutikimo. 
10.15. PVM mokestis, jei Draudėjas turi teisę į PVM atskaitą.
11. DRAUDIMO IŠMOKOS MAžINIMO IR NEMOKĖjIMO 

ATVEjAI.
11.1. Draudikas gali atsisakyti mokėti draudimo išmoką arba ją 

sumažinti, jei Draudėjas nevykdė šių taisyklių 6.2. – 6.4. 
punktuose numatytų pareigų.

11.2. Jei eismo įvykyje dalyvavo tik apdrausta transporto 
priemonė ir nebuvo sugadintas kitas turtas, draudimo 
išmoka gali būti išmokėta ir nesant draudžiamojo įvykio 
fakto pagrindžiančių oficialių įstaigų išduotų dokumentų, 
tačiau draudimo išmoka tokiu atveju negali viršyti 
1500 eurų. Jei eismo įvykio metu buvo sugadinti tik trans-
porto priemonės stiklai, draudimo išmoka mokama nerei-
kalaujant minėtų dokumentų.

11.3. Draudimo išmoka nemokama, jei eismo įvykio metu buvo 
sugadintos ar sunaikintos vien tik transporto priemonės pa-
dangos, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje pasirinktas 
rizikų paketas „Maksimalus“. 11.4. Draudimo išmoka dėl 
transporto priemonės remonto išlaidų ir jos dalių keitimo 
nemokama, jeigu dėl ankstesnio draudžiamojo įvykio už 
tuos pačius remonto darbus ar tų pačių dalių keitimą jau 
buvo išmokėta draudimo išmoka, o Draudikui nebuvo pa-
teikti faktinį šių darbų atlikimą bei apmokėjimą ir dalių įsi-
gijimą patvirtinantys dokumentai.

11.5. Draudimo išmoka mažinama 50%, jei Draudėjas nustatyta 
tvarka ir terminais nepateikė Draudikui ar policijai vieno iš 
šių daiktų: apdraustos transporto priemonės registracijos 
dokumentų, visų turėtų sergėjimo sistemų išjungimo prie-
monių bei raktelių, išskyrus atvejus, kai jie buvo prarasti 
plėšimo būdu ir tai yra patvirtinta teisėsaugos institucijų.

11.6. Transporto priemonės sunaikinimo ar vagystės atveju 
draudimo išmoka yra mažinama dėl ankstesnio drau-
džiamojo įvykio už transporto priemonės remontą išmokėta 
draudimo išmokos suma (tik tais atvejais, kai Draudikui 
nėra pateikti faktinį remonto darbų atlikimą ir apmokėjimą 
pagrindžiantys dokumentai).

11.7. Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką ir 
reikalauti grąžinti jau išmokėtąją, jei dėl draudėjo ar Naudos 
gavėjo veiksmų Draudikas negali įgyvendinti jam subroga-
cijos tvarka pereinančios reikalavimo teisės į atsakingą už 
žalos padarymą asmenį. Prie šių atvejų taip pat priskiriami 
atvejai, kai Draudėjas nepateikia pareiškimo dėl ikiteisminio 
tyrimo pradėjimo (kai žala atsirado dėl nusikalstamos veikos 
požymių turinčios veikos).

11.8. Praradus transporto priemonės raktelius ar sergėjimo 
sistemų išjungimo priemones, draudimo išmoka dėl trans-
porto priemonės ar jos dalių vagystės nemokama, jeigu 
draudžiamasis įvykis įvyko tuo metu, kol užraktai ar ser-
gėjimo sistemos nebuvo pakeisti ar perprogramuoti (taip pat 
ir jų pakeitimo ar perprogramavimo dieną iki 24:00 val.). Ši 
sąlyga netaikoma, jeigu transporto priemonės ar jos dalių 
vagystė įvyko iš saugomos teritorijos ir ne vėliau kaip per 
3 darbo dienas nuo raktelių ar sergėjimo sistemų išjungimo 
priemonių praradimo dienos.

11.9. Jei draudimo suma viršija draudimo vertę apdraudus tą 
patį objektą pagal kelias draudimo sutartis su skirtingais 
draudikais (dvigubas draudimas), draudimo išmoka yra su-
mažinama proporcingai draudimo vertės ir draudimo sumų 
pagal visas draudimo sutartis santykiui.

11.10. Kai yra suklastojami duomenys apie įvykį ar jo aplinkybes, 
arba kitais būdais siekiama neteisėtai gauti draudimo 
išmoką; jei draudėjas vengia, atsisako bendradarbiauti, 
nepadeda ar trukdo išsiaiškinti įvykio aplinkybes, nevykdo 
raštiškų Draudiko nurodymų.

12.  DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS, 
įSIGALIOjIMAS, VYKDYMAS IR NUTRAUKIMAS.

12.1. Draudimo sutartis sudaroma raštu, o jos sudarymą pa-
tvirtina Draudiko išduodamas draudimo liudijimas. Prieš 
sudarant draudimo sutartį, Draudėjas, esant Draudiko rei-
kalavimui, privalo užpildyti ir pateikti Draudiko nustatytos 
formos ir turinio prašymą sudaryti sutartį. Už prašyme nu-
rodytų duomenų teisingumą atsako Draudėjas.

12.2. Draudimo sutartis gali būti sudaryta dviem būdais:
12.2.1. Abiem šalims pasirašant draudimo sutartį;
12.2.2. Draudikui pasirašius draudimo sutartį, o Draudėjui nusta-

tytais terminais sumokėjus visą ar pirmąją draudimo su-
tartyje numatytą draudimo įmoką.

12.3. Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam laikotarpiui, 
kuris nurodomas draudimo liudijime.

12.4. Draudimo sutartis įsigalioja tik po to, kai sumokama visa 
ar pirmoji draudimo sutartyje numatyta draudimo įmoka, 
išskyrus taisyklių 13.5 punkte numatytus atvejus. Draudimo 
apsauga, laiku sumokėjus draudimo įmoką, taikoma nuo 
draudimo liudijime nurodytos dienos. 

12.5. Draudimo sutartis galioja Draudėjo pasirinktoje ir draudimo 
sutartyje nurodytoje teritorijoje:

12.5.1. Lietuvos Respublikoje;
12.5.2. Europoje: Airijoje, Albanijoje, Andoroje, Austrijoje, Balta-

rusijoje, Belgijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, 
Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Gibraltare, Graikijoje, Islan-
dijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Juod-
kalnijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lichtenš-
teine, Lietuvoje, Liuksemburge, Makedonijoje, Maltoje, 
Moldovoje, Monake, Norvegijoje, Olandijoje, Portugalijoje, 
Prancūzijoje, Rumunijoje; Rusijoje, išskyrus azijinę dalį už 
Uralo kalnų, Karačai Čerkesiją, Kabardino Balkariją, In-
gušiją, Šiaurės Osetiją, Čečėniją, Dagestaną; San Marine, 
Serbijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, Turkijoje, Ukrainoje, Vatikane, Vengrijoje, Vo-
kietijoje.

12.5.3. Europoje, išskyrus NVS šalis: Airijoje, Albanijoje, Andoroje, 
Austrijoje, Belgijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, 
Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Gibraltare, Graikijoje, Islan-
dijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Juodkal-
nijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lichtenšteine, 
Lietuvoje, Liuksemburge, Makedonijoje, Maltoje, Monake, 
Norvegijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Ru-
munijoje, San Marine, Serbijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, 
Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Vatikane, Ven-
grijoje, Vokietijoje.

12.6. Draudimo sutartis gali būti pakeista abiejų šalių rašytiniu 
susitarimu.

12.7. Draudimo sutartis pasibaigia:
12.7.1. Kai baigiasi draudimo sutartyje nurodytas draudimo ap-

saugos laikotarpis;
12.7.2. Žuvus draudimo objektui: 
12.7.2.1. Dėl draudžiamojo įvykio. Laikoma, kad draudimo objektas 

žuvo dėl draudžiamojo įvykio, jei transporto priemonė pa-
vagiama arba įvyksta kitas įvykis, dėl kurio ji pagal šių 
taisyklių sąlygas laikoma sunaikinta. Vagystės atveju su-
tartis pasibaigia nuo Draudėjo pranešimo apie transporto 
priemonės vagystę gavimo momento, kitais draudžiamųjų 
įvykių atvejais – nuo fakto, kad transporto priemonę, at-
sižvelgiant į šių taisyklių nuostatas, remontuoti netikslinga 
arba ji yra sunaikinta, nustatymo momento. 

12.7.2.2. Ne dėl draudžiamojo įvykio; išnykus galimybei įvykti drau-
džiamajam įvykiui.

12.7.3. Mirus draudėjui (fiziniam asmeniui); likvidavus draudėją 
(juridinį asmenį), jei nėra jo teisių bei pareigų perėmėjo;

12.7.4. Kai nuosavybės teisė į apdraustą transporto priemonę 
pereina kitam asmeniui. Ši sąlyga netaikoma, jei nuosa-
vybės teisė į transporto priemonę pereina Draudėjui lizingo 
(finansinės nuomos) ar išperkamosios (veiklos) nuomos su-
tarties pagrindu. 
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12.7.5. Nutraukus draudimo sutartį:
12.7.5.1. Šalių susitarimu;
12.7.5.2. Draudėjo iniciatyva. Pagal šį punktą draudimo sutartis 

laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai Draudikas gauna 
rašytinį prašymą nutraukti draudimo sutartį, arba prašyme 
nurodytą dieną (jei ji yra vėlesnė).

12.7.5.3. Draudiko iniciatyva draudėjui nesumokėjus eilinės draudimo 
įmokos;.

12.7.6. Kitais įstatymų numatytais atvejais.
13. DRAUDIMO SUMA, DRAUDIMO įMOKŲ 

APSKAIčIAVIMAS, MOKĖjIMAS IR GRĄžINIMAS.
13.1. Draudimo suma yra nustatoma vadovaujantis šių taisyklių 

5.2.1. ir 5.2.2 punktais.
13.2. Draudimo įmokos dydį, atsižvelgęs į draudimo riziką, nu-

stato Draudikas. Draudimo įmokos dydis ir jos mokėjimo 
terminai nurodomi draudimo liudijime.

13.3. Draudimo įmokos sumokėjimo diena laikoma pinigų gavimo 
diena (kai mokama grynaisiais pinigais) arba pinigų įs-
kaitymo į Draudiko ar draudimo tarpininko sąskaitą diena 
(kai mokama pavedimu).

13.4. Draudėjo pareiga sumokėti draudimo įmokas išlieka net ir 
pasibaigus draudimo sutarčiai.

13.5. Draudimo įmokos mokėjimo termino praleidimo pasekmės:
13.5.1. Jei visa ar pirmoji draudimo įmoka sumokėta pavėlavus ne 

daugiau kaip 30 dienų po draudimo sutartyje numatyto mo-
kėjimo termino, draudimo apsauga įsigalioja ketvirtąją po 
draudimo įmokos sumokėjimo dieną.

13.5.2. Jei visa ar pirmoji draudimo įmoka sumokėta pavėlavus 
daugiau kaip 30 dienų po draudimo sutartyje numatyto mo-
kėjimo termino – draudimo sutartis neįsigalioja.

13.5.3. Jei draudimo sutartyje numatyti antros ir vėlesnės draudimo 
įmokų mokėjimo terminai, Draudikas prieš 15 dienų iki 
draudimo įmokos mokėjimo termino išsiunčia Draudėjui 
pranešimą, nurodydamas, kad jei draudimo įmokos dalis 
bus sumokėta pavėlavus daugiau kaip 30 dienų po draudimo 
sutartyje numatyto mokėjimo termino, draudimo sutartis 
pasibaigs. Jei Draudėjas, su kuriuo yra sudaryta tiesioginio 
debeto sutartis, sutartyje nurodytą dieną nesumoka antros 
ar vėlesnės draudimo įmokos dalies, Draudikas išsiunčia 
Draudėjui pranešimą, nurodydamas, kad per 30 dienų nuo 
pranešimo išsiuntimo draudėjui nesumokėjus draudimo 
įmokos dalies, draudimo sutartis pasibaigs.

13.6. Draudimo įmoka grąžinama:
13.6.1. Taisyklių 12.7.1. punkte numatytu atveju – negrąžinama;
13.6.2. Taisyklių 12.7.2.1. punkte numatytu atveju – negrąžinama;
13.6.3. Taisyklių 12.7.2.2. punkte numatytu atveju – grąžinama 

metinės draudimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, 
likusiam iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo ap-
saugos galiojimo pabaigos.

13.6.4. Taisyklių 12.7.3. punkte numatytu atveju - grąžinama 
metinės draudimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, 
likusiam iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo ap-
saugos galiojimo pabaigos.

13.6.5. Taisyklių 12.7.4. punkte numatytu atveju - grąžinama 
metinės draudimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, 
likusiam iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo ap-
saugos galiojimo pabaigos, iš jos išskaičiavus sutarties 
administravimo ir vykdymo išlaidas. Sutarties admi-
nistravimo ir vykdymo išlaidos apskaičiuojamos pagal 
formulę: (0,3 · į) + Ž – S, kur į - metinės draudimo įmokos 
dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki draudimo su-
tartyje nurodytos draudimo apsaugos galiojimo pabaigos; 
Ž – pagal šią draudimo sutartį išmokėtų ir numatomų iš-
mokėti draudimo išmokų suma; S – subrogacijos tvarka 
Draudiko susigrąžinta suma.

13.6.6. Taisyklių 12.7.5.1. punkte numatytu atveju – šalių susi-
tarime nurodytomis sąlygomis.

13.6.7. Taisyklių 12.7.5.2. punkte numatytu atveju – taisyklių 
13.6.5. punkte nustatyta tvarka.

13.6.8. Taisyklių 13.5.2 punkte numatytu atveju – visa draudimo 
įmoka;

13.6.9. Kitais atvejais – negrąžinama.
13.7. Grąžintina draudimo įmoka ar jos dalis pervedami į 

draudėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip 
per 14 darbo dienų nuo Draudėjo rašytinio prašymo gavimo 
dienos.

13.8. Praleidusi mokėjimo terminą, šalis privalo mokėti 0,04% 
dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

14.  PRANEŠIMAI.
14.1. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis 

privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Tar-
pininkai nėra įgalioti priimti šiuos pranešimus (išskyrus pra-
nešimą apie draudžiamąjį įvykį, kuris gali būti perduotas per 
Draudiko rekomenduojamą remonto įmonę).

14.2. Pranešimas laikomas įteiktu tinkamai, jei jis yra išsiųstas:
14.2.1. Kai pranešimas siunčiamas Draudikui: laišku arba per 

kurjerį internetinėje svetainėje www.gjensidige.lt  nu-
rodytu Draudiko būstinės adresu, arba perduotas faksi-
miliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu numeriu, arba 
atsiųstas draudimo liudijime nurodytu elektroninio pašto 
adresu, taip pat pateiktas draudiko internetinėje svetainėje 
www.gjensidige.lt.

14.2.2. Kai pranešimas siunčiamas Draudėjui ar Naudos gavėjui:  
laišku arba per kurjerį draudimo liudijime nurodytu Draudėjo 
ar Naudos gavėjo adresu, arba perduotas faksimiliniu ryšiu 
draudimo liudijime nurodytu Draudėjo ar Naudos gavėjo nu-
meriu, arba atsiųstas draudimo liudijime nurodytu Draudėjo 
ar Naudos gavėjo elektroninio pašto adresu. Draudikui gavus 
Draudėjo ar Naudos gavėjo pranešimą apie adreso (pašto 
ar elektroninio) arba fakso numerio pasikeitimą, pranešimai 
siunčiami naujuoju adresu (fakso numeriu).

14.3. Laikoma, kad pranešimo įteikimo diena yra:
14.3.1. kai siunčiama elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu – kita 

darbo diena po pranešimo išsiuntimo dienos;
14.3.2. kai siunčiama paštu neregistruotu laišku – po 3 darbo dienų 

nuo jo išsiuntimo;
14.3.3. kai siunčiama per kurjerį arba paštu registruotu laišku – 

diena, kurią yra įteikiamas pranešimas;
14.3.4. draudiko svetainėje ar E-pay sistema - kita darbo diena po 

pranešimo pateikimo dienos;
15. KITOS NUOSTATOS.
15.1. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų 

būdu, o nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teis-
muose. 

15.2. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. įstatymų numatytais ar leidžiamais atvejais Draudiko teisės 

ir pareigos pagal draudimo sutartį gali būti perleistos kitai 
draudimo įmonei, kitos Europos Sąjungos valstybės narės 
draudimo įmonei ar užsienio valstybės draudimo įmonės 
filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos 
Sąjungos valstybėje narėje. Ketindamas perleisti teises ir 
pareigas pagal draudimo sutartį Draudikas privalo informuoti 
Draudėją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Draudėjas, 
nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį per-
leidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį nustatyta tvarka 
per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo.

15.4. Draudimo, viršijančio draudimo vertę, teisinės pa-
sekmės.

15.4.1. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, viršija 
draudimo vertę, tai draudimo sutartis negalioja dėl tos 
draudimo sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę. Tačiau 
išmokėta draudimo vertę viršijanti draudimo išmoka negali 
būti išieškota.

15.4.2. Jeigu draudimo įmokos (premija) mokamos periodiškai 
ir, nustačius 15.4.1. p. numatytas aplinkybes, draudimo 
įmoka (premija) dar nėra visiškai sumokėta, likusi mokėti 
draudimo įmokos (premijos) suma sumažinama propor-
cingai draudimo sumos sumažinimo dydžiui.

15.4.3. Jeigu draudimo suma buvo padidinta dėl draudėjo apgaulės, 
draudikas turi teisę reikalauti draudimo sutartį pripažinti 
negaliojančia ir atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jų 
nepadengia gauta draudimo įmoka (premija).

15.4.4. Punktų 15.4.1.-.15.4.3. nuostatos taip pat taikomos 
tais atvejais, kai draudimo suma viršija draudimo vertę 

apdraudus tą patį objektą pagal kelias draudimo sutartis 
su skirtingais draudikais (dvigubas draudimas). Šiuo atveju 
draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas draudikas, 
sumažinama proporcingai draudimo sumos sumažinimui 
pagal atitinkamą draudimo sutartį.

15.5. Nevisiškas draudimas.
 Jeigu draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra ma-

žesnė už draudimo vertę, tai, įvykus draudiminiam įvykiui, 
draudikas privalo atlyginti draudėjui (naudos gavėjui) dalį jo 
patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo 
vertės santykiui.

II DALIS. PAPILDOMOS DRAUDIMO SĄLYGOS.

16. PAPILDOMOS įRANGOS DRAUDIMO SĄLYGOS.
16.1. Papildomos sąvokos:
 Papildoma įranga – tai transporto priemonėje papildomai 

(ne gamintojo) sumontuota garso, vaizdo aparatūra, ap-
saugos nuo vagysčių sistemos, reklaminiai įtaisai, lengvo 
lydinio ratlankiai, išorinės bagažinės, dujinė įranga, pa-
pildomi apsaugos lankai, papildomi žibintai, spoileriai, 
vaiko saugos kėdutė, kėbulo dažymas poliuretano dažais, 
dekoratyvinės dangos, reklaminiai lipdukai, dekoratyvinės 
plėvelės, transporto priemonėje stacionariai įrengta mi-
krobangų krosnelė, šaldytuvas, santechnika; aptakai; 
papildomi žibintai; gervė; priekabos prikabinimo įtaisas; 
vardiniai numeriai; dujų įranga; įranga, kuri naudojama at-
liekant specialias funkcijas (medicinos įranga, diagnostikos 
įranga, gaisro gesinimo įranga, garsiakalbiai), taip pat kiti 
papildomi priedai ir įranga, kuriuos įmontavo ne transporto 
priemonės gamykla – gamintoja, taip pat savarankiškai 
sumontuoti papildomi įrengimai ar detalės, arba neorigi-
nalūs įrenginiai, kuriais pakeisti gamykliniai (originalūs). 
Naujiems (neeksploatuotiems) automobiliams įranga, su-
montuota gamintojo atstovo pardavimo salone, nelaikoma 
papildoma įranga.

16.2. Draudimo objektas.
 Draudžiama tik stacionariai sumontuota papildoma įranga. 
16.3. Draudžiamieji įvykiai.
 Papildoma įranga draudžiama tik tuo atveju, jei draudžiama 

pati transporto priemonė  ir nuo tų pačių draudžiamųjų 
įvykių,  kaip ir transporto priemonė. įrangos draudimui 
taikomi tie patys draudimo variantai, išskaitos ir kitos su-
tarties sąlygos,  kaip ir transporto priemonei.

16.4. Nedraudžiamieji įvykiai.
 Papildomai įrangai taikomi tokie patys nedraudžiamieji 

įvykiai, kaip ir transporto priemonei.
16.5. Draudimo suma.
 Papildomos įrangos draudimo suma nustatoma vadovau-

jantis papildomos įrangos pirkimo dokumentais, kaini-
ninkais, katalogais bei nepriklausomų vertintojų pateiktais 
duomenimis. Jei papildoma įranga ne nauja, tai jos rinkos 
vertė nustatoma skaičiuojant nusidėvėjimą nuo papildomos 
įrangos įsigijimo kainos, pagal Priedą  Nr.1. Bendra visos 
papildomos įrangos draudimo suma negali sudaryti daugiau 
kaip 20% draudžiamos transporto priemonės draudimo 
sumos. 

16.6. Papildomos įrangos draudimo išmokų mokėjimo 
sąlygos ir tvarka.

 Papildomai įrangai taikoma tokios pačios draudimo išmokų 
išmokėjimo sąlygos ir tvarka, kaip ir  transporto priemonei. 

 Jei vieno draudžiamojo įvykio metu nukentėjo tik pa-
pildoma įranga, jai taikoma tokios pačios, kaip transporto 
priemonei, išskaitos. Jei vieno draudžiamojo įvykio metu 
nukentėjo ir transporto priemonė ir papildoma įranga, 
taikoma tik viena- transporto priemonei numatyta iš-
skaita.

17.  PAGALbOS DRAUDIMO SĄLYGOS.
17.1. Papildomos sąvokos.
 Apdraustieji  – transporto priemonės vairuotojas ir keleiviai, 

kurie draudžiamojo įvykio metu buvo transporto priemonėje 
su transporto priemonės savininko (teisėto valdytojo) žinia ir 
valia. Apdraustaisiais asmenimis nelaikomi asmenys, vežami 
už mokestį arba paimti pakelėje autostopu.

 įvykis – Transporto priemonės sugadinimas/sunaikinimas 
dėl eismo įvykio, gaisro, trečiųjų asmenų tyčinės veikos 
(įskaitant vagystę), gamtinių jėgų (audros, liūties, krušos, 
žaibo įtrenkimo); įvykio sąvokai taip pat priskiriamas ir 
Techninis gedimas, įskaitant mechaninės arba elektros 
dalies gedimą, dėl kurio nėra galima tęsti kelionės, taip pat 
ir tie atvejai, kai dėl atitinkamo gedimo tolimesnis kelionės 
Transporto priemone tęsimas keltų realią grėsmę keleivių 
saugumui ar pačiai Transporto priemonei: sumaišyta kuro 
rūšis, padangos pradūrimas, kuro pasibaigimas, Transporto 
priemonės užvedimo raktų užtrenkimas salono viduje, 
rakto gedimas arba pametimas, papildomai įmontuotos 
apsaugos sistemos įrangos gedimas ir pan.; Techninio 
gedimo sąvokai priskiriamas užklimpimas (sniege, purve 
ar smėlyje), jei tai įvyko viešajame kelyje;

 Nevažiuojanti transporto priemonė – Transporto 
priemonė, kuria sava eiga nėra įmanoma tęsti kelionės dėl 
įvykio metu atsiradusių Transporto priemonės gedimų, ap-
gadinimų arba kai dėl tokių įvykio metu atsiradusių Trans-
porto priemonės gedimų arba apgadinimų tolimesnį Trans-
porto priemonės eksploatavimą draudžia taikomi teisės 
aktai;

 Nuolatinė gyvenamoji vieta – Draudimo sutartyje nuro-
dytas draudėjo adresas arba kitas Draudėjo raštu nurodytas 
adresas Lietuvos Respublikoje.  

 Transporto priemonė – sausumos kelių Transporto 
priemonė, kuri yra priskiriama M1 (keleivinis automo-
bilis), arba N1 (krovininis automobilis iki 3,5 t) klasei, ir 
kurios bendroji masė ne didesnė kaip 3500 kg, ir dėl kurios 
draudimo yra sudaryta galiojanti Draudimo sutartis ir 
kurios atžvilgiu galioja draudimo apsauga pagal Draudimo 
sutartį.

 Techninės pagalbos darbuotojas  – draudiko nurodyto 
partnerio, organizuojančio  ar suteikiančio pagalbą, atsa-
kingas darbuotojas. 

17.2. Draudžiamasis įvykis.
 Tai Draudiko įgalioto atstovo teikiama techninės pagalbos ir 

pagalbos paslaugų organizavimo paslauga Transporto prie-
monei įvykio atveju.

17.3. Papildomos draudėjo pareigos:
 Draudėjas privalo iš įvykio vietos nedelsdamas informuoti 

Draudiko techninės pagalbos darbuotojus telefonu, nu-
rodytu su draudimo liudijimu įteiktoje atmintinėje, bei 
vykdyti jo nurodymus.

17.4. Galiojimo teritorija – taip, kaip nurodyta draudimo su-
tartyje.

17.5. Paslaugų aprašymas ir limitai.
 VISOS PAGALBOS DRAUDIMO PASLAUGOS TEIKIAMOS TIK 

SU SĄLYGA, JEI NAUDOJAMASI DRAUDIKO NURODYTOS 
TECHNINĖS PAGALBOS įMONĖS PASLAUGOMIS 

Paslauga Paslaugos aprašymas Limitai Papildomos 
sąlygos

1. Pagalba 
telefonu

Po įvykio suteikiama konsultacija telefonu   

2. Pagalba 
kelyje

Negalint tęsti kelionės dėl įvykio, tech-
ninės pagalbos darbuotojas atvyksta ir 
atlieka smulkius remonto kelyje darbus 
(variklio užvedimas, rato pakeitimas, kuro 
pristatymas, avarinis durelių atidarymas, 
atsarginio raktų komplekto pristatymas). 
Detalių ir medžiagų, panaudotų remon-
tui, kaina pagal šį punktą neatlyginama. 
Išlaidos dėl Transporto priemonės raktų, 
spynų, signalizacijos, padangų montavi-
mo ir balansavimo nepatenka į smulkaus 
remonto kelyje paslaugą ir nekompen-
suojamos.

Lietuvoje – 
neribojama, 
užsienyje - 
iki 700 EUR

Techninės 
pagalbos 
darbuotojas 
įspėja draudėją 
pakeisti gedi-
mus sukelian-
čias dalis ar 
mazgus. Dėl to 
paties gedimo 
neteikiama ne-
mokama tech-
ninė pagalba 
3-čią ir daugiau 
kartų pagal 
vieną draudimo 
sutartį.

3.Trans-
portavimo 
paslauga

Jei Nevažiuojančios Transporto priemo-
nės po įvykio neįmanoma suremontuoti 
kelyje, techninės pagalbos tarnyba trans-
portuoja ją iki remonto dirbtuvių arba 
draudėjo nurodytos vietos. Draudikas 
neatlygina darbų, atliktų remonto dirbtu-
vėse, ir detalių bei medžiagų, panaudotų 
remontui, išlaidų.

Lietuvoje – 
neribotas 
atstumas, 
užsienyje - 
iki 1000 EUR

Apmokamas 
1 transportavi-
mas per 1 įvy-
kį. Transporto 
priemonės 
transportuoja-
mos tik patei-
kus automo-
bilio raktelius, 
registracijos 
liudijimą, ir, 
esant autoį-
vykiui – pri-
klausomai nuo 
KET reikalavi-
mų – policijos 
pažymą ar 
eismo įvykio 
deklaraciją

4.Taksi 
paslauga

 Jei Transporto priemonė buvo transpor-
tuota, draudėjui pageidaujant, techninės 
pagalbos tarnyba organizuoja taksi pas-
laugas apdraustiesiems.

Iš įvykio 
vietos iki 
100 km ir iki 
200 EUR

 

5. Nak-
vynės 
paslauga

Jei Transporto priemonė buvo transpor-
tuota  ir jos negalima suremontuoti tą 
pačią dieną arba remonto dirbtuvės už-
darytos (vakaras, naktis, nedarbo diena 
ir pan.), techninės pagalbos tarnyba or-
ganizuoja apdraustiesiems vieną nakvynę 
viešbutyje, motelyje, svečių namuose. 
Atlyginamos tik kambario nuomos nakvy-
nei išlaidos, neatlyginant jokių kitų turėtų 
pragyvenimo išlaidų, tokių kaip pvz.: 
maitinimo (išskyrus atvejus, kai pusryčiai 
įtraukti į nakvynės kainą), naudojimosi 
kambario bare esančiu maistu ir gėrimu 
išlaidų, naudojimosi telefonu, internetu, 
aptarnavimo į kambarius paslaugų  ir pa-
našių išlaidų.

Lietuvoje – 
iki 180 eurų, 
užsienyje iki 
600 EUR

6. Pa-
kai tinis 
automo-
bilis

Jei Transporto priemonė buvo trans-
portuota į remonto dirbtuves, o ten yra 
nustatoma ir raštu patvirtinama, kad 
automobilio negalima suremontuoti per 
1 darbo dieną, draudėjui 1 paros bėgyje 
yra suteikiamas pakaitinis automobilis 
atsižvelgiant į nevažiuojančio automobilio 
klasę, bet ne didesnis kaip vidutinės kla-
sės. Pakaitinis automobilis suteikiamas, 
kol bus pašalinti gedimai, bet ne ilgiau 
kaip 7 paroms. Už automobilio draudimą 
nuomos laikotarpiui, papildomą nuomos 
laikotarpį, kurą ir kitas išlaidas apmoka 
Transporto priemonės vairuotojas. Pakai-
tinį automobilį vairuotojas paima ir grąži-
na savo sąskaita.

Lietuvoje ir 
užsienyje –
iki 7 parų

Jei suteikiamas 
pakaitinis 
automobilis, 
neteikiama ir 
nekompensuo-
jama kelionės 
pratęsimo 
paslauga

7. Ke-
lio nės 
pratęsimo 
išlaidos

Jei Transporto priemonė buvo transpor-
tuota į remonto įmonę, o ten yra nusta-
toma, kad jos negalima suremontuoti 
per 1 darbo dieną o  taip pat Transporto 
priemonės vagystės atveju, techninės 
pagalbos tarnyba organizuoja apdraus-
tųjų sugrįžimo į nuolatinę gyvenamąją 
vietą Lietuvoje išlaidas traukiniu (ekono-
mine klase), autobusu ar kitu transportu, 
arba kompensuoja kelionės iki planuotos 
kelionės vietos išlaidas, su sąlyga, kad ji 
yra arčiau, nei pastovi gyvenamoji vieta 
Lietuvoje, traukiniu (ekonomine klase), 
autobusu ar kitu transportu. 

Lietuvoje – 
iki 60 eurų, 
užsienyje iki 
700 EUR per 
įvykį

Jei kompensuo-
jamos kelionės 
pratęsimo 
išlaidos, 
nesuteikiama ir 
nekompensuo-
jama pakaitinio 
automobilio 
paslauga

8. Trans-
porto 
prie  monės 
saugoji-
mas

Jei Transporto priemonė buvo transpor-
tuota ir po  įvykio jai reikalinga apsauga, 
techninės pagalbos tarnyba organizuoja 
Transporto priemonės saugojimą.

Lietuvoje 
atlyginamos 
ne daugiau 
kaip 6 eurai  
už parą ir ne 
ilgiau kaip 
už 7 paras, 
užsienyje – 
iki 15 eurų 
už parą, bet 
be ilgiau 
kaip už 
7 paras.

9. Finan- 
 sinė pa-
galba

Grynųjų pinigų išdavimas užsienyje, ga-
vus užstatą Lietuvoje pagal Techninės 
pagalbos nustatytą tvarką 

Iki 1000 EUR Pagal techninės 
pagalbos tarny-
bos nustatytas 
sąlygas

10. Ver   - 
timo pas-
lauga

Atlyginame vertėjo paslaugų telefonu 
išlaidas tvarkant formalumus, susijusius 
su draudžiamuoju įvykiu, gedimu, Trans-
porto priemonės vagyste, apdraustųjų 
sužalojimu

 Užtikrinamas 
vertimas iš 
lietuvių į anglų 
kalbą, ir iš 
anglų kalbos į 
lietuvių

11. Ju  ri- 
  dinė pa-
galba

Atlyginama juristų pagalba tvarkant for-
malumus, susijusius su draudžiamuoju 
įvykiu, gedimu, Transporto priemonės 
vagyste, apdraustųjų sužalojimu

iki 200 EUR  

17.6. Papildomos draudėjo pareigos po įvykio.
 Draudėjas privalo nedelsiant, nepasišalinęs iš įvykio vietos, 

pranešti apie tai draudiko techninės pagalbos įmonei te-
lefonu.

17.7. Neatlyginami nuostoliai (išlaidos):
17.7.1. nekompensuojami nuostoliai, atsiradę dėl nutrūkusios ke-

lionės ar kroviniui padarytos žalos bei pelno praradimas.
17.7.2. nekompensuojamos išlaidos, jei naudojamasi kitų, nei nu-

rodyta Draudiko, pagalbą teikiančių įmonių paslaugomis. 
17.8. Pagalbos draudimui taikomi tie patys nedraudžiamieji 

įvykiai, kaip ir transporto priemonės draudimui. Pa-
pildomai taikomi nedraudžiamieji įvykiai pagalbos 
draudimui:

17.8.1. jeigu įvykio atveju atsiradę gedimai netrukdo tęsti kelionės 
ir nekelia grėsmės įprastam vairavimui, vairuotojo ir keleivių 
saugumui ir pačiai Transporto priemonei, pvz., įlenktos arba 
nubrėžtos kėbulo dalys, neveikia valytuvai nesant kritu-
liams, įskilęs žibintas ir pan.

17.8.2. Transporto priemonės vairuotojas dėl apsvaigimo alkoholiu 
arba narkotinėmis psichotropinėmis medžiagomis negali 
vairuoti;

17.8.3. Draudėjas buvo perspėtas dėl Transporto priemonės netin-
kamos dalies ir/ar detalės, kuri sąlygoja to paties gedimo 
pasikartojimą daugiau nei 2 kartus;

17.8.4. Transporto priemonė užklimpo ar kitaip paveikta kliūties 
negali sava eiga važiuoti, išskyrus atvejus, kai tokia situ-
acija patenka į įvykio apibrėžimą;

17.8.5. Draudėjas neturi Transporto priemonės registracijos doku-
mentų, užvedimo raktų;

17.8.6. Draudėjas trukdo techninės tarnybos darbuotojui apžiūrėti 
Transporto priemonę ir nustatyti gedimą.

17.8.7. jei Transporto priemonės valdytojas, naudotojas ar val-
dytojo įgaliotas asmuo neturi tam tikrų įgaliojimų valdyti 
Transporto priemonę (vairuotojas neturėjo draudimo liu-
dijime nurodyto vairavimo stažo ir / arba amžiaus).

18.  KELEIVIŲ DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ SĄLYGOS.

18.1. PAPILDOMOS SĄVOKOS:
 Nelaimingas atsitikimas - tai staigus, netikėtas įvykis, 

kai prieš keleivio valią veikianti išorinė fizinė jėga, cheminis, 
terminis, nuodingų dujų poveikis pakenkia apdraustojo svei-
katai arba tampa jo neįgalumo ar mirties priežastimi.
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18.2. DRAUDIMO ObjEKTAS.
 Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su keleivių 

kūno sužalojimu (trauma), sveikatos sutrikimu ir/ar mirtimi 
dėl nelaimingo atsitikimo.

18.3. DRAUDIMO SUMA.
 Keleiviai draudžiami Draudėjo pasirinkta ir su Draudiku 

suderinta draudimo suma pagal vietų arba pagal bendrą 
sistemą.

 bendra sistema – keleivių draudimo nuo nelaimingų atsi-
tikimų variantas, kai draudimo suma transporto priemonėje 
esantiems keleiviams kiekvienam asmeniui dalijama ly-
giomis dalimis, nepriklausomai nuo to, ar draudžiamojo 
įvykio metu keleivis sužalotas, ar ne.

 Vietų sistema – keleivių draudimo nuo nelaimingų atsi-
tikimų variantas, kai vienoda draudimo suma apdraudžiama 
kiekviena transporto priemonėje įrengta sėdima vieta. 

 Jei transporto priemonėje važiavo daugiau  keleivių, nei 
numatytas transporto priemonės techninėje charakteris-
tikoje sėdimų vietų skaičius, draudimo išmoka kiekvienam 
keleiviui mažinama proporcingai numatytų sėdimų vietų ir 
važiavusių keleivių skaičiaus santykiui.

18.4. RIZIKŲ VARIANTAI:
 Rizikų variantai yra:

a) Mirtis (M)– draudimo išmoka mokama keleiviui mirus 
dėl draudžiamojo įvykio metu patirtų kūno sužalojimų, 
jei mirtis įvyksta per vienerius metus nuo nelaimingo at-
sitikimo dienos.

b) Trauma (T) – draudimo išmoka mokama draudžiamojo 
įvykio metu patirtų keleivio kūno sužalojimo atvejais, 
numatytais Taisyklių III dalies Priede Nr. 2 „Draudimo 
išmokų, mokamų dėl kūno sužalojimų, pagal keleivių 
draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, apskaičiavimo 
lentelė“.

c) Neįgalumas (N) – draudimo išmoka mokama, jeigu 
keleiviui dėl draudžiamojo įvykio metu patirtų kūno suža-
lojimų LR įstatymų nustatyta tvarka suteikiamas didesnis 
kaip 25% neatsistatantis darbingumo sumažėjimas/neį-
galumas/specialūs poreikiai.

18.5. DRAUDžIAMIEjI įVYKIAI.
  Draudžiamasis įvykis yra apdraustoje transporto priemonėje 

draudžiamojo įvykio metu buvusių keleivių sužalojimas ar jų 
mirtis dėl pastarojo draudžiamojo įvykio. 

 įvykis laikomas draudžiamuoju, jei įvykio faktas yra patvir-
tintas Eismo priežiūros tarnybos ar kitos teisėsaugos insti-
tucijos pažymomis; apdraustojo sužalojimai, sveikatos su-
trikimas ar mirtis patvirtinti sveikatos priežiūros įstaigos pa-
žymomis; įvykio padariniai yra nurodyti Taisyklių III dalies 
Priede Nr.2, keleivis tapo neįgalus arba dėl šio įvykio mirė 
praėjus ne daugiau kaip metams nuo draudžiamojo įvykio 
dienos.

18.6. Keleivių draudimui taikomi tie patys nedraudžiamieji įvykiai, 
kaip ir transporto priemonės draudimui. Papildomai taikomi 
nedraudžiamieji įvykiai keleivių draudimui:

 Draudikas nemoka draudimo išmokos, kai:
18.6.1. po autoįvykio, kurio metu nukentėjo keleivis (-iai), nebuvo 

kviesta policija ir/arba greitoji medicinos pagalba, nepaisant 
to, kad nukentėjusysis asmuo vėliau savarankiškai dėl 
įvykio kreipėsi į gydymo įstaigą; 

18.6.2. sveikatos sutrikimai, organų ar jų funkcijų netekimas, mirtis 
įvyko dėl: įgimtų bei įgytų trūkumų arba susirgimų; traumų 
padarinių padidėjimo dėl ligų sukeltų komplikacijų. Taip pat, 
jei dėl to įvykio išsivystė ar paūmėjo liga ar psichiniai sutri-
kimai;

18.6.3. nelaimingo atsitikimo metu keleivis buvo apsvaigęs nuo al-
koholio, narkotikų, toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai 
apsvaigimas  neturi įtakos nelaimingam atsitikimui ir jo pa-
dariniams, ir tai yra patvirtinta gydytojo, eksperto ar teismo 
išvadose;

18.6.4. dėl transporto priemonės sustojimo metu viešąją tvarką ar 
kelių eismo taisykles pažeidusių keleivių patirtų nelaimingų 
atsitikimų;

18.6.5. nelaimingas atsitikimas įvyksta dėl keleivio tyčios, išskyrus 
atvejus, kai tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai ver-
tingi  (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir pan.).

18.7. DRAUDIMO APSAUGOS GALIOjIMAS.
 Keleivio draudimo apsauga pradeda galioti nuo to momento, 

kai jis pradeda lipti į apdraustą transporto priemonę. Trans-
porto priemonei sustojus arba priverstinio sustojimo  metu, 
draudimo apsauga galioja tiems keleiviams, kurie pasilieka 
transporto priemonėje arba išlipę nutolsta nuo jos ne di-
desniu kaip 50 metrų atstumu. Keleivių draudimo apsauga 
baigiasi, kai jie atvyksta į galutinę savo kelionės vietą ir 
išlipa iš transporto priemonės.

18.8. PAPILDOMOS DRAUDĖjO (NAUDOS GAVĖjO) PAREIGOS:
18.8.1. keleivių susižalojimo atveju suteikti galimybę Draudiko pa-

skirtam gydytojui apžiūrėti apdraustą nukentėjusįjį;
18.8.2. per 3 darbo dienas pranešti apie apdrausto asmens mirtį, 

jeigu ji įvyko jau po draudžiamojo įvykio, neatsižvelgiant į 
tai, kad jau buvo pranešta apie draudžiamąjį įvykį.

18.9. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIčIAVIMO IR MOKĖjIMO 
TVARKA.

18.9.1. Keleivių sužalojimo pobūdis, mastas ir sudėtingumas nu-
statomas vadovaujantis kompetentingų sveikatos priežiūros 
įstaigų pateiktais dokumentais bei išvadomis, patvirtinan-
čiomis įvykį bei aplinkybes. Kai pagal gydymo ir/ar eksper-
tinių įstaigų pateiktus dokumentus negalima nustatyti ar 
įvykis draudžiamasis, Draudikas gali pareikalauti papildomų 
dokumentų bei skirti medicininę ekspertizę.

18.9.2. Draudimo išmoka dėl  keleivių patirtų traumų mokama va-
dovaujantis šių Taisyklių III –osios dalies Priedu Nr.2. 

18.9.3. Keleiviui dėl draudžiamojo įvykio per vienerius metus nuo 
nelaimingo atsitikimo tapus neįgaliu/netekus darbingumo/
nustačius specialiųjų poreikių lygį, draudimo išmoka skai-
čiuojama procentais nuo sutartyje nurodytos draudimo 
sumos pagal žemiau pateiktą lentelę:

Draudimo išmoka 
(proc.)

nuo draudimo
sumos

Neįgalumo lygis 
(vaikams iki

18 metų)

Darbingumo lygis 
(asmenims

nuo 18 m. iki 
senatvės

pensijos amžiaus)

Specialiųjų po-
reikių tenkinimo 
lygis (senatvės 

pensijos amžiaus 
asmenims)*

30 % Lengvas 74-55 % SP2

50 % Vidutinis 54-20 % SP1

100 % Sunkus 19-0% -

 *SP1 – slauga (pagal Bartelio indeksą 0-20 balų);
 *SP2 – nuolatinė priežiūra (pagal Bartelio indeksą 

25-50 balų).
 Apdraustojo neįgalumas ar darbingumo lygis nustatomas 

praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams ir ne daugiau kaip 
12 mėnesių nuo nelaimingo atsitikimo dienos, tačiau jei 
neįgalumas yra neabejotinas, pasveikimo prognozė yra ne-
palanki ar/ir neįgalumas suteiktas neterminuotai, draudimo 
išmoka gali būti mokama, nelaukiant nustatyto termino.

18.9.4 Keleiviui mirus dėl draudžiamojo įvykio per vienerius metus 
nuo nelaimingo atsitikimo, išmokama draudimo liudijime 
nustatytos draudimo sumos mirties atvejui dydžio išmoka.

18.10. Jei dėl to paties sužalojimo, dėl kurio keleivis tapo neį-
galiu, arba mirė, jau buvo mokėtos draudimo išmokos 
pagal traumas, tai tos išmokos yra išskaičiuojamos iš 
draudimo išmokos, mokėtinas dėl apdraustojo neįgalumo  
arba mirties. Keleivio mirties atveju draudimo išmoka yra 
mažinama suma, kuri buvo išmokėta dėl jo neįgalumo ar 
traumos.

18.11. Jeigu draudžiamojo įvykio metu važiavusių keleivių skaičius 
viršija apdraustų keleivių skaičių, tai draudimo suma kie-
kvienam iš jų skaičiuojama bendrą sutartyje nustatytą 
keleivių draudimo sumą dalinant iš faktiškai važiavusių ke-
leivių skaičiaus.

18.12. Keleivių neturtinė žala neatlyginama.

III DALIS. PRIEDAI.

1 PRIEDAS.  Transporto priemonių dalių ir papildomos 
įrangos nusidėvėjimas (%).

Trans-
porto

priemo-
nės

amžius
(metais)
 
 

Lengvieji auto-
mobiliai

Gyvena-
mosios

priekabos,
automobi-

liai,
motociklai

 
 

Autobusai,
krovininiai ir
specialiosios

paskirties
automobiliai 

bei
jų priekabos

Trakto-
riai ir

savaei-
gės

mašinos
 

 
 

Automo-
bilio

papildo-
ma 

įranga
 
 
 

Variklio darbinis 
tūris, cm3

Iki 
1000

Nuo 
1000  

iki 
2000

Virš 
2000

Iki 1 - - - - - - 15
1 4 - - - - - 20
2 9 5 - - - 5 25
3 14 9 6 - 5 10 30
4 20 13 10 5 10 15 35
5 27 19 14 10 15 20 40
6 33 24 19 15 20 25 45
7 40 30 25 20 25 30 50
8 47 37 31 25 30 35 55
9 53 43 37 30 35 40 60
10 59 49 43 35 40 45 65
11 65 55 50 40 45 50 70
12 70 61 56 45 50 55 75
13 70 67 62 50 55 60 80
14 70 70 67 50 60 65 85
15 70 70 70 50 65 70 90

Virš 15 70 70 70 50 70 75 100

2 PRIEDAS. Draudimo išmokų, mokamų dėl kūno 
sužalojimų, pagal keleivių draudimą nuo nelaimingų 
atsitikimų, apskaičiavimo lentelė

Straips-
nis Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama 
maksimali 
draudimo 
išmoka 

nuo 
draudimo 

sumos 
(%)

1. Mirtis (ne vėliau kaip per metus laiko nuo buvusio draudžia-
mojo įvykio dienos)

100

2. Centrinė ir periferinė nervų sistema
2.1. Kaukolės kaulų lūžimai:
2.1.1. Kaukolės skliauto kaulų 8
2.1.2. Pamato (bazės) kaulų 20
2.1.3. Skliauto ir pamato kaulų 25
2.1.4. Galvos smegenų sužalojimai 25
2.1.5. Galvos, stuburo smegenų sutrenkimas, sukrėtimas jeigu buvo 

taikytas ne trumpesnis kaip 3 d. stacionarinis gydymas
4

2.1.6. Galvos, stuburo smegenų sutrenkimas, sukrėtimas jeigu buvo 
taikytas ne trumpesnis kaip 14 d. ambulatorinis  gydymas

2

3. Regos ir klausos organai
3.1. Vienos akies sužeidimai, nesusilpninę regėjimo 3
3.2. Vienos akies lėtinės potrauminės ligos, komplikacijos, trau-

mos padariniai praėjus daugiau kaip 6 mėnesiai ir ne vėliau 
kaip metai po sužeidimo

5

3.3. Vienos akies regėjimo (be korekcijos) susilpnėjimas 30 ir dau-
giau procentų, nustatytas ne anksčiau kaip 6 mėnesiai ir ne  
vėliau kaip metai nuo traumos dienos, lyginant  regėjimą iki 
traumos su regėjimu po traumos

10

3.4. Orbitos (akiduobės) lūžimas 8
3.5. Visiškas apakimas dėl sužalojimų 100
3.6. Vienos ausies kaušelio sužalojimo (sužeidimo, nudegimo, 

nušalimo) padariniai paliekantys randus arba daugiau kaip 
1/3 kaušelio netekimas

3

3.7. Vienos ausies būgnelio trauminis plyšimas, nesusilpninęs 
klausos

2

3.8. Vienos ausies būgnelio trauminis plyšimas, susilpninęs klau-
są, įtakojęs apkurtimą

5

4. Kvėpavimo organai
4.1. Nosies kaulų lūžimas 3
4.2. Krūtinkaulio lūžimas 4
4.3. Vieno šonkaulio lūžimas 2
4.4. Dviejų- trijų šonkaulių lūžimas 5
4.5. Daugiau kaip trijų šonkaulių lūžimas 10
4.6. Gerklų, skydinės kremzlės (cartilago thyroidea), trachėjos, 

bronchų sužalojimas, poliežuvinio kaulo lūžimas, viršutinių 
kvėpavimo takų II- III laipsnio  nudegimas ar analogiškas 
pažeidimas, dėl traumos daryta bronchoskopija (bronchų ap-
žiūra bronchoskopu), trauminis tarpusienio sužalojimas

5

5. Širdies ir kraujagyslių sistema
5.1. Širdies, jos dangalų ir stambiųjų  magistralinių kraujagyslių 

sužalojimas, nesukėlęs širdies ir kraujagyslių funkcijos ne-
pakankamumo

15

5.2. Širdies, jos dangalų ir stambiųjų magistralinių kraujagyslių 
sužalojimas, sukėlęs širdies ir kraujagyslių funkcijos nepa-
kankamumą, sumažinęs funkcinį pajėgumą daugiau kaip 
30 proc. ir esantis praėjus nuo traumos dienos ne  mažiau 
kaip 6 mėnesiams

25

5.3. Stambiųjų periferinių kraujagyslių  sužalojimas, nesukėlęs 
kraujagyslių  funkcijos nepakankamumo

10

5.4. Stambiųjų periferinių kraujagyslių  sužalojimas, sukėlęs 
kraujagyslių  funkcijos nepakankamumą, esantį praėjus po 
traumos dienos ne mažiau kaip 6 mėnesiams ir nustatytą ne-
praėjus  metams nuo traumos dienos

15

6. Virškinimo organai, veido kaulai
6.1. Dantų (sveikų) trauminis pažeidimas (kai nuskyla daugiau 

kaip 1/3 danties)
2 už 1 dantį

6.2. Dantų (sveikų, neplombuotų) trauminis netekimas (kai neten-
kama daugiau kaip ½ danties)

3 už 1 dantį

6.3. Liežuvio arba jo dalies didesnės kaip ¼ netekimas 20
6.4. Kepenų (kapsulės), tulžies pūslės, blužnies trauminis pažeidi-

mas, trauminis hepatitas arba hepatozė, jei dėl šių padarinių 
nebuvo operuota

6

6.5. Kepenų, tulžies pūslės, blužnies, žarnyno trauminis sužaloji-
mas, jei dėl to buvo daryta  operacija 

10

6.6. Viršutinio žandikaulio, skruostikaulio arba apatinio žandikau-
lio lūžimas, apatinio žandikaulio išnirimas

5

7. Šlapimo išskyrimo ir lytinė sistema
7.1. Inksto trauminis sužalojimas 12
7.2. Šlapimo pūslės plyšimas 8
7.3. Šlapimo sistemos organų  sužalojimas (sužeidimas, ply-

šimas,  sumušimas, nudegimas, nušalimas, atsitiktinis 
ūminis apsinuodijimas  nefrotoksiniais nuodais) kai nėra 
komplikacijų

5

7.4. Lytinės sistemos organų trauminis sužalojimas 10
8. Minkštieji audiniai
8.1. Veido, priekinio ir šoninio kaklo paviršiaus,  požandikaulinės 

srities  minkštųjų audinių pažeidimas, dėl kurio po 6 mėnesių  
liko pigmentinės dėmės ir ar ilgesni kaip 3 cm.  randai, ken-
kiantys  veido išvaizdai

10

8.2. Galvos plaukuotosios dalies, liemens, galūnių minkštųjų au-
dinių pažeidimas, dėl kurio, pasibaigus gijimui, liko ilgesni  
kaip 4 cm. randai 

5

8.3. Nudegiminė liga, nudegiminis šokas, nudegiminė intoksikacija 10

8.4. Liemens ir galūnių nudegimai dėl kurių liko kelodiniai defor-
muojantys randai: 

8.4.1. mažiau kaip 1 % kūno ploto 1
8.4.2. iki  2  % kūno ploto 2

8.4.3. 3 - 5 % kūno ploto 5
8.4.4. daugiau kaip 5 % kūno ploto 10
9. Stuburas
9.1. Stuburo kaklinės, krūtininės arba  juosmeninės dalies slanks-

telių kūnų, lankų ar sąnarinių ataugų lūžimas, lūžimas 
5 už vieną 
slankstelį, 

bet ne dau-
giau 15

9.2. Skersinės arba keterinės ataugos lūžimas  4 už vieną 
slankstelį, 

bet ne dau-
giau 15

9.3. Kryžkaulio lūžimas, stuburgalio slankstelių lūžimas, išnirimas 5
9.4. Kaklo ir kitų stuburo slankstelų raiščių patempimas dėl ku-

rio ambulatorinis gydymas ir nedarbingumas tęsėsi daugiau 
kaip 14 dienų

2

10. Ranka
10.1. Mentės, raktikaulio lūžimas, peties-raktikaulio, krūtinkaulio-

raktikaulio sąvaržos vientisumo pažeidimas 
5

10.2. Peties sąnario sužalojimo padariniai (kontraktūros),  sumaži-
nę funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30 proc. ir esantys praėjus 
nuo traumos dienos ne  mažiau kaip 6 mėnesiams

10

10.3. Žastikaulio lūžimas bet kurioje jo  dalyje, taip pat chirurginio 
kaklelio  lūžimas

10

10.4. Rankos trauminė amputacija arba sunkus sužalojimas, dėl 
kurio ranka amputuota  žąstikaulio lygyje per metus nuo 
traumos

45

10.5. Alkūnės sąnario sužalojimo padariniai (kontraktūros), su-
mažinę funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30 proc. ir esantys 
praėjus nuo traumos dienos ne  mažiau kaip 6 mėnesiams 

30

10.6.  Dilbio kaulų  (kaulo kūno viršutinio, vidurinio arba apatinio 
trečdalio) lūžimas

po 5 už 
kiekvieną 

kaulą
10.7. Dilbio amputacija arba sunkus sužalojimas, dėl kurio ranka 

amputuota per metus nuo traumos dienos
40

10.8. Riešo sąnario srities sužalojimas 5
10.9. Riešo sąnario srities sužalojimo padariniai (kontraktūros), 

sumažinę funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30 proc. ir esantys 
praėjus nuo traumos dienos ne  mažiau kaip 6 mėnesiams

15

10.10. Vienos plaštakos riešo kaulų, delnikaulių lūžimas po 3 už 
kiekvieną

10.11. Pirmojo piršto (nykščio) I-II pirštikaulio lūžimas 4
10.12. II – V piršto pirštikaulių lūžimas po 3 už 

kiekvieną 
pirštą

11. Dubuo, koja
11.1. Dubens kaulų lūžimas, kremzlinių  sąvaržų vientisumo pažei-

dimas, gūžduobės skilimas 
10

11.2. Klubo sąnario sužalojimo padariniai (kontraktūros), sumažinę 
funkcinį pajėgumą  daugiau kaip 30 proc. ir esantys praėjus 
nuo traumos dienos ne  mažiau kaip 9 mėnesiams

25

11.3. Šlaunikaulio lūžimas bet kuriame kaulo kūno trečdalyje 18
11.4. Kojos amputacija dėl traumos arba  sunkus sužalojimas, dėl 

kurio koja buvo amputuota 
60

11.5. Kelio sąnario srities sužalojimo padariniai sumažinę funkcinį 
pajėgumą  daugiau kaip 30 proc. ir esantys praėjus nuo trau-
mos dienos ne  mažiau kaip 9 mėnesiams

30

11.6. Blauzdos kaulų lūžimas 5 už 
kiekvieną 

kaulą
11.7. Blauzdos amputacija dėl traumos arba sunkus sužalojimas, 

dėl kurio blauzda buvo amputuota
40

11.8. Čiurnos sąnario srities sužalojimo padariniai (kontraktūros), 
sumažinę funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30 proc. ir esantys 
praėjus nuo traumos dienos ne  mažiau kaip 9 mėnesiams

20

11.9. Achilo sausgyslės nutraukimas 8
11.10. Vienos pėdos čiurnos kaulų lūžimas 3 už 

kiekvieną 
kaulą

11.11. Padikaulių lūžimas 4 už 
kiekvieną 

kaulą
11.12. Pėdos pirštakaulių lūžimas 3 už 

kiekvieną 
kaulą

12. Kitos traumos
12.1. įvairių trauminių sužalojimų padariniai;  osteomielitas, anafi-

laksinis šokas, riebalinė embolija 
10

12.2. Draudžiamieji įvykiai, dėl kurių apdraustasis  buvo stacionare 
gydytas ilgiau kaip 3 dienas (kai draudimo suma nemokama 
pagal kitus šios lentelės straipsnius): trauminė asfiksija, ūmi-
nis apsinuodijimas cheminėmis (toksinėmis) medžiagomis, 
sužalojimas elektros srove, išskyrus alergines reakcijas ir kt., 
jeigu dėl jų reikėjo stacionare gydyti

5 - 15

12.3. Bet kurios kūno dalies sumušimai, sąnario raiščių patempi-
mai, plyšimai ir kai laikinasis  nedarbingumas tęsiasi ilgiau 
kaip 7 dienas

iki  2

12.4. Atviras didesnis kaip 6 cm. minkštųjų audinių linijiniai  suža-
lojimas (žaizdos) kurį reikėjo susiūti, arba dėl kurio yra šie 
padariniai: raumeninė išvarža, potrauminis periostitas (ant-
kaulio uždegimas), nesirezorbavusi hematoma taip pat, jeigu 
plyšo raumuo,  pažeistas sausgyslės  vientisumas 

5

12.5. Trumpesni kaip 6 cm. linijiniai sužalojimai (žaizdos) kuriuos 
reikėjo susiūti

2

1.  Jeigu kaulų lūžgalių atstatymui arba sutvirtinimui buvo at-
likta operacija, draudimo išmoka didinama 5% (artroskopija 
nėra laikoma operacija). Bendra draudimo išmokos suma 
neturi viršyti draudimo sumos.

2.  Jeigu draudžiamojo įvykio metu įvyko daugybinis keleto 
kaulų lūžimas, draudimo išmokos sumuojamos neviršijant 
draudimo sumos.

3.  Skilus kaului, draudimo išmoka mokama kaip ir kaulo lūžio 
atveju.

4.  Vieno kaulo lūžis keliose vietose vertinamas kaip vienas lūžis.
5.  Už įvykius, nenumatytus šioje lentelėje, žala neatlyginama. 
6.  Nepagydomas ir visiškas organo funkcijos netekimas yra 

laikomas lygiu fiziniam to organo netekimui.
7.  Organo funkcijos nepagydomas netekimas nustatomas 

praėjus ne mažiau kaip 9 mėn. Ir ne daugiau kaip 12 mėn. 
nuo draudžiamojo įvykio dienos. Tačiau, jeigu organo funk-
cijos negrįžtamas netekimas yra neabejotinas, draudimo 
išmoka mokama, nelaukiant devynių mėnesių termino.

8.  Dėl vieno ar kelių draudžiamųjų įvykių mokėtina draudimo 
išmoka negali viršyti 100% draudimo sumos, o dėl vienos 
kūno dalies visų sužalojimų mokama draudimo išmoka 
negali viršyti draudimo išmokos, mokamos dėl tos kūno 
dalies netekimo.

9.  Jeigu draudimo išmoka mokama dėl apdraustojo mirties, iš 
jos išskaičiuojamos sumos, išmokėtos dėl apdraustojo kūno 
sužalojimų.

10.  Jeigu dėl draudžiamojo įvykio netenkama organo (organo 
funkcijos), kurio dalies (funkcijos dalies) apdraustasis buvo 
netekęs prieš draudiminį įvykį, mokamas draudimo sumos 
procentas mažinamas atsižvelgiant į buvusį organo dalies 
(organo funkcijos dalies) netekimą.
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