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 I. BendrosIos sąlygos

1. sąvokos

1.1. draudikas – pZu lietuva.
1.2. draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl 

draudimo sutarties sudarymo ar kuriam draudikas 
pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė 
draudimo sutartį.

1.3. tretysis asmuo – visi asmenys, išskyrus Draudiką, 
Draudėją, naudos gavėją, apdrausto turto savininką, 
teisėtą valdytoją, taip pat išvardintų šiame punkte 
asmenų atstovus bei darbuotojus. jei naudos ga-
vėjas, transporto priemonės savininkas yra fiziniai 
asmenys, tai trečiaisiais asmenimis taip pat nelaikomi 
šių asmenų šeimų nariai bei kartu gyvenantys as-
menys.

1.4. naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas 
asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.

1.5. draudimo sutartis – draudimo rūšies taisyklių 
pagrindu sudaroma dvišalė sutartis tarp draudiko ir 
draudėjo, pagal kurią draudėjas įsipareigoja mokėti 
sutartyje nustatytą draudimo įmoką, o draudikas 
įsipareigoja, įvykus sutartyje numatytam draudžia-
majam įvykiui išmokėti draudimo išmoką.

1.6. draudimo liudijimas (polisas) – Draudiko išduo-
damas oficialus dokumentas, patvirtinantis draudimo 
sutarties sudarymą.

1.7. apdrausto turto savininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuriam turtas priklauso nuosavybės teise.

1.8. apdrausto turto valdytojas – asmuo, valdantis 
transporto priemonę panaudos, nuomos sutarčių 
arba kitu teisėtu pagrindu. 

1.9. draudimo suma – suma, kurios neviršydamas 
Draudikas atlygina draudžiamojo įvykio metu patirtus 
nuostolius.

1.10. draudžiamasis įvykis – įvykis, kurio metu patirti 
nuostoliai yra atlyginami pagal draudimo sutarties 
sąlygas. bet koks įvykis, draudimo sutartyje nenuro-
dytas, kaip draudžiamasis, yra laikomas nedraudžia-
muoju.

1.11. nedraudžiamasis įvykis – įvykis, kurio metu 
patirtų nuostolių, draudikas pagal draudimo sutartį 
neatlygina. 

1.12. draudimo objektas – Draudėjo turtiniai interesai, 
nurodyti draudimo sąlygose.

1.13. draudimo rizika – tikimybė įvykti draudžiamajam 
įvykiui.

1.14. Besąlyginė išskaita (franšizė) – suma, kuria, 
kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju Draudikas 
mažina mokėtiną draudimo išmoką. jei draudikas turi 
regreso teisę, draudimo išmoka franšizės suma gali 
būti nemažinama.

1.15. stichine nelaime laikoma - potvyniai, liūtis, kruša, 
audra, viesulas, žaibas, uraganas, žemės drebėjimas 
sausumoje bei jūroje, grunto įsmukimas, griūtis, 
žemės nuošliauža, ugnikalnių išsiveržimas, gausus 
prisnigimas.

1.16. sprogimu laikomas - kietų, skystų ar dujinių me-
džiagų tūrio staigus padidėjimas, kurio metu pasi-
reiškia didelės jėgos oro banga.

1.17. gaisru laikomas - nekontroliuojamas degimas, t. 
y. ugnies išplitimas ar smilkimas, kurio metu ugnis ar 
išsiskyrusi aukšta temperatūra sunaikina ar apgadina 
krovinį.

1.18. krovinio žuvimas - jeigu krovinys visiškai žūva, 
jeigu jis iš Draudėjo atimamas be teisės jį atgauti, 
arba jei jis pagal ekspertų tvirtinimą praradęs savo 
pirmykštes savybes, tai Draudėjas gali reikalauti jam 
tenkančios draudimo išmokos dalies, išskaičius iš-
gelbėtų daiktų vertę.

1.19. krovinio sugadinimas - jeigu sugadinamas kro-
vinys arba jo dalys, tai reikia nustatyti krovinio vertę, 
kurią krovinys turėjo išsiuntimo vietoje nesugadintoje 

būklėje, taip pat reikia nustatyti sugadinto krovinio 
vertę. vertės santykį su nesugadinto krovinio verte 
atitinkanti draudimo vertės dalis laikoma žalos suma.

1.20. dingimas - jei krovinys dingo kartu su transporto 
priemone, tai Draudikas atlygina nuostolius kaip ir 
visiško krovinio žuvimo atveju, išskyrus, kai galima 
nustatyti, jog žala atsirado dėl neapdraustos rizikos. 
transporto priemonė laikoma dingusia kartu su 
kroviniu, jeigu nuo jos planuoto atvykimo momento 
praėjo 60 dienų ir iki pretenzijos nebuvo gauta apie 
ją jokių žinių. jeigu ryšių sutrikimo priežastimi gali 
būti karas, karui prilygstantys įvykiai, pilietinis karas 
ar neramumai šalyje, tai šis terminas pratęsiamas 
priklausomai nuo įvykių aplinkybių.

2.  draudėjo Ir draudIko teIsės Ir par-
eIgos

2.1. prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudėjas 
privalo:

2.1.1 Suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie aplin-
kybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo ri-
zikai. esminėmis aplinkybėmis, apie kurias draudėjas 
privalo informuoti Draudiką, nurodomos taisyklėse, 
prašyme arba raštiškai draudiko pareikalautos;

2.1.2. Draudiko reikalavimu užpildyti prašymą (priedas nr. 
1) bei suteikti kitokią Draudiko  reikalaujamą infor-
maciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti; 

2.1.3.  Sudaryti sąlygas Draudikui apžiūrėti draudžiamą turtą 
bei įvertinti draudimo riziką; 

2.1.4.  pranešti Draudikui apie visas draudžiamo objekto 
tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų   sąlygas 
(draudimo sumas, draudimo objektus bei draudžia-
muosius įvykius), sudarytas su kitais draudikais.

2.1.5.  Draudėjas atsako už prašyme pateiktų duomenų  tei-
singumą. Sudarius sutartį, rašytinis prašymas tampa 
sudėtine draudimo sutarties dalimi.

2.2. prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas 
privalo:

2.2.1.  Supažindinti Draudėją su taisyklėmis, duoti jų kopiją;
2.2.2.  Suteikti draudėjui informaciją apie draudiko pava-

dinimą, draudimo įmonės rūšį, adresą, draudiko pa-
dalinio ar draudiko atstovo adresą (jei draudimo su-
tartis sudaroma ne draudiko buveinėje), iš draudimo 
sutarčių kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo 
tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia 
draudimo sutarties sąlygas, galimus rizikos padi-
dėjimo atvejus;

2.2.3. Suteikti informaciją apie draudimo sutarčiai taikomą 
teisę. jei šalys gali laisvai pasirinkti taikomą teisę, 
teisę, kurią pasirinkti siūlo draudikas.

2.3. Draudėjo pareigos sutarties galiojimo metu:
2.3.1. laiku mokėti draudimo įmokas;
2.3.2. Draudėjas, sužinojęs apie draudžiamąji įvykį, privalo 

apie tai raštu pranešti draudikui. jei draudžiamasis 
įvykis įvyksta lietuvos respublikoje, apie tai pranešti 
Draudikui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo 
dienas, jei užsienyje - ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas. tokią pat pareigą turi ir naudos gavėjas, 
jeigu jis žino apie jo naudai sudarytą draudimo su-
tartį ir ketina pasinaudoti teise į draudimo išmoką;

2.3.3. įvykus draudžiamajam įvykiui draudėjas turi imtis 
jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai su-
mažinti, tame tarpe nedelsdamas imtis visų  galimų 
veiksmų gelbėti  žmones, transporto priemonę ir kitą 
turtą, siekiant pašalinti priežastis, galinčias didinti 
nuostolius. Draudikas atleidžiamas nuo tos žalos 
dalies atlyginimo, kuri  atsirado dėl to, kad draudėjas 
sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų prie-
monių šiai žalai sumažinti ar išvengti; 

2.3.4. jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės 
pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, 
dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika, 

apie tai draudėjas privalo pranešti draudikui tuoj pat, 
kai apie tokius pasikeitimus jis sužinojo;

2.3.5. kiekvienu atveju apie įvykį nedelsiant pranešti poli-
cijai, kitoms pagal situaciją reikalingoms tarnyboms;

2.3.6. Sudaryti galimybę Draudikui apžiūrėti įvykio metu 
sugadintą turtą, sugadintus mazgus, detales iki 
remonto, ardymo  arba apdraustojo turto likučius, 
papildomus įrengimus, jų liekanas ekspertizei at-
likti. Draudėjas neturi teisės pradėti šalinti įvykio 
pasekmių, apdrausto turto remonto, ardymo ar utili-
zavimo,  nesuderinęs to su Draudiku;

2.3.7. vagystės atveju, per įmanomai trumpą laiką, bet ne 
vėliau kaip per 24 val. informuoti policiją; pateikti  
policijai ir draudikui visa žinomą informaciją apie 
įvykio aplinkybes;

2.3.8. pasikeitus draudimo rizikai, per 3 darbo dienas apie 
tai raštu informuoti Draudiką;

2.3.9. pateikti Draudikui visus dokumentus, susijusius su 
draudžiamojo įvykio fakto, aplinkybių ir padarinių bei 
draudimo išmokos dydžio nustatymui: krovinio per-
vežimo važtaraščius bei sąskaitas - faktūras, gautus 
oficialių organizacijų dokumentus, patvirtinančius 
įvykio priežastis, aplinkybes, žalos dydį, atliktas 
muitinės procedūras patvirtinančius dokumentus, 
krovinio pirkimo - pardavimo sutartį, trečiųjų šalių 
įsipareigojimus už krovinio saugumą patvirtinančias 
sutartis, kitus draudiko reikalaujamus dokumentus, 
susijusius su draudžiamuoju įvykiu.

2.3.10. Sužinojus apie įvykį, nedelsiant įspėti raštu trečiąją 
šalį, kuri pagal sutartį su Draudėju yra prisiėmusi įsi-
pareigojimus už krovinio saugumą įvykio metu, apie 
jos atsakomybę ir galimas pretenzijas dėl nuostolių;

2.3.11. be Draudiko sutikimo neduoti raštiškų sutikimų tre-
čiajai šaliai anuliuoti jos prisiimtus įsipareigojimus dėl 
atsakomybės už krovinį;

2.4.  Draudiko teisės ir pareigos.
2.4.1. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo 

rizikos padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti 
draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo 
įmoką (premiją). jeigu draudėjas tokiu atveju nesu-
tinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti 
didesnės draudimo įmokos (premijos), draudikas 
turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties 
nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplin-
kybėms.

2.4.2. jeigu draudėjas neįvykdo nustatytos pareigos pra-
nešti apie padidėjusią ar galinčią padidėti draudimo 
riziką, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti  sutartį 
ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos 
draudimo įmokos (premija). tačiau draudikas neturi 
teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu 
išnyko aplinkybės, galėjusios sukelti draudimo rizikos 
padidėjimą.

2.4.3. Draudėjui pageidaujant, patvirtinti raštu Draudėjo 
atliktas pareigas, išvardintas šio skyriaus punkte 2.3.

2.4.4. informuoti Draudėją apie reikalingus papildomus 
dokumentus ar informaciją, neišvardintą šio skyriaus 
nuostatose.

2.4.5. informuoti Draudėją apie nustatytas įvykio priežastis 
bei kaltininkus, žalos dydį, draudimo apsaugos ga-
liojimą / negaliojimą.

2.4.6. neskelbti informacijos apie Draudėją ar kitus as-
menis, jų turtinę padėtį, gautos vykdant draudimo 
sutartis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

3.  draudIko teIsIų Ir pareIgų perleIdImo 
kItam draudIkuI tvarka

3.1  Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas 
pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams, 
gavęs atitinkamos valstybės institucijos, vykdančios 
draudimo priežiūrą, leidimą.

3.2  apie ketinimą perleisti teises ir pareigas draudikas 
privalo informuoti draudėją prieš du mėnesius, jeigu 
draudimo sutartis nenustato ilgesnio termino.

3.3  Draudėjui nesutinkant su Draudiko ketinimu per-
leisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam 
ar kitiems draudikams, draudimo sutartis nutrau-
kiama grąžinant Draudėjui sumokėtą nepanaudotą 
draudimo įmokos dalį.

4.  draudImo sutartIes nutraukImo Ir 
pakeItImo sąlygos BeI šalIų atsIskaI-
tymas nutraukus sutartį

4.1. Draudimo sutartis gali būti pakeista tik Draudiko ir 
Draudėjo raštišku susitarimu;

4.2. Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet 
kokiu atveju. šiame punkte    nurodytu pagrindu 
nutraukus draudimo sutartį, už sutarties galiojimo 
laikotarpį sumokėta draudimo įmoka negrąžinama;

4.3. jei draudimo įmoka buvo mokėta dalimis, Draudikas 
turi teisę į dalį draudimo įmokos iki nutraukimo 
(įskaitant tiek sutarties galiojimo, tiek draudimo ap-
saugos sustabdymo dėl eilinės įmokos nesumokėjimo 
laikotarpį);

4.4. jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl eilinės 
įmokos nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 3 mė-
nesius, tai Draudikas  turi teisę vienašališkai nu-
traukti draudimo sutartį. Draudikas, šiuo pagrindu 
nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į iki draudimo 
sutarties nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas, 
tarp  jų  ir  įmokas, tenkančias  draudimo  apsaugos   
sustabdymo laikotarpiui, bet neilgesniam kaip 3 mė-
nesiai.

4.5. Draudimo sutartis gali būti nutraukiama prieš 
terminą:

4.5.1. jei po sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti 
draudžiamajam įvykiui arba draudimo rizika išnyko 
dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu 
(draudimo objektas žuvo dėl priežasčių, nesusijusių 
su draudžiamuoju įvykiu ir kt.), šiuo atveju draudikas 
turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra propor-
cinga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;

4.5.2. Draudimo sutarties šalių pageidavimu, jeigu viena 
šalis ne vėliau, kaip prieš 30 kalendorinių dienų, 
raštu įspėja kitą šalį apie draudimo sutarties nu-
traukimą.

4.5.3. jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, 
kad draudėjas dėl neatsargumo nepateikė žinomos 
ir nustatytos informacijos nurodytos prašyme, tai 
draudikas privalo ne vėliau kaip per du mėnesius 
nuo šių aplinkybių sužinojimo pasiūlyti draudėjui 
pakeisti draudimo sutartį. jeigu draudėjas atsisako 
tai padaryti ir per vieną mėnesį neatsako į pateiktą 
pasiūlymą, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti 
draudimo sutartį.

4.5.4. jeigu draudikas, žinodamas aplinkybes, apie kurias 
draudėjas neinformavo dėl neatsargumo, nebūtų su-
daręs draudimo sutarties, tai jis per du mėnesius nuo 
sužinojimo, kad draudėjas nepaisė punkte 2.1. nu-
statytos informacijos dėl neatsargumo, turi teisę rei-
kalauti nutraukti draudimo sutartį. įvykus draudžia-
majam įvykiui, draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti 
draudimo išmoką tik įrodęs, kad nė vienas draudikas, 
žinodamas aplinkybes, kurių draudėjas nenurodė dėl 
neatsargumo, nebūtų sudaręs draudimo sutarties.

4.5.5. Draudimo sutartis gali būti nutraukta dėl kitų prie-
žasčių, išvardintų lietuvos respublikos įstatymuose.

4.6. šalių atsiskaitymas nutraukus sutartį:
4.6.1. jei draudimo sutartis nutraukiama draudėjo ini-

ciatyva, draudėjui grąžinama draudimo įmoka už 
likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus 
sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (30 % Drau-
dėjui grąžintinos draudimo įmokos sumos) bei pagal 
tą draudimo sutartį išmokėtas sumas;
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4.6.2. jei draudimo sutartis nutraukiama Draudiko inici-
atyva, draudėjui grąžinama draudimo įmoka už likusį 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

5.  suBrogacIja

 išmokėjus draudimo išmoką, Draudikui pereina visos 
Draudėjo teisės išieškoti išmoką už padarytą žalą iš 
trečiosios šalies išmokėtos draudimo išmokos dydžio 
ribose. Draudikas, išieškojęs iš trečiosios šalies viso 
nuostolio dydžio atlyginimą, pasilieka išmokėtos 
draudimo išmokos ir išlaidų, susijusių su šių reikalų 
tvarkymu, dydžio sumą. Draudėjo pareiga - pateikti 
reikalingus dokumentus ir vykdyti visa kita, kas rei-
kalinga Draudikui pasinaudoti šia subrogacijos teise. 
Draudėjas po draudžiamojo įvykio nedarys nieko 
tokio, kas galėtų pakenkti Draudiko subrogacijos 
teisei. Draudikas neatlygins nuostolių, kuriuos Drau-
dėjas atlygino ar įsipareigojo atlyginti trečiajai šaliai 
be Draudiko sutikimo. 

II.  draudImo sąlygos

6.  draudImo sutartIes įsIgalIojImo 
tvarka

6.1.  vienkartinės krovinių draudimo sutarties galiojimo 
terminai nustatomi pagal draudėjo užpildytą prašymą 
krovinio draudimo sutarčiai sudaryti. tokia draudimo 
sutartis galioja tik draudžiamiesiems įvykiams, kurie 
įvyko po to, kai visa draudimo įmoka arba, susitarus 
su Draudiku, jos dalis pateko į Draudiko  kasą ar sąs-
kaitą.

6.2.   generalinės krovinių draudimo sutarties galiojimo 
terminai nustatomi remiantis Draudėjo užpildytu 
prašymu krovinių draudimo sutarčiai sudaryti. tokios 
sutarties pradžia skaičiuojama nuo to momento, kai 
pirma draudimo įmoka ar jos dalis pateko į Draudiko 
kasą ar sąskaitą. Sutartis toliau tęsiama, jei nei viena 
iš šalių raštu jos nenutraukia, likus iki draudimo lai-
kotarpio pabaigos vienam mėnesiui.

6.3.  Draudimo trukmė.
6.3.1.  Draudimas įsigalioja, išvežus krovinį iš saugojimo 

vietos, nurodytos draudimo sutartyje, ir tęsiasi per-
vežant krovinį numatytu maršrutu.

6.3.2.  Draudikas tampa laisvas nuo bet kokios atsakomybės 
šiais atvejais:

a)  kai tik kroviniai pristatomi į draudimo sutartyje nu-
rodytą galutinę pristatymo vietą;

b)  kai tarpiniai sandėliavimai, Draudėjo nurodymu, 
viršija bendrą 30 dienų limitą; jeigu pakraunant į 
laivą krovinys būna uoste daugiau kaip 30 dienų; bei 
tokiam pervežimui užsitęsus iki 90 dienų;

c)  praėjus 60 dienų po krovinio iškrovimo paskirties 
uoste;

d)  kai krovinys išparduotas dėl draudžiamojo įvykio, bei 
draudėjui atgavus visą krovinio vertę.

7.  draudImo oBjektas

7.1.  Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su 
krovinių, vežamų (transportuojamų) visų rūšių trans-
porto priemonėmis, sugadinimu, žuvimu dingimu.

7.2.  nedraudžiamos pervežamos narkotinės medžiagos, 
žaliavos, medžiagos ir produkcija, kurių gamybą ir 
transportavimą draudžia lietuvos respublikos įsta-
tymai, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.

7.3.  vežami kroviniai, kurie vežimo pradžioje buvo suga-
dinti, gali būti draudžiami, jei šie gedimai neturės 
įtakos draudžiamajam įvykiui atsirasti ir nuostoliams 
susidaryti. įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas 
apmoka tik tuos nuostolius už krovinio žuvimą ar su-
gadinimą, kurio neįtakojo kelionės pradžioje esantis 

krovinio gedimas, apdrausto pervežimo metu atsira-
dusiems nuostoliams.

8.  draudŽIamIejI įvykIaI

8.1.  Draudėjas, pritariant Draudikui, savo nuožiūra gali 
pasirinkti sekančius draudimo formų variantus:

8.1.1. visų rizikų draudimas. Draudimas nuo visų krovinio 
transportavimo rizikų, išskyrus rizikas, kylančias dėl 
priežasčių, išvardintų šių taisyklių 9. skyriuje “ne-
draudžiamieji įvykiai”.

8.1.2.  ribotas draudimas - vežamų krovinių žuvimas ar jų 
sugadinimas dėl šių draudžiamųjų įvykių:

· transporto priemonių apvirtimas, susidūrimas su 
kietais judančiais ir nejudančiais objektais, nuriedė-
jimas nuo kelio;

· medžių ar skraidymo aparatų ir jų dalių kritimas; 
· tiltų griuvimas;
· stichinės nelaimės;
· gaisras, sprogimas;
· avarijos krovinio pakrovimo, perkrovimo, tarpinio 

sandėliavimo, iškrovimo metu;
· laivo sugadinimas ledu, užplaukimas ant seklumos, 

nuskendimas ar apvirtimas;
· jūros, ežero, upės vandens patekimas į laivo triumą, 

pervežamą laivu transporto priemonę, konteinerį, į 
apdraustojo objekto pakrovimo patalpą; apšildymo 
sistemos vandentiekio avarijos;

· krovinio iškritimas, jo nuplovimas nuo denio audros 
metu;

· krovinio, esančio atskirame įpakavime, iškritimas pa-
krovimo, perkrovimo ar iškrovimo metu;

· krovinio priverstinis išmetimas už borto gelbstint 
laivą ar krovinį;

· bendrosios avarijos nuostolių.

9.  nedraudŽIamIejI įvykIaI

9.1.  nedraudžiamasis įvykis yra pervežamo krovinio žu-
vimas, dingimas ar jo sugadinimas dėl:

9.1.1.  netinkamo ar nepakankamo krovinio įpakavimo ar 
krovinio paruošimo pervežimui, pažeidžiant stan-
dartus ir normas, numatytus gamintojo;

9.1.2.  pervežimo nepritaikytu transportu;
9.1.3.  pervežimo uždelsimo (jei toks uždelsimas nebuvo iš 

anksto raštu suderintas su Draudiku); 
9.1.4.  natūralaus krovinio nubyrėjimo, nutekėjimo, svorio ar 

tūrio sumažėjimo, krovinio nusidėvėjimo ar suirimo;
9.1.5.  įprastos tai vietovei oro drėgmės ar temperatūros 

svyravimo poveikio, krovinio sudrėkimo (sušlapimo) 
dėl atmosferos kritulių, krovinio perdžiūvimo;

9.1.6.  krovinio natūralių savybių;
9.1.7.  kenkėjų (vabzdžių, graužikų ir kt.) pažeidimo ar su-

naikinimo;
9.1.8.  nuostoliai, kuriuos tyčia ar nusikalstamais veiksmais 

sukėlė pats Draudėjas, išskyrus, jei tyčiniai veiksmai 
ar neveikimas yra socialiai vertingi;

9.1.9. krovinio trūkumo, skirtumo sveriant krovinį pa-
krovimo ir iškrovimo metu, esant nepažeistam įpaka-
vimui ir nepažeistom plombom (šios rizikos gali būti 
apdraustos nustatant papildomai suderintą franšizę);

9.1.10. gaisro, sprogimo įvykusio dėl to, kad žinant Drau-
dėjui, bet nežinant Draudikui, kartu su kroviniu buvo 
pakrautos ir pervežamos savaime ar greit užside-
gančios, sprogstamosios medžiagos bei daiktai;

9.1.11. savininkų, vadybininkų, pervežėjų ar transporto prie-
monių operatorių nemokumo ar finansinių įsiparei-
gojimų, susijusių su krovinio pervežimu nevykdymo;

9.2. Draudikas neatlygina nuostolių, susidariusių dėl ne-
draudžiamųjų įvykių ir neatsako už žalą atsiradusią 
dėl.

9.2.1.  krovinio konfiskavimo, rekvizavimo, arešto ir iš to 
kylančių pasekmių;

9.2.2.  karo ginklo panaudojimo, kurio veikimas pagrįstas 
branduolinėmis reakcijomis, ar dėl radioaktyvių me-
džiagų poveikio;

9.2.3.  streikų, sukilimų, užsibarikadavusių asmenų, daly-
vaujančių darbininkų neramumuose, veiksmų, poli-
tinių perversmų, visuotinių neramumų, riaušių, nepri-
klausomai nuo juose dalyvaujančių žmonių skaičiaus;

9.2.4.  karo veiksmų, pilietinio karo, teroristinių aktų ar bet 
kokios asmeninės veiklos, vykdomos politiniais mo-
tyvais;

9.2.5.  uždelsto veikimo minų, valdomų karinių raketų, ar 
kitokių uždelsto veikimo karo ginklų;

9.2.6.  išvardintų 9.2. punkte įvykių pasekmių.
9.3. jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, drau-

dikas visais atvejais atleidžiamas nuo draudimo iš-
mokos mokėjimo draudėjui, apdraustajam (-iesiems) 
ar naudos gavėjui:

9.3.1. už tiesioginę ar netiesioginę žalą, padarytą mate-
rialiam turtui, ir/ar žalą dėl gamybos (verslo) nu-
trūkimo, atsiradusią dėl bet kokio sistemos gedimo, 
kuris padaro žalą (tiesioginę ar netiesioginę) bet 
kuriai tokiai sistemai ar bet kokiam kitam apdraustam 
turtui;

9.3.2. už bet kokio pobūdžio atsakomybę, tiesiogiai ar ne-
tiesiogiai atsiradusią dėl sistemos gedimo;

 Sistemos gedimas reiškia sistemos (priklausančios ar 
nepriklausančios draudėjui ir/ar apdraustajam) su-
gedimą ar negalėjimą:

a) teisingai atpažinti ir/ar apdoroti bet kuriuos su data 
susijusius duomenis kaip kalendorines datas, kurias 
duomenys turėtų atvaizduoti;

b) veikti pagal bet kurią sistemoje užprogramuotą ko-
mandą naudojančią bet kurią datą.

 Sistema laikoma: kompiuteriai (elektroninės skai-
čiavimo mašinos), kitokia skaičiavimo, elektroninė ir/
ar mechaninė įranga, kuri yra prijungta prie kompiu-
terio, kompiuterio aparatinė dalis, programinė įranga, 
elektroniniai duomenų apdorojimo įrenginiai ir visa 
kita, kieno darbas visiškai ar iš dalies priklauso nuo 
integroscheminės sistemos.

 integroscheminę sistemą sudaro integruotos 
schemos bei mikrokontroleriai.

10. draudImo sumos nustatymo tvarka

10.1. Draudimo suma nustatoma Draudėjo ir Draudiko su-
sitarimu, bet ne didesnė nei krovinio rinkos vertė. kai 
tenka krovinį transportuoti dalimis, o draudimo suma 
numatyta bendra visam kroviniui, Draudiko atsa-
komybė už kiekvieną pervežamo krovinio dalį propor-
cingai tolygi bendros draudimo sumos apimčiai.

10.2. Draudimo sumos ginčijimas.
 Draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma po 

sutarties sudarymo negali būti ginčijama, išskyrus 
atvejus, kai draudikas, nepasinaudojęs savo teise 
įvertinti draudimo riziką, buvo apgautas dėl to, kad 
buvo nurodyta žinomai melaginga draudimo vertė 
arba buvo padaryta aritmetinė ar rašybos klaida.

10.3. Draudimo, viršijančio draudimo vertę, teisinės pa-
sekmės:

10.3.1.  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;

10.3.2.  jeigu draudimo įmokos (premija) mokamos perio-
diškai ir, nustačius šių taisyklių 10.3.1. punkte numa-
tytas aplinkybes, draudimo įmoka (premija) dar nėra 
visiškai sumokėta, likusi mokėti draudimo įmokos 
(premijos) suma sumažinama proporcingai draudimo 
sumos sumažinimo dydžiui;

10.3.3.  jeigu draudimo suma buvo padidinta dėl draudėjo 
apgaulės, draudikas turi teisę reikalauti draudimo 
sutartį pripažinti negaliojančia ir atlyginti jam pada-

rytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta draudimo 
įmoka (premija);

10.3.4. 10.3. punkto nuostatos taip pat taikomos tais atvejais, 
kai draudimo suma viršija draudimo vertę apdraudus 
tą patį objektą pagal kelias draudimo sutartis su skir-
tingais draudikais (dvigubas draudimas). šiuo atveju 
draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas drau-
dikas, sumažinama proporcingai draudimo sumos 
sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį.

11.  draudImo įmokų mokėjImo tvarka, jų 
nesumokėjImo teIsInės pasekmės

11.1.  Draudimo įmoka apskaičiuojama pagal šių taisyklių  2 
priede numatytus tarifus.

11.2.  Draudimo įmoka gali būti mokama grynais pinigais 
ir pavedimu į draudiko sąskaitą banke. Sumokėjus 
įmoką grynais pinigais, draudimo sutartis įsigalioja 
po įmokėjimo nuo sekančios dienos 00 valandos, 
mokant pavedimu į banko sąskaitą - nuo sekančios 
dienos po įmokos įskaitymo į Draudiko sąskaitą, 
tačiau ne anksčiau, kaip nurodyta draudimo su-
tartyje.

11.3.  Draudimo įmoka mokama nacionaline valiuta, pagal 
draudimo įmonės pateiktą draudimo polisą.

11.4.  Draudimo įmokos ( premijos) sumokėjimo data 
laikoma ta, kurią įmoka įskaityta į draudiko sąskaitą 
banke arba nurodyta kasos pajamų orderyje, sumo-
kėjus draudikui grynais pinigais į draudiko kasą.

11.5.  Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos (premijos) 
draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejį, 
kai draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su 
draudimo įmokos sumokėjimu), draudikas apie tai 
privalo pranešti draudėjui raštu, nurodydamas, jog, 
per 15 dienų nuo pranešimo gavimo draudėjui ne-
sumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudiko 
prievolės įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti 
draudimo įmoką vykdymas bus sustabdytas ir at-
naujintas tik draudėjui sumokėjus draudimo įmoką. 
jei draudimo sutartyje nenustatyta kitoks pranešimų 
siuntimo būdas, preziumuojama, jog draudėjas gavo 
draudiko pranešimą, išsiųstą paštu, praėjus pro-
tingam terminui po jo išsiuntimo. 

11.6.  jei draudžiamasis įvykis įvyksta draudiko prievolės 
įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo 
išmoką vykdymo sustabdymo (toliau – draudimo 
apsaugos sustabdymo) metu, tai draudikas neprivalo 
mokėti draudimo išmokos. 

11.7.  jei draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau 
negu 3 mėnesius, tai draudikas turi teisę vienaša-
liškai nutraukti draudimo sutartį. Draudikas, šiuo 
pagrindu nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į 
iki draudimo sutarties nutraukimo nesumokėtas 
draudimo įmokas, tarp jų ir įmokas, tenkančias 
draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiui, bet ne-
ilgesniam kaip 3 mėnesiai.

11.8.  Draudimo įmokų mokėjimo tvarka:
11.8.1. vienkartinės vežamų krovinių draudimo sutarties 

atveju draudimo įmoka mokama iš karto sudarant 
sutartį;

11.8.2. ilgalaikės vežamų krovinių draudimo sutarties 
draudimo įmoka mokama iš karto sudarant sutartį už 
visą draudimo laikotarpį, arba Draudėjui ir Draudikui 
susitarus dalimis. 

12. dvIguBo draudImo, nevIsIško draudImo  
BeI papIldomo draudImo sąlygos

12.1 nevisiškas draudimas.
 jei dėl, Draudėjo kaltės, draudimo sutartyje nu-

statyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo 
vertę, tai, įvykus draudžimajamiam įvykiui, Draudikas 
atlygina Draudėjui (naudos gavėjui) dalį jo patirtų 
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16.  gInčų tarp draudėjo Ir draudIko 
sprendImo tvarka

16.1.  ginčai dėl nuostolių priežasties ir dydžio nustatymo 
sprendžiami sekančia tvarka:

16.1.1. jeigu Draudėjas nesutinka su Draudiko sprendimu 
dėl nuostolių priežasties ir dydžio, sutarties šalys 
kreipiasi į nepriklausomą ekspertą, kuris priima ga-
lutinį sprendimą. šiuo atveju, atlyginimas už eksperto 
darbą ir išlaidas paskirstomas abiems sutarties šalims  
lygiomis dalimis;

16.1.2. jeigu sutarties šalys nesutaria dėl nepriklausomo 
eksperto parinkimo, kiekviena iš šalių pasirenka savo 
ekspertą, kuriems perduodamas ginčo sprendimas ir 
kurių sprendimas sutarties šalims yra galutinis.  šiuo 
atveju kiekviena sutarties šalis atlygina pasirinkto 
eksperto darbą ir išlaidas;

16.1.3. jeigu sutarties šalių paskirtiems ekspertams susitarti 
nepavyksta, jie pasirenka trečią nepriklausomą eks-
pertą, kurio sprendimas ginčo šalims yra galutinis 
ir neapskundžiamas. šiuo atveju kiekviena sutarties 
šalis atlygina pasirinkto eksperto darbą ir išlaidas 
bei po pusę atlyginimo už trečio eksperto darbą ir 
išlaidas.

16.2. iš draudimo sutarties kylantys ginčai, sprendžiami 
derybomis, prioritetą teikiant Draudėjo interesams. 
nesutarus, ginčai sprendžiami lietuvos respublikos 
teismuose.

16.3 taisyklėse neaptarti atvejai, sprendžiami lietuvos 
respublikos draudimo įstatymo ar kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka.

nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo 
vertės santykiui.

12.2. bendrasis draudimas.
 Draudimo objektas gali būti apdraustas pagal vieną 

draudimo sutartį bendrai kelių draudikų. tokiu 
atveju už draudimo išmokos mokėjimą yra atsakingi 
visi draudikai solidariai. jei draudimo suma viršija 
draudimo objekto rinkos vertę apdraudus tą patį 
objektą pagal kelias draudimo sutartis su skirtingais 
draudikais, tai draudimo išmoka, kurią turi mokėti 
kiekvienas draudikas, sumažinama proporcingai 
draudimo sumos sumažinimui pagal atitinkamą 
draudimo sutartį.

12.3. papildomas draudimas.
 jei draudimo sutartimi yra apdrausta tik dalis turto 

ar draudimo vertės, draudėjas (naudos gavėjas) 
turi teisę papildomai juos apdrausti, sudarydamas 
papildomą draudimo sutartį su tuo pačiu ar kitu 
draudiku. papildomo draudimo atveju, draudimo 
suma negali viršyti draudimo vertės.

III.  draudImo Išmokų mokėjImo sąlygos Ir 
tvarka

13. informacijos kitai sutarties šaliai pateikimo tvarka
13.1. bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties 

šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas 
raštu. tarpininkai nėra įgalioti šiuos pranešimus 
priimti.

13.2. pranešimai draudėjui siunčiami raštu faksimiliniu 
ryšiu arba paštu arba naudojantis kurjerio paslau-
gomis. pranešimas, išsiųstas elektroniniu laišku 
draudėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu 
draudimo liudijime, arba laišku draudėjo adresu, nu-
rodytu draudimo liudijime, arba perduotas draudėjo 
fakso numeriu, nurodytu draudimo liudijime, arba 
įteiktas draudėjui adresu, nurodytu draudimo liu-
dijime, naudojantis kurjerio paslaugomis, laikomas 
įteiktas tinkamai pagal šias taisykles, išskyrus šiose 
taisyklėse numatytus atvejus. Draudimo sutarties 
šalys privalo informuoti viena kitą apie adreso pasi-
keitimą.

13.3. laikoma, kad pranešimo tinkamo įteikimo diena yra:
13.3.1.  kai siunčiama elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu – 

kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo dienos;
13.3.2.  kai siunčiama paštu:
-  paštu paprastu laišku – pranešimas laikomas įteiktas 

tinkamai praėjus protingam terminui po jo iš-
siuntimo;

-  paštu registruotu laišku – pranešimo gavimo diena 
(pranešimo gavimo diena nustatoma pagal oficialų 
pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos, turinčios tam 
teisę);

13.3.3.  kai siunčiama per kurjerį – diena, kurią draudėjui yra 
įteikiamas pranešimas.

14.  Žalos nustatymo tvarka, draudImo Iš-
mokos mokėjImo termInaI

14.1. Draudimo išmokų apskaičiavimo tvarka.
14.1.1. Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos, nu-

statytos draudimo sutartyje.
14.1.2. krovinio sugadinimo atveju, apgadintos produk-

cijos realizavimo klausimas turi būti suderintas su 
Draudiku, ir realizacija negalima be raštiško Draudiko 
sutikimo. 

14.1.3. krovinys laikomas sunaikintu, jei jo atstatymo, gel-
bėjimo ir saugojimo išlaidos viršija realią krovinio 
pardavimo rinkoje kainą. tokiu atveju Draudėjas gali 
reikalauti jam tenkančios draudimo sumos dalies, 
išskaičius išgelbėtų daiktų vertę (jei sutartyje nenu-
matyta kitaip).

14.1.4. jei Draudėjui grąžinamas dingęs krovinys, jis privalo 
grąžinti draudimo išmoką už tą krovinį per 7 (sep-
tynias) darbo dienas nuo krovinio grąžinimo datos, 
atėmęs sugrąžinto turto atstatymo išlaidas, kurioms 
pritaria Draudikas.

14.1.5. Draudimo išmoka išmokama iš jos išskaičiavus 
franšizę, nustatytą draudimo sutartyje.

14.1.6. jei draudimo suma mažesnė už krovinio vertę, tai 
Draudikas nuostolius atlygina tik pagal draudimo 
sumos ir krovinio vertės santykį.

14.2. gavęs pirminę informaciją Draudikas atlieka drau-
džiamojo įvykio tyrimą, kurio metu užklausia pagal 
situaciją atitinkamas įstaigas, galinčias suteikti infor-
maciją apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos įvykio 
pripažinimui draudžiamuoju ar žalos dydžio nusta-
tymui.

14.3. jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 kalendo-
rinių dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį, 
Draudikas privalo raštu informuoti draudėją (naudos 
gavėją) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą bei 
priežastis, dėl kurių draudimo išmoka nėra išmokėta.

14.4. jei draudimo sutartyje numatyta besąlyginė išskaita 
(franšizė), apskaičiuota draudimo išmoka mažinama 
franšizės suma, išskyrus atvejus, kai Draudikas turi 
galimybę įgyvendinti atgręžtinio reikalavimo (re-
greso) teisę.

14.5. jei draudžiamojo įvykio metu draudimo objektas 
žuvo ar išnyko, apskaičiuota draudimo   išmoka yra 
mažinama nesumokėtomis Draudėjo įmokomis, neat-
sižvelgiant į mokėjimo terminus.

14.6. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos mo-
kėjimą:

14.6.1. iki draudėjas pateiks draudžiamąjį įvykį pagrin-
džiančius dokumentus;

14.6.2. iki draudėjas pateiks dokumentus, pagrindžiančius 
padarytos žalos dydį;

14.6.3. iki nepasibaigs ikiteisminis tyrimas, teisminis pro-
cesas, susijęs su draudžiamuoju įvykiu.

14.7. tais atvejais, kai žalą atlygina draudžiamojo įvykio 
kaltininkas, tai draudimo išmoka negali būti didesnė 
negu skirtumas tarp nustatytos žalos ir kitų asmenų 
atlygintos sumos.

14.8.  teisę reikalauti, kad būtų išmokėta draudimo 
išmoka, turi draudėjas, ir draudimo sutartyje nu-
matytais atvejais - naudos gavėjas. jei išmokėti 
draudimo išmoką reikalauja naudos gavėjas arba tre-
tysis asmuo, draudikas turi  teisę prieš jį panaudoti 
visus atsikirtimus, kuriuos turi prieš draudėją.

14.9.  Draudimo išmoka išmokama naudos gavėjui. jei yra 
raštiškas naudos gavėjo sutikimas arba jei naudos 
gavėjo nėra – draudėjui.

14.10. neviršijant draudimo išmokos, draudikui pereina 
reikalavimo teisė atsakingam už padarytą žalą as-
meniui. Draudėjas privalo pateikti visus dokumentus, 
reikalingus atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisei 
pagrįsti.

14.11. Draudimo išmoka mokama ne vėliau, kaip per 30 
kalendorinių dienų, nuo tos dienos, kai gaunama 
visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo 
įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo 
išmokos dydį. mokant draudimo išmoką išskaičiuo-
jamos draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminai yra 
suėję.

14.12. jei įvykis yra draudžiamasis, o Draudėjas ir Draudikas 
nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudėjo 
pageidavimu, Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią 
šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos 
dydžio nustatymas užsitesia ilgiau nei 3 mėnesius.

15.  draudImo Išmokos maŽInImo ar nemo-
kėjImo atvejaI

15.1. Draudimo išmoka gali būti mažinama:
15.1.1  jeigu Draudėjas ar jo atstovas pažeidžia šiose taisy-

klėse nustatytas pareigas. Draudikas mažindamas 
draudimo išmoką privalo atsižvelgti į Draudėjo kaltę, 
draudimo sutarties sąlygų bei pareigų pažeidimo 
sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu 
ar žalos dydžiu;

15.1.2. dėl draudėjo, jo atstovo ar naudos gavėjo didelio 
neatsargumo;

15.1.3. jei draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų 
protingų priemonių žalai sumažinti ar išvengti.

15.2. Draudimo išmoka gali būti nemokama:
16.1.1. jei Draudėjas ar jo atstovas atsisakė savo reikalavimo 

teisės asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, arba 
šios teisės nebegalima įgyvendinti dėl Draudėjo 
kaltės;

15.2.2. jei Draudėjas nevykdė pareigos nustatytu terminu 
pranešti apie draudžiamąjį įvykį, išskyrus atvejus, kai 
įrodoma, kad draudikas apie įvykį sužinojo laiku;

15.2.3.  jei draudimo sutartis sudaryta po įvykio;
15.2.4. jei Draudėjas nuostolį padarė tyčia ar bandė suklai-

dinti Draudiką pateikdamas neteisingus duomenis, 
klastodamas dokumentus, ar kitais būdais siekė ne-
teisėtai gauti draudimo išmoką;

15.2.5. kitais draudimo sutartyje ar įstatymuose nustatytais 
atvejais. 

15.3. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias 
jį nuo draudimo išmokos mokėjimo ar suteikiančias 
teisę sumažinti draudimo išmoką.

uaB dk „pZu lietuva“ valdybos pirmininkas
j. kiersznowski


