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 I DALIS. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.  SĄVOKOS

1.1. Draudikas – UAB DK “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 savi-
ninką, teisėtą valdytoją, taip pat išvardintų šiame 
punkte asmenų atstovus. Jei Draudėjas, naudos ga-
vėjas yra fiziniai asmenys, tai trečiaisiais asmenimis 
taip pat nelaikomi šių asmenų šeimų nariai bei 
kartu gyvenantys asmenys. Jei Draudėjas, naudos 
gavėjas yra juridiniai asmenys, tai trečiaisiais asme-
nimis taip pat nelaikomi dirbantys darbuotojai.

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 – Draudiko išduodamas ofi-
cialus 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 
turtą panaudos, nuomos sutarčių arba kitu teisėtu 
pagrindu. 

1.9. Draudimo suma – suma, kurios neviršydamas 
Draudikas atlygina draudžiamojo įvykio metu pa-
tirtus 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 – konkrečia draudimo su-
tartimi apdrausti ir draudimo sąlygose nurodyti 
Draudėjo turtiniai interesai. 

1.13. Draudimo rizika – tikimybė įvykti draudžiamajam 
įvykiui.

1.14. Draudimo išskaita – suma, kuria Draudikas 
pagal sutartyje nurodytas sąlygas mažina mokėtiną 
draudimo išmoką. 

1.15. Trečiųjų asmenų neteisėta veika – bet kokia 
trečiojo asmens veika, prieštaraujanti galiojantiems 
teisės aktams. 

1.16. Likutinė vertė – miško vertė, nurodyta Draudėjo 
buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumen-
tuose;

1.17. Rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią 
galėtų būti parduota esama mediena, sudarius tie-
sioginį komercinį sandorį tarp norinčių medieną par-
duoti ir norinčių ją pirkti asmenų po šios medienos 
tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi šalys veiktų 
dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų san-
dorių bei interesų. 

1.18. Miško naudotojai – miško valdytojai ir privataus 
miško savininkai bei miško nuomininkai, naudo-
jantys miško išteklius, taip pat kiti juridiniai ir fiziniai 
asmenys, kurie įgijo miško išteklių naudojimo teisę.

1.19. Miško savininkai – laikomi valstybė ar fiziniai bei 
juridiniai asmenys, įstatymo nustatyta tvarka įgiję 
nuosavybės teisę į miškus.

1.20. Miško valda – privačios arba valstybinės nuosa-
vybės teise valdomas miško plotas.

1.21. Miškų urėdija – valstybinių miškų valdymo ir 
tvarkymo institucija, nustatyta tvarka jai suteiktoje 
valdyti valstybinėje žemėje atkurianti, prižiūrinti, 
sauganti mišką bei naudojanti miško išteklius.

1.22. Kuro (malkų) mediena – mediena, kuri pagal 
pažeidimo lygį tinka tik kietajam kurui (malkoms) ir 
nėra apibrėžta kaip padarinė. Prie šios kategorijos 
priskiriama ir likusi medienos asortimentinė sudėtis: 
malkos (su žieve), padarinės medienos atliekos, 
likvidinės šakos, nelikvidinės šakos.

1.23. Miškotvarkos projektas – kirtimo ir atkūrimo 
planas. Šis planas sudaromas miško valdoms iki 
3 hektarų ne miškų masyvuose ir nesaugomose 
teritorijose, jame suprojektuojami pagrindiniai, at-
kuriamieji bei ugdomieji kirtimai, miško atkūrimas ir 
aplinkosaugos priemonės.

1.24. Jaunuolynas – medžių amžius nuo 1–20 metų.

2. DRAUDĖJO IR DRAUDIKO TEISĖS IR 
 PAREIGOS

2.1. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudėjas 
privalo:

2.1.1. suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie 
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo 
rizikai. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Drau-
dėjas privalo informuoti Draudiką, nurodomos 
taisyklėse, prašyme arba raštiškai draudiko pareika-
lautos;

2.1.2. Draudiko reikalavimu užpildyti prašymą bei suteikti 
kitokią Draudiko reikalaujamą informaciją, reika-
lingą draudimo rizikai įvertinti; 

2.1.3. Draudžiant mišką Draudėjas turi pateikti visus 
turimos miškų valdos dokumentus: patvirtintą ir 
įregistruotą miškotvarkos projektą, miško įsigijimo 
dokumentus ar ir kitus duomenis įrodančius jų 
rinkos ar likutinę vertę ir kt., nustatytos formos raš-
tišką prašymą ir nustatytos formos miško apsaugos 
stoties ar atsakingo urėdijos darbuotojo pažymą, 
kad įsigytas miškas yra sveikas. Draudėjas savo 
prašyme pateikia draudikui visus reikalingus duo-
menis; 

2.1.4. sudaryti sąlygas Draudikui apžiūrėti draudžiamą 
mišką bei įvertinti draudimo riziką; 

2.1.5. 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; 

2.1.6. Draudėjas privalo pateikti žemėlapį, nurodantį 
apdraudžiamo miško dydį, kvartalų skaičių ir ap-
linkinės žemės vartojimo pobūdį (ganyklos, žemės 
ūkio kultūros, poilsio zonos ir pan.). Žemėlapyje 
nurodyti gretimų valdų savininkus.

2.2. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas 
privalo:

2.2.1. supažindinti Draudėją su taisyklėmis ir įteikti jam jų 
kopiją;

2.2.2. suteikti Draudėjui informaciją apie Draudiko pava-
dinimą, 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, jei draudėjas 
pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus ri-
zikos padidėjimo atvejus.

2.3. Draudėjo pareigos sutarties galiojimo metu:
2.3.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi visų LR miškų 

įstatymo, LR žemės įstatymo, LR saugomų teritorijų 
įstatymo, kitų įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų ir 
kitų teisės aktų, miškotvarkos projektų privalomųjų 
reikalavimų, priešgaisrinių planų, valstybinės miškų 
tarnybos pareigūnų nurodymų;
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2.3.2. saugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų ir ligų, miško 
naudojimo tvarkos pažeidimų ir kitų veiksmų, da-
rančių žalą miškui;

2.3.3. atlikti reikiamus priešgaisrinės apsaugos darbus, 
numatytus miškotvarkos projekte (įrengti ir pri-
žiūrėti priešgaisrines juostas, prižiūrėti kelius, valyti 
prišiukšlintą mišką ir t. t.), pastebėjus miško gaisrą 
Draudėjas ar jo atstovas privalo pranešti priešgais-
rinėms apsaugos tarnyboms, valstybinių miškų val-
dytojams bei savivaldybei ir gesinti gaisrą savo jė-
gomis, rūpintis, kad būtų paskirti adekvatūs resursai 
gaisrų prevencijai, aptikimui, gesinimui ir kontrolei;

2.3.4. užtikrinti, kad miško plotai nebūtų naudojami ki-
tiems nei miškininkystės tikslams, be Draudiko 
sutikimo. Draudėjas turi imtis tinkamų priemonių 
viešam transporto priemonių patekimui į mišką ap-
riboti, ir su juo susijusiam gaisro pavojui mažinti;

2.3.5. pasikeitus draudimo rizikai, per 3 darbo dienas 
raštu apie tai pranešti Draudikui. Taip pat pranešti 
Draudikui jei:

 a) apdrausto miško savininko ar naudotojo ūkinė 
veikla reorganizuojama;

 b) apdraustas miškas perduodamas kito juridinio ar 
fizinio asmens valdymui;

 c) keičiasi apdrausto miško ar jo dalies tiesioginė 
paskirtis ir panaudojimo pobūdis;

 d) draudimo sutarties galiojimo metu apdraustas 
miškas yra įkeičiamas;

 e) padidinamas miško plotas;
 f) atsiranda pavojingas objektas galintis sukelti 

draudžiamąjį įvykį apdrausto miško ribose ar už jų;
 g) atsiranda aplinkybės galinčios įtakoti drau-

džiamojo įvykio atsitikimo didesnę riziką.
 Jei Draudikas nebuvo informuotas apie aukščiau 

paminėtus draudiminės rizikos padidėjimo atvejus ir 
dėl jų kilo pasekmės, kurios šiose taisyklėse apibrė-
žiamos kaip draudžiamasis įvykis, tai toks įvykis yra 
laikomas nedraudžiamuoju.

 Atsižvelgęs į padidėjusią draudiminę riziką, Drau-
dikas turi teisę pareikalauti draudėjo įmokėti 
papildomą draudimo įmoką. Jeigu Draudėjas 
nesutinka pakeisti sutarties sąlygų, t.y. įmokėti 
papildomas draudimo įmokas, Draudikas turi teisę 
kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo 
ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms. 

2.3.6. sutarties galiojimo laikotarpiu Draudėjas negali 
pats, be Draudiko pritarimo, padidinti rizikos laipsnį.

2.3.7. Draudėjas privalo:
2.3.7.1. užtikrinti, kad Draudikui būtų raštu pranešta apie 

bet kokius tikslinius deginimus, raštu nurodydamas 
tikslinio deginimo datą, vietą, ploto dydį.

2.3.7.2. laiku atlikti sanitarinius miško kirtimus, išvežti iš 
miško pagamintą medieną, informuoti Draudiką ir 
valstybės miškų tarnybos pareigūnus apie atsira-
dusius miško kenkėjus ir ligų židinius ir užtikrinti 
riboženklių priežiūrą, ribinių linijų prakirtimą ir at-
naujinimą;

2.3.7.3. atlikti savalaikį miško atsodinimą;
2.3.7.4. laiku mokėti draudimo įmokas;
2.3.7.5. sužinojęs apie draudžiamąjį įvykį žodžiu pranešti 

Draudikui per 24 val., o per 2 darbo dienas žodinį 
pranešimą patvirtinti raštu. Tokią pat pareigą turi 
ir naudos gavėjas, jeigu jis žino apie jo naudai su-
darytą draudimo sutartį ir ketina pasinaudoti teise į 
draudimo išmoką;

2.3.7.6. apie įvykį nedelsiant per 24 val. pranešti kompe-
tentingai įstaigai (priešgaisrinei apsaugai, policijai 
ir pan.) bei visomis įmanomomis priemonėmis ir 
būdais gelbėti mišką ir užkirsti kelią žalos didėjimui; 

2.3.7.7. geranoriškai bendrauti su Draudiku nustatant drau-
džiamojo įvykio priežastis ir aplinkybes, pateikti 
visus pastarojo reikalaujamus įvykį patvirtinančius 
duomenis bei dokumentus: draudimo liudijimo 
originalą, pranešimą apie įvykį, pažymą iš policijos 

(vagystės, vandalizmo atveju) ir kitus dokumentus, 
galinčius padėti ištirti įvykio priežastis bei aplin-
kybes ir teisingai įvertinti nuostolį;

2.3.7.8. iki įvykio akto surašymo Draudiko reikalavimu su-
daryti galimybę nevaržomai tirti įvykio priežastis ir 
aplinkybes, suteikti reikalingą informaciją apdrausto 
miško pažeidimo ar praradimo priežastims ir nuos-
tolio dydžiui nustatyti: sugadinto miško atstatymo 
(atkūrimo) sąmatas, apdrausto miško įsigijimo, 
nuomos dokumentus, ir kitus, draudiko prašomus, 
dokumentus susijusius su įvykiu ar galinčius turėti 
įtakos jo tyrimui;

2.3.7.9. įvykus įvykiui, savo iniciatyva ir sąskaita iškviesti 
apylinkę aptarnaujantį miškininkystės specialistą, 
kuris atliktų miško apžiūrą, įvertintų nuostolį ir su-
rašytų aktą;

2.3.7.10. įvykus draudžiamajam įvykiui imtis jam prieinamų 
protingų priemonių galimai žalai sumažinti, taip 
pat nedelsdamas imtis visų galimų veiksmų gelbėti 
mišką bei pašalinti priežastis, galinčias didinti nuos-
tolius. 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; 

2.3.7.11. išsaugoti po draudžiamojo įvykio visą sugadintą ir 
nesugadintą apdraustą mišką (medieną) arba jo lie-
kanas, jeigu tai netrukdo eismui ir nekelia pavojaus 
žmonėms, bet ne ilgiau – kaip 5 d. nuo įvykio 
vietos apžiūros ar įvykio akto surašymo iki Draudiko 
leidimo juos sunaikinti;

2.3.7.12. pateikti Draudikui visus dokumentus, susijusius su 
draudžiamojo įvykio fakto, aplinkybių ir padarinių 
bei draudimo išmokos dydžio nustatymui.

3.  DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ 
 PERLEIDIMO KITAM DRAUDIKUI TVARKA

3.1.  Draudikas, rašytinės sutarties pagrindu ir gavęs 
Priežiūros komisijos leidimą, turi teisę teises ir par-
eigas pagal draudimo sutartį perleisti 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.

3.2.  Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal 
draudimo sutartį Draudikas privalo paskelbti ma-
žiausiai 2 dienraščiuose, platinamuose visoje 
Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos 
valstybėje narėje, kurioje Draudikas vykdo veiklą ir 
raštu apie tai informuoti Draudėją, apdraustuosius 
ir naudos gavėją. Skelbime apie ketinimą perleisti 
teises ir pareigas pagal draudimo sutartį turi būti 
nurodytas terminas, ne trumpesnis kaip 2 mėnesių, 
per kurį Draudėjas, apdraustasis ir/ar naudos ga-
vėjas turi teisę raštu pareikšti Draudikui savo prieš-
taravimą dėl ketinimo perleisti teises ir pareigas 
pagal draudimo sutartį.

3.3.  Jei Draudėjas nesutinka su Draudiko pasikeitimu, 
tai jis turi teisę nutraukti draudimo sutartį per vieną 
mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo ir turi teisę 
į sumokėtą draudimo įmokos dalį už likusį sutarties 
galiojimo laiką.

3.4.  Draudiko teisės ir pareigos pagal draudimo sutartį 
gali būti perleidžiamos Priežiūros komisijos įparei-
gojimu kitiems jas ketinantiems perimti subjektams, 
jeigu toks Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo 
sutartį perleidimas užkirstų kelią Draudiko nemo-
kumui ir/ar apsaugotų draudėjo, apdraustojo (-ųjų) 
ir naudos gavėjo interesus, atsirandančius pagal 
draudimo sutartį.
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4.  DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PA-
KEITIMO SĄLYGOS

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, 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 
apsaugos sustabdymo dėl eilinės įmokos nesumo-
kėjimo 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 už neilgesnį 
kaip 3 mėnesiai.

4.5.  Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, 
kad Draudėjas suteikė Draudikui žinomai melagingą 
informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės 
įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio 
įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai) jei 
tos aplinkybės nėra ir neturi būti žinomos Draudiku, 
tai Draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo 
sutartį negaliojančia, išskyrus, jei aplinkybės, kurias 
Draudėjas nuslėpė, išnyko iki draudžiamojo įvykio 
ar neturėjo įtakos draudžiamajam įvykiui.

4.6.  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 ar nutraukti draudimo sutartį. Jeigu Drau-
dėjas atsisako tai padaryti ir per vieną mėnesį 
neatsako į pateiktą pasiūlymą, Draudikas turi teisę 
reikalauti nutraukti draudimo sutartį.

4.7.  Jeigu Draudikas, žinodamas aplinkybes, kurių Drau-
dėjas nenurodė dėl neatsargumo, nebūtų sudaręs 
draudimo sutarties, tai jis per du mėnesius nuo šių 
aplinkybių sužinojimo, turi teisę reikalauti nutraukti 
draudimo sutartį. Įvykus draudžiamajam įvykiui, 
Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo 
išmoką tik įrodęs, kad nė vienas Draudikas, žino-
damas aplinkybes, kurių Draudėjas nenurodė dėl 
neatsargumo, nebūtų sudaręs draudimo sutarties.

4.8.  Draudimo sutartis gali būti nutraukiama prieš joje 
nustatytą jos galiojimo terminą, jei:

4.8.1.  po sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti 
draudžiamajam įvykiui arba draudiminė rizika 
išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju 
įvykiu (draudimo objektas panaudotas gamyboje 
ar parduotas dėl priežasčių, nesusijusių su drau-
džiamuoju įvykiu ir kt.); šiuo atveju Draudikas turi 
teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;

4.8.2.  viena iš šalių ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių 
dienų raštu įspėja kitą šalį apie draudimo sutarties 
nutraukimą.

4.9.  Šalių atsiskaitymas nutraukus sutartį:
4.9.1.  jei draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo ini-

ciatyva, jam grąžinama draudimo įmoka už likusį 
draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus 
sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas iki 30 % 
pasirašytos draudimo įmokos bei pagal tą draudimo 
sutartį išmokėtas sumas;

4.9.2.  jei draudimo sutartis nutraukiama Draudiko inici-

atyva, Draudėjui grąžinama draudimo įmoka už 
likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį;

4.9.3.  jei draudimo sutartis nutraukiama Draudiko reika-
lavimu dėl Draudėjo (nustačius jo kaltę) esminio su-
tarties pažeidimo, draudimo įmokos negrąžinamos.

 II DALIS. DRAUDIMO SĄLYGOS
5.  SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

5.1.  Draudimo sutartį sudaro Draudikas ir Draudėjas.
5.2.  Draudimo sutarčiai sudaryti Draudėjas pateikia 

Draudikui ar jo atstovui prašymą. Už prašyme 
pateiktų duomenų teisingumą atsako Draudėjas. 
Sudarius sutartį, rašytinis prašymas tampa sudėtine 
draudimo sutarties dalimi.

5.3.  Draudikas privalo apžiūrėti draudžiamą mišką, o 
jeigu reikia, savo lėšomis paskirti ekspertizę jo 
būklei nustatyti.

5.4.  Draudžiamas tik sveikas ir nepažeistas miškas. 
Mišką drausti dalimis galima tik, jei jis ar jo sklypų 
grupė savo išoriniais požymiais ar taksacijos nume-
riais išsiskiria iš kito tos pačios rūšies miško.

5.5.  Sutarties sudarymas patvirtinamas Draudiko Drau-
dėjui išduodamu draudimo liudijimu po to, kai Drau-
dėjas sumokėjo draudimo įmoką ar pirmą jos dalį.

5.6.  Draudėjas, norėdamas sudaryti naują draudimo 
sutartį, atnaujinti ankstesnę ar sudaryti papildomą 
draudimo sutartį, privalo parodyti apdraudžiamą 
mišką Draudiko atstovui.

5.7.  Sutarties performinimas:
5.7.1.  Draudėjas turi teisę pakeisti draudimo sutartyje nu-

rodytą naudos gavėją kitu asmeniu, išskyrus įstaty-
muose ar sutartyje numatytas išimtis, apie tai raštu 
pranešdamas draudikui;

5.7.2.  jeigu apdrausto miško nuosavybės teisė iš asmens, 
kurio interesais buvo sudaryta draudimo sutartis, 
pereina kitam asmeniui, naujasis miško savininkas 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį, 
privalo raštu pranešti Draudikui apie nuosavybės 
teisės perėjimą;

5.7.3.  draudimo sutartis performinama pasikeitus ap-
drausto miško savininkui, Draudėjui pakeitus vietą, 
dėl padarytų klaidų.

5.8.  Prireikus, Draudėjo pageidavimu ir Draudikui pri-
tarus, draudimo sutartis gali būti sudaryta su papil-
dymais, sudarant papildomų sąlygų priedą.

6.  SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO TVARKA

6.1.  Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime 
nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, bet ne 
anksčiau negu:

6.1.1.  draudžiant „A,B,C“ variantais – nuo šešioliktos 
dienos po draudimo įmokos ar atitinkamos sutartos 
pirmos jos dalies sumokėjimo 00 valandų;

6.1.2.  draudžiant „D“ variantu – nuo dvidešimtos dienos 
po draudimo įmokos ar atitinkamos sutartos pirmos 
jos dalies sumokėjimo 00 valandų.

6.2.  Papildoma draudimo sutartis įsigalioja tokia pat 
tvarka kaip nurodyta 6.1. punkte;

6.3.  Tęsiant sutartį po jos galiojimo pabaigos praėjus ne 
daugiau 10 parų, ji įsigalioja nuo įmokos įmokėjimo 
ir liudijimo išrašymo dienos, įsitikinus, kad drau-
džiamas miškas yra sveikas ir nepažeistas; 

6.4.  Visais atvejais draudimo sutartis įsigalioja ne 
ankščiau kaip nurodyta draudimo sutartyje.

6.5.  Draudimo sutartis galioja Draudėjo nuosavybėje 
esantiems ir draudimo liudijime nurodytiems bei 
pagal tiesioginę paskirtį draudimo sutartyje nuro-
dytoje vietovėje naudojamiems miško masyvams, 
jei nesusitarta kitaip; 

6.6.  Draudimo sutartis pasibaigia:
6.6.1.  pagrindinė – sutartyje nurodytą dieną; 
6.6.2.  papildoma – pagrindinėje sutartyje nurodytą dieną; 
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6.6.3.  kitais Civiliniame kodekse nustatytais prievolių pasi-
baigimo pagrindais;

6.6.4.  išmokėjus visas pagal sutarties sąlygas numatytas 
draudimo išmokas, kurių suma prilygsta draudimo 
sutartyje nustatytai draudimo sumai – nuo pasku-
tinės draudimo išmokos išmokėjimo momento.

7.  DRAUDIMO OBJEKTAS

7.1.  Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, 
susiję su privataus ar valstybinio miško ištekliais:

7.1.1. rezervatiniai miškai – Valstybinių rezervatų, valsty-
binių parkų bei biosferos monitoringo teritorijose 
esančių rezervatų ir rezervatinių apyrubių miškai;

7.1.2. specialiosios paskirties miškai:
 a) ekosistemų apsaugos miškai. Kraštovaizdžio, 

telmologinių, pedologinių, botaninių, zoologinių, 
botaninių-zoologinių draustinių ir valstybiniuose par-
kuose bei biosferos monitoringo teritorijose esančių 
draustinių miškai, saugomų gamtos išteklių sklypų 
bei priešeroziniai ir kiti miškai;

 b) rekreaciniai miškai – miško parkai, kurortiniai 
miškai, valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai, 
rekreaciniai miško sklypai ir kiti panašūs miškai.

7.1.3.  apsauginiai miškai: geologinių, geomorfologinių, 
hidrografinių, kartografinių kultūrinių draustinių bei 
šių rūšių draustinių, esančių valstybiniuose par-
kuose bei biosferos monitoringo teritorijose, miškai, 
apsaugos zonų ir kiti panašūs miškai;

7.1.4.  ūkiniai miškai – visi kiti miškai, nepriskirti p. 7.1.1.–
7.1.3. nurodytoms grupėms bei valstybinių parkų 
ūkinių zonų miškai.

7.2.  Jaunuolynas pagal draudimo variantą „D“ nedrau-
džiamas. 

8.  DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

8.1.  Miškas gali būti draudžiamas pagal vieną iš variantų 
ar jų derinį:

8.1.1.  „A“ Variantas – miško pažeidimas ar praradimas 
dėl gaisro, išskyrus, jei gaisro priežastis yra savai-
minis miško paklotės užsidegimas.

 Gaisru laikomas atsitiktinis, nevaldomas degimas 
arba nekontroliuojamas ugnies išsiplėtimas miške, 
jei ugnis atsiranda ne iš jai skirto židinio arba atsi-
tiktinai išsiveržia iš tinkamai įrengtos laužavietės ir 
išplinta miške bei kurio metu dėl liepsnos poveikio 
sugadinamas ar sunaikinamas draudimo objektas.

8.1.2.  „B“ Variantas – miško pažeidimas ar praradimas 
dėl stichinės nelaimės.

 Stichine nelaime laikomas potvynio, audros, liūties, 
krušos, gausaus prisnigimo poveikis.

8.1.3.  „C“ Variantas – miško pažeidimas ar praradimas 
dėl transporto priemonės avarijos. 

8.1.4.  „D“ Variantas – išlaidos po draudžiamojo įvykio 
pagal „A“, „B“, „C“ variantus miškui atsodinti. „D“ 
variantu galima drausti tik kartu su bent vienu iš A, 
B, C variantų.

8.2.  Papildomai susitarus galima drausti ir nuo kitų drau-
džiamųjų įvykių. 

9. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

9.1. Draudikas neatlygina Draudėjo patirtų nuostolių, 
tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygotų ar patirtų dėl:

9.1.1.  branduolinio kuro ar branduolinių atliekų sukeltos 
jonizuojančios radiacijos ar radioaktyvaus už-
teršimo, radioaktyvių, nuodingų, sprogių ar kitų 
pavojingų savybių turinčių branduolinių medžiagų 
ar jų sudėtinių dalių sankaupos ir jų masiško pasi-
reiškimo poveikio, nuodų ar kenksmingų medžiagų 
(pesticidų ar kt.) poveikio, išskyrus poveikį dėl nelai-
mingo atsitikimo;

9.1.2.  konfiskavimo, suvalstybinimo ar rekvizavimo bet 
kokiu valdymo įstaigos, vietinės valdžios, vyriau-
sybės, atitinkamus įgaliojimus turinčių ar besiskel-
biančių juos turinčiais pareigūnų nurodymu;

9.1.3.  karo, įsiveržimo, užsienio priešiškų veiksmų, karinių 
veiksmų, nepriklausomai nuo to paskelbtas karas 
ar ne, pilietinio karo, sukilimo, revoliucijos, maišto, 
karinės jėgos, streikų, pilietinių neramumų;

9.1.4.  apdrausto miško medžių savaiminio šakų pra-
radimo;

9.1.5.  Draudėjo ar jo darbuotojų veiksmų, išskyrus, jei 
tokie veiksmai socialiai vertingi;

9.1.6.  vėjovartų pažeistas ar sunaikintas medžių tūris ne-
mažiau kaip 10 m3/ha bei sukeltų lėktuvų ar kitų 
skraidymo aparatų oro bangų;

9.1.7.  miško naudotojų, nevykdančių valstybinės miškų 
tarnybos pareigūnų nurodymų apdraustą mišką tin-
kamai prižiūrėti, atlikti reikalingas miško priešgais-
rinės apsaugos kardomąsias priemones, tinkamai 
ir nustatytam terminui miškotvarkos projekte su-
projektuotas ūkines priemones (pvz. ugdomuosius 
kirtimus), veiklos,

9.1.7.1. draudimo interesą turinčių asmenų piktybinių ar 
tyčinio miško žalojimo veiksmų;

9.1.7.2. miškas pažeidžiamas ar sunaikinamas dėl sanita-
rinių priežasčių;

9.1.7.3. įvykis pastebėtas ir apie tai pranešta draudikui 
praėjus daugiau kaip 60 dienų nuo įvykio datos.

9.1.8.  pažeistų medžių tūris neviršija 5 m3;
9.1.9.  miško peraugimo (medyno amžiui viršijus gamtinę 

brandą) pasekmių;
9.1.10.  įvykio, įvykusio draudimo sutarčiai neįsigaliojus;
9.1.11.  įvykio, kuris įvyko prieš sudarant draudimo sutartį.
9.2.  Pagal „B“ variantą Draudikas neatlygina žalos, jei 

apdrausto miško medžiai jau prieš draudžiamąjį 
įvykį buvo apnikti ar pažeisti daugiau nei 10% 
kinivarpų ar kitų parazitinių vabzdžių, sirgo gry-
belinėmis ar kitomis ligomis, buvo žuvę dėl bet 
kokios kitos priežasties, įskaitant neteisingą žemės 
ūkio kultūrų cheminės apsaugos priemonių panau-
dojimą.

9.3.  Pagal „C“ variantą Draudikas neatlygina žalos dėl 
gaisro, kurį sukėlė transporto priemonės avarija.

9.4.  Pagal „A“ variantą Draudikas neatlygina žalos dėl 
gaisro, jei apdrausto miško medžiai nesudega, o tik 
laikinai netenka prieaugio ir jei pažeistas plotas ma-
žesnis kaip 0.3 ha.

9.5.  Draudikas neatlygina patirtų nuostolių dėl drau-
džiamojo įvykio, jei Draudėjas suklastojo įvykį pa-
grindžiančius dokumentus, faktus, aplinkybes, davė 
melagingus parodymus ar padidino nuostolio sumą, 
siekė suklaidinti kompetetingas organizacijas bei 
Draudiką.

9.6.  Bet koks įvykis, kuris pagal šias taisykles nėra 
įvardintas kaip draudžiamasis laikomas nedraudžia-
muoju.

10.  DRAUDIMO SUMA IR IŠSKAITA

10.1.  Miškas „A“, „B“, „C“ variantais draudžiamas jo 
rinkos ar likutine verte. Rinkos vertė nustatoma 
draudiko ir draudėjo susitarimu remiantis:

 a) ekspertiniu įvertinimu, 
 b) taksacine miško charakteristika,
 c) valstybinių valdymo įstaigų išleistais norminiais 

aktais,
 d) miškotvarkos projektu;
 e) nepriklausomų vertintojų vertinimu,
10.2.  Draudžiant mišką draudimo variantu „D“, draudimo 

suma nustatoma atsižvelgus į draudžiamo miško 
konkrečios rūšies medžių sodinukų rinkos kainą bei 
jų atsodinimo kaštus esamu momentu tame re-
gione.
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10.3.  Draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma po 
sutarties sudarymo negali būti ginčijama, išskyrus, 
jei 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.

10.4.  Jeigu draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma 
viršija draudimo vertę, tai draudimo sutartis ne-
galioja dėl tos draudimo sumos dalies, kuri viršija 
draudimo vertę, tačiau išmokėta draudimo vertę 
viršijanti draudimo išmoka negali būti išieškota.

10.5.  Išmokėjus dalį draudimo išmokų, toliau galioja likusi 
draudimo sumos dalis.

10.6.  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.

10.7.  Draudimo sutartyje gali būti numatyta sąlyginė ar 
besąlyginė išskaita ir jos pobūdis, nusakantis ko-
kiomis sąlygomis ir kada ji išskaitoma iš draudimo 
išmokos.

10.8.  Išskaita visada išskaitoma iš kiekvienos draudimo 
išmokos, jei draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.

10.9.  Besąlyginė išskaita – pinigais ar nuošimčiais iš-
reikšta nuostolio dalis, kuri visada išskaitoma iš 
draudimo išmokos.

10.10.  Sąlyginė išskaita – tokia išskaita, kuri išskaitoma iš 
mokamos draudimo išmokos sutartyje nurodytomis 
sąlygomis.

11.  DRAUDIMO ĮMOKOS

11.1.  Draudimo įmoką, įvertinęs riziką pagal Draudėjo 
pasirinktą variantą, draudimo sumą bei pageidau-
jamas papildomas sąlygas, apskaičiuoja Draudikas.

11.2.  Draudiko ir Draudėjo tarpusavio susitarimu. 
Draudimo įmoka gali būti mokama iš karto arba da-
limis. 

11.3.  Pagal trumpesnes negu vienų metų sutartis mo-
kamos tokios įmokos:

 a) 1 mėnesio    –  20 % metinės įmokos;
 b) 2 mėnesių    –  30 % metinės įmokos;
 c) 3 mėnesių    –  40 % metinės įmokos;
 d) 4 mėnesių    –  50 % metinės įmokos;
 e) 5 mėnesių    –  60 % metinės įmokos;
 f) 6 mėnesių    –  70 % metinės įmokos;
 g) 7 mėnesių    –  75 % metinės įmokos;
 h) 8 mėnesių    –  80 % metinės įmokos;
 i) 9 mėnesių    –  85 % metinės įmokos;
 j) 10 mėnesių  –  90 % metinės įmokos;
 k) 11 mėnesių  –  95 % metinės įmokos.
11.4.  Draudimo įmoka ar atitinkama sutarta jos dalis 

laikoma sumokėta nuo kitos dienos po to kai:
11.4.1.  Draudikas, gavęs įmoką grynais, Draudėjui išduoda 

kvitą ar kasos pajamų orderį;
11.4.2.  jei mokama pavedimu – nuo kitos dienos po įmokos 

įskaitymo į Draudiko sąskaitą.
11.5.  Įmokų nesumokėjimo teisinės pasekmės:
11.5.1.  Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos 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 išmoką vykdymas bus sustabdytas ir at-
naujintas tik Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką;

11.5.2.  jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo 
įmokos nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 3 mė-
nesius, Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti 
draudimo sutartį.

12. DVIGUBO DRAUDIMO, 
 NEVISIŠKO DRAUDIMO BEI PAPILDOMO 

DRAUDIMO SĄLYGOS

12.1.  Jeigu Draudėjas apdraudžia jau apdraustą mišką 
nuo vienos iš apdraustų rizikų kitoje draudimo 
įmonėje (dvigubas draudimas), tai jis per vieną 
darbo dieną nuo kitos draudimo sutarties pasi-
rašymo dienos privalo raštu pranešti Draudikui apie 
tokios sutarties sudarymą bei nurodyti joje nusta-
tytas draudimo sumas. 

12.2.  Jei draudžiamojo įvykio metu galiojo ir kitos tam 
pačiam miškui draudimo sutartys, Draudikas 
nuostolį atlygina proporcingai savo prisiimtos atsa-
komybės daliai, neviršydamas bendro žalos dydžio 
(draudimo vertės).

12.3.  Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma 
yra mažesnė už draudimo vertę, tai, įvykus drau-
džiamajam įvykiui, Draudikas atlygina Draudėjui dalį 
jo patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir 
draudimo vertės santykiui.

12.4.  Jeigu pagal draudimo sutartį yra apdrausta tik dalis 
rizikos (draudimo) vertės, Draudėjas (naudos ga-
vėjas) turi teisę papildomai juos apdrausti, sudary-
damas papildomą draudimo sutartį su tuo pačiu ar 
kitu draudiku. Tačiau šiais atvejais bendra draudimo 
suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti 
draudimo vertės.

13.  INFORMACIJOS KITAI SUTARTIES ŠALIAI 
TEIKIMO TVARKA

13.1.  Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties 
šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti patei-
kiamas raštu. Tarpininkai nėra įgalioti šiuos prane-
šimus 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, 
nurodytu draudimo liudijime, arba perduotas 
draudėjo fakso numeriu, nurodytu draudimo liu-
dijime, arba įteiktas draudėjui adresu, nurodytu 
draudimo liudijime, naudojantis kurjerio paslau-
gomis, laikomas įteiktas tinkamai pagal šias Tai-
sykles, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus. 
Draudimo sutarties šalys privalo informuoti viena 
kitą apie adreso pasikeitimą.

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:
13.3.2.1.  paštu paprastu laišku – pranešimas laikomas 

įteiktas tinkamai praėjus protingam terminui po jo 
išsiuntimo;

13.3.2.2.  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.
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 III DALIS. DRAUDIMO IŠMOKŲ 
 MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

14.  ŽALOS NUSTATYMO TVARKA, DRAUDIMO IŠ-
MOKOS MOKĖJIMO TERMINAI

14.1.  Gavęs Draudėjo pranešimą apie įvykį Draudikas 
atlieka draudžiamojo įvykio tyrimą, kurio metu 
pagal poreikį siunčia reikiamus paklausimus pagal 
aplinkybes teisėsaugos, teisėtvarkos, hidrometeo-
rologinėms tarnyboms ar kitoms institucijoms, ga-
linčioms suteikti informaciją apie įvykio aplinkybes 
ar turėti įtakos įvykio pripažinimui draudžiamuoju 
bei žalos dydžio nustatymui. Miško apžiūros metu 
būtinai dalyvauja Draudėjas ar jo įgaliotas atstovas.

14.2.  Draudimo išmokos dydis yra lygus žalos dydžiui, 
apskaičiuotam pagal šių taisyklių nuostatas, atėmus 
besąlyginės išskaitos sumą. Tačiau visais atvejais 
draudimo išmoka pagal kiekvieną draudžiamąjį 
įvykį negali būti didesnė už draudimo sumą ir už 
apdrausto miško rinkos vertę prieš pat įvykstant 
draudžiamajam įvykiui. Į žalą įskaitoma žala, kuri 
tiesiogiai patirta dėl įvykių, nurodytų draudimo 
sutartyje. Pagal A,B, ir C draudimo variantus žalą 
sudaro:

14.2.1.  jei miškas pažeistas – pažeistų medžių rinkos verčių 
skirtumas tarp buvusios prieš draudžiamąjį įvykį 
ir po draudžiamojo įvykio. Skaičiuojant medienos 
rinkos vertę po draudžiamojo įvykio atsižvelgiama į 
tai, kokiai kategorijai priskirta visa pažeista mediena 
ir atsižvelgus į jos dalis, priskiriamas padarinės me-
dienos ar kuro (malkų) asortimentui, ir atitinkamai 
vertinamos konkrečios kategorijos medienos rinkos 
kainos apdrausto miško regione;

14.2.2.  jei apdrausto miško mediena sunaikinta – jos rinkos 
vertė apdrausto miško regione prieš pat drau-
džiamąjį įvykį.

14.3.  Jeigu draudimo suma yra mažesnė už miško rinkos 
vertę prieš pat atsitinkant draudžiamajam įvykiui 
(draudimas sumažintomis sumomis), tai draudimo 
išmokos ir patirtos žalos santykis yra tiesiog propor-
cingas draudimo sumos ir miško rinkos vertės, prieš 
pat atsitinkant draudžiamajam įvykiui, santykiui.

14.4.  Draudikas neatlygina žalos dalies, kuri tiesiogiai 
ar per atitinkamus fondus atlyginama galiojančių 
teisės aktų nustatyta tvarka. Draudėjas nedelsiant 
privalo pranešti Draudikui apie valdžios institucijų ar 
kitų organizacijų numatomą visos žalos ar jos dalies 
atlyginimą, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo išmoka 
jau išmokėta ar dar bus mokama.

14.5.  Jaunuolyne žalą sudaro sodinukų, darbo, medžiagų 
ir priemonių reikalingų jiems pasodinti vertė. Į žalą 
neįtraukiamos išlaidos miško žemei sukultūrinti. 
Visos išlaidos turi būti patvirtintos oficialiais doku-
mentais.

14.6.  Žala dėl vėjovartų medžiams, kurie nėra pasiekę 
minimalaus kirtimo amžiaus, laikoma medžių vertė 
iki minimalaus kirtimo amžiaus ir nustatoma pagal 
rinkos kainą.

14.7.  Draudžiamojo įvykio faktas dėl stichinės nelaimės 
nustatomas pagal hidrometeorologinės tarnybos 
pažymą. 

14.8.  Pagal draudimo variantą „D“ žala lygi pagrįstoms 
miško atkūrimo išlaidoms po draudžiamojo įvykio. 
Miško atkūrimo išlaidas sudaro sąnaudos tam tikrą 
plotą atželdinti – įsigyti sodinukų ir juos pasodinti.

14.9.  Jei draudimo išmoka neišmokėta per 30 kalendo-
rinių dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį, 
Draudikas privalo raštu pranešti Draudėjui (naudos 
gavėjui) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą bei 
priežastis, dėl kurių draudimo išmoka neišmokėta.

14.10.  Draudimo išmokos mokėjimo tvarka bei terminai:
14.10.1.  draudimo išmoka mokama patyrus žalą dėl 

draudimo sutartyje numatyto draudžiamojo įvykio. 
Visais atvejais draudimo išmoka negali būti didesnė 
už draudimo sumą;

14.10.2.  jei draudimo sutartyje numatyta besąlyginė išskaita, 
apskaičiuota draudimo išmoka mažinama išskaitos 
suma;

14.10.3.  iš apskaičiuotos draudimo išmokos gali būti išskai-
čiuojamos nesumokėtos draudimo įmokos, kurių 
mokėjimo terminas yra suėjęs iki draudimo išmokos 
mokėjimo datos, jeigu draudimo sutartyje nesusi-
tarta kitaip;

14.10.4.  jei dėl draudžiamojo įvykio draudimo objektas su-
naikintas visiškai, apskaičiuota draudimo išmoka 
mažinama visomis Draudėjo nesumokėtomis 
draudimo įmokomis, neatsižvelgus į mokėjimo ter-
minus;

14.10.5.  teisę reikalauti, kad būtų išmokėta draudimo 
išmoka, turi Draudėjas ar draudimo sutartyje nu-
matytais atvejais – naudos gavėjas. Jei draudimo 
išmoką išmokėti reikalauja naudos gavėjas arba tre-
tysis asmuo, Draudikas turi teisę prieš jį panaudoti 
visus atsikirtimus, kuriuos turi prieš Draudėją;

14.10.6.  Draudikui pereina reikalavimo teisė atsakingam už 
padarytą žalą asmeniui, neviršijant draudimo iš-
mokos. Jeigu žala buvo padaryta tyčia, reikalavimo 
teisė Draudikui pereina, nepaisant to, kad draudimo 
sutartis subrogaciją draudžia. Draudėjas privalo 
pateikti visus dokumentus, reikalingus atgręžtinio 
reikalavimo (regreso) teisei pagrįsti;

14.10.7.  Draudikui perėjusi reikalavimo teisė, įgyvendinama 
laikantis taisyklių, kurios nustato Draudėjo (naudos 
gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius;

14.10.8.  jeigu Draudėjas (naudos gavėjas) atsisakė savo 
reikalavimo teisės arba ją įgyvendinti tapo negalima 
dėl Draudėjo (naudos gavėjo) kaltės, tai Draudikas 
atleidžiamas visiškai ar iš dalies nuo draudimo iš-
mokos mokėjimo ir turi teisę reikalauti grąžinti jau 
išmokėtą draudimo išmoką.

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

14.11.1.  iki Draudėjas pateiks draudžiamąjį įvykį pagrin-
džiančius dokumentus netekimo atveju;

14.11.2.  iki Draudėjas pateiks dokumentus, pagrindžiančius 
padarytos žalos dydį pažeidimo atveju;

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

14.12.  Draudimo išmoka išmokama 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.

14.13.  Jei įvykis pripažintas draudžiamuoju, o Draudėjas ir 
Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio 
ilgiau nei 3 mėnesius, Draudėjo pageidavimu, Drau-
dikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai 
draudimo išmokai.

14.14.  Priešgaisrinės apsaugos, teisėsaugos ar kitų organi-
zacijų išlaidų už suteiktą pagalbą, Draudikas neat-
lygina. 

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, jų priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu 
ar žalos dydžiu;

15.1.2.  dėl Draudėjo, jo atstovo ar naudos gavėjo didelio 
neatsargumo;
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15.1.3.  jei Draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų 
protingų priemonių žalai sumažinti ar išvengti;

15.1.4.  jei Draudėjas, sužinojęs apie draudžiamąjį įvykį, ne-
pranešė Draudikui per 24 val., tai draudimo išmoka 
mažinama 50 %.

15.1.5.  jei Draudėjas neužtikrino, kad miško plotai būtų 
nenaudojami kitiems nei miškininkystės tikslams 
be Draudiko sutikimo, nesiėmė tinkamų priemonių 
viešam transporto priemonių patekimui į mišką ap-
riboti, ir su juo susijusiam gaisro pavojui mažinti, tai 
draudimo išmoka mažinama 50%;

15.2.  Draudimo išmoka gali būti nemokama:
15.2.1.  jei Draudėjas ar jo atstovas atsisakė savo reika-

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

15.2.2.  Draudėjas ar atitinkami jo darbuotojai, kuriems 
patikėta miško priežiūros, nevykdė ar netinkamai 
vykdė miškotvarkos projektuose numatytų reika-
lavimų ir tai turėjo įtakos paties draudžiamojo įvykio 
pasireiškimui, apimčiai, žalos dydžiui ir pan.;

15.2.3.  jei Draudėjas nevykdė pareigos nustatytais ter-
minais, atsižvelgiant į 2.3.7.5 punkto reikalavimus, 
pranešti apie draudžiamąjį įvykį, išskyrus atvejus, 
kai įrodoma, kad draudikas apie įvykį sužinojo laiku;

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

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

15.2.6.  kitais draudimo sutartyje ar įstatymuose nustatytais 
atvejais. 

15.3.  Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, Draudikas 
atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo taip 
pat šiais atvejais:

15.3.1.  jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl karo veiksmų 
(terorizmo aktų, streikų, riaušių ar pan.) ar radioak-
tyvaus spinduliavimo poveikio;

15.3.2.  jei žala atsirado dėl turto konfiskavimo, arešto ar jo 
sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu;

15.3.3.  dėl bet kokio pobūdžio atsakomybės, tiesiogiai ar 
netiesiogiai atsiradusios dėl technologinių sistemų 
gedimo.

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

15.5.  Jei draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos 
sustabdymo metu, tai Draudikas neprivalo mokėti 
draudimo išmokos. 

16.  GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

16.1.  Iš draudimo sutarties kylantys ginčai, sprendžiami 
derybomis, prioritetą teikiant Draudėjo interesams. 
Nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 
teismuose.

16.2.  Taisyklėse neaptarti atvejai sprendžiami Lietuvos 
Respublikos draudimo įstatymo ar kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka.

UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos pirmininkas          
Jaroslaw Kiersznowski
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