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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 savininką, 
teisėtą valdytoją, taip pat išvardintų šiame punkte 
asmenų atstovus. Jei Draudėjas, naudos gavėjas yra 
fiziniai asmenys, tai trečiaisiais asmenimis taip pat 
nelaikomi šių asmenų šeimų nariai bei kartu gyve-
nantys asmenys. Jei juridinis asmuo, tai trečiaisiais 
asmenimis 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, remiantis 
draudimo sutarties sąlygomis.

1.6. Draudimo liudijimas (polisas) – Draudiko iš-
duodamas 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 
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 pa-
tirtų nuostolių, Draudikas pagal draudimo sutartį ne-
atlygina. 

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. Besąlyginė išskaita (franšizė) – suma, kuria 
Draudikas pagal sutartyje nurodytas sąlygas mažina 
mokėtiną draudimo išmoką. 

1.15. VMVT – Lietuvos Respublikos Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba.

1.16. Nelaimingas atsitikimas – nuo Draudėjo valios 
nepriklausantis, netikėtas fizinis, cheminis, gamtinių 
jėgų sukeltas žalingas poveikis draustam objektui.

1.17. Fizinis poveikis – tai draudimo objekto susidū-
rimas su judančiais ar nejudančiais daiktais.

1.18. Cheminis poveikis – bet koks išorinis cheminių 
medžiagų ar jų sukeltos neigiamos reakcijos po-
veikis.

1.19. Gamtinių jėgų poveikis – nevaldomų gamtinių 
jėgų: audros, krušos, žaibo, liūties, viesulo, po-
tvynio, poplūdžio, nuošliaužų, įsmukimų, tempera-
tūrinių svyravimų ir kitų gamtinių veiksnių poveikis; 
gamtinių jėgų hidrometeorologiniai kriterijai nu-
statomi Vyriausybės nustatyta tvarka.

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

1.21. Likutinė vertė – gyvūnų vertė, nurodyta Draudėjo 

buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumen-
tuose.

1.22. Veislinė vertė – veislinio gyvūno genetinis poten-
cialas, kurio vertė nustatoma pagal gyvūno įsigijimo 
dokumentus ar veislininkystės institucijų duomenis.

1.23. Rinkos vertė – suma, kurios reikia tos pačios 
rūšies gyvūnui įsigyti, atsižvelgiant į gyvūno veislę, 
amžių, įmitimą ir kitas būdingas savybes.

1.24. Gyvūnų laikymo vieta – patalpa, ūkis (ferma), 
aptverta teritorija ar kita teritorija, kuriuose lai-
komas, ganomas, vedžiojamas gyvūnas.

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 
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo 
rizikai. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Drau-
dėjas privalo informuoti Draudiką, nurodomos Tai-
syklėse, 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 veislinius gyvūnus Draudėjas turi pa-
teikti papildomai: gyvūno kilmės registravimo do-
kumentus (gyvūno pasas), gyvūno įsigijimo doku-
mentus ar ir kitus duomenis įrodančius jų veislinę 
vertę;

2.1.4. Sudaryti sąlygas Draudikui apžiūrėti draudžiamus 
gyvūnus 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.

2.2. 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 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, jei draudėjas pažeidžia 
draudimo sutarties sąlygas, galimus rizikos padi-
dėjimo atvejus;

2.2.3. informaciją apie draudimo sutarčiai taikomą teisę, 
o jei šalys gali laisvai pasirinkti taikomą teisę apie 
Draudiko siūlomą teisę. 

2.3. Draudėjo pareigos sutarties galiojimo metu:
2.3.1. Draudėjas privalo tinkamai prižiūrėti, ganyti, gydyti, 

laiku skiepyti, registruoti, naudoti pagal paskirtį ir 
šerti apdraustus gyvūnus, griežtai laikytis atitinkamų 
ūkinių technologinių auginimo sąlygų bei užtikrinti 
tinkamą patalpų mikroklimato režimą ir visada elgtis 
taip, lyg nebūtų apsidraudęs. Taip pat jis privalo:

2.3.1.1. dėl ligos ar traumos sunegalavus gyvūnui, nedels-
damas, savo iniciatyva ir sąskaita, iškviesti apylinkę 
aptarnaujantį veterinarijos gydytoją ir nepriešta-
rauti, jei Draudikui pritarus bus priimtas sprendimas 
gydyti, teikti visokeriopą pagalbą, siekiant sumažinti 
draudžiamojo įvykio riziką;

2.3.2. laiku mokėti draudimo įmokas;
2.3.3. sužinojęs apie draudžiamąjį įvykį pranešti Draudikui 

per 24 val., o apie numatomą gyvūno nukreipimą 
priverstiniam priskerdimui, jei gresia neišvengiamas 
gaišimas prieš 2 darbo dienas. Per 2 darbo dienas 
žodinį pranešimą privaloma patvirtinti raštu. Tokią 
pat pareigą turi ir naudos gavėjas, jeigu jis žino apie 
jo naudai sudarytą draudimo sutartį ir ketina pasi-
naudoti teise į draudimo išmoką;

2.3.4. visomis įmanomomis priemonėmis ir būdais gelbėti 
likusius gyvūnus nuo tolesnio ligos plitimo ar iš-
gaišimo;

2.3.5. geranoriškai bendrauti su Draudiku, nustatant drau-
džiamojo įvykio priežastis ir aplinkybes, pateikti 
visus pastarojo reikalaujamus įvykį patvirtinančius 
duomenis bei dokumentus: draudimo liudijimo ori-
ginalą, gyvūno lavono skrodimo protokolą ar aktą, 
pažymą iš policijos (vagystės, vandalizmo atveju) ir 
kitus dokumentus, galinčius padėti ištirti įvykio prie-
žastis bei aplinkybes ir teisingai įvertinti nuostolį;

2.3.6. iki įvykio akto surašymo Draudėjas turi draudikui 
įvykio vietoje parodyti nugaišusio gyvūno lavoną 
(žuvusių bičių šeimą avilyje), jeigu jis nebuvo su-
naikintas. Jei buvo sunaikintas dėl užkrečiamos ligos 
veterinarijos tarnybos nurodymu, kad būtų išvengta 
užkrečiamų ligų plitimo turi būti patvirtinanti veteri-
narijos tarnybos pažyma;

2.3.7. prieš išvežant gyvūną priverstinam ar kontroliniam 
priskerdimui Draudėjas būtinai privalo pranešti prieš 
2 darbo dienas ir parodyti gyvūną draudiko atstovui, 
bei gauti veterinarijos specialisto (veterinarijos tar-
nybos) nukreipimą;

2.3.8. nugaišus apdraustam gyvūnui, Draudėjas privalo 
savo iniciatyva ir sąskaita iškviesti apylinkę aptar-
naujantį veterinarijos gydytoją, kuris atliktų gyvūno 
lavono apžiūrą, skrodimą bei patologoanatominį 
tyrimą ir surašytų protokolą;

2.3.9. įvykus draudžiamajam įvykiui Draudėjas turi imtis 
jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai su-
mažinti, tame tarpe nedelsdamas imtis visų galimų 
veiksmų gelbėti gyvūnus, siekiant pašalinti prie-
žastis, galinčias didinti nuostolius. Draudikas atlei-
džiamas nuo tos žalos dalies atlyginimo, kuri  at-
sirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė 
jam prieinamų protingų priemonių šiai žalai suma-
žinti ar išvengti;

2.3.10. jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės 
pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, 
dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika 
(užkrečiamos ligos atsiradimas gretimame ūkyje, 
stambių pašarų kokybės pasikeitimas dėl gamtinių 
sąlygų ir kt.), apie tai Draudėjas privalo pranešti 
Draudikui tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus 
sužino;

2.3.11. kiekvienu „V“ varianto atveju apie įvykį per 24 
val. pranešti policijai, kitoms pagal aplinkybes rei-
kalingoms tarnyboms bei pateikti Draudikui visa 
žinomą informaciją apie įvykio aplinkybes;

2.3.12. Draudiko raštišku pageidavimu (išimtinais atvejais, 
kai būtina papildoma ekspertizė), Draudėjas privalo 
išsaugoti po draudžiamojo įvykio atliktos nugaišusių 
gyvūnų lavonų apžiūros ar skrodimo lavonus ar jų 
dalis ne ilgiau – kaip 24 valandas nuo apžiūros ar 
skrodimo iki Draudiko leidimo juos sunaikinti;

2.3.13. pasikeitus draudimo rizikai, per 3 darbo dienas raštu 
apie tai pranešti Draudikui taip pat:– užtikrinti, kad 
Draudikui būtų tuoj pat pranešta apie draudimo ri-
zikos pasikeitimo atvejus: 

 – jei apdraustas gyvūnas pervežamas Lietuvos Res-
publikos teritorijoje; 

 – jei Draudėjo veikla reorganizuojama;
 – jei draudimo sutarties metu apdrausti gyvūnai yra 

įkeičiami;
 – jei atsiranda pavojingos sąlygos, galinčios su-

kelti draudžiamąjį įvykį apdrausto gyvūno laikymo, 
ganymo (vedžiojimo) ribose arba už jų;

 – jei apdraustų gyvūnų likutinės vertės pasikeičia 
daugiau kaip 10 %;

 – jei gyvūnų kiekis pasikeičia daugiau kaip 10 %;
 – jei pasikeičia gyvūnų laikymo sąlygos – patalpos, 

vieta, šėrimas, mikroklimatas ar technologijos ir kt.;
 – jei pablogėja gyvūnų sveikatos būklė;

 – kiti esminiai atvejai, kurie gali įtakoti draudžiamojo 
įvykio atsitikimo didesnę riziką.

2.3.14. 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 Lie-
tuvos 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 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.

4.  DRAUDIMO SUTARTIES 
 NUTRAUKIMO IR PAKEITIMO 
 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 nu-
traukus 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 ap-
saugos sustabdymo laikotarpiui, bet neilgesniam 
kaip 3 mėnesiai.

4.5. Nelikus draudimo objekto – nuo draudimo objekto 
išnykimo momento.

4.6. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, 
kad Draudėjas suteikė Draudikui žinomai melagingą 
informaciją apie aplinkybes, tai Draudikas turi teisę 
reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, 
išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias Draudėjas 
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nuslėpė, išnyko iki draudžiamojo įvykio ar neturėjo 
įtakos draudžiamajam įvykiui.

4.7. 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 pa-
keisti ar nutraukti draudimo sutartį. Jeigu Draudėjas 
atsisako tai padaryti ir per vieną mėnesį neatsako 
į pateiktą pasiūlymą, Draudikas turi teisę reikalauti 
nutraukti draudimo sutartį.

4.8. Jeigu Draudikas, žinodamas aplinkybes, apie kurias 
Draudėjas neinformavo dėl neatsargumo, nebūtų 
sudaręs draudimo sutarties, tai jis per du mėnesius 
nuo sužinojimo, kad Draudėjas nuslėpė punkte 2 
punkto 2.1.1. papunkčio nustatytą informaciją dėl 
neatsargumo, turi teisę reikalauti nutraukti draudimo 
sutartį. Įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas 
turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką tik 
įrodęs, kad nė vienas Draudikas, žinodamas aplin-
kybes, kurių Draudėjas nenurodė dėl neatsargumo, 
nebūtų sudaręs draudimo sutarties.

4.9. Draudimo sutartis gali būti nutraukiama prieš 
terminą:

4.9.1. jei po sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti 
draudžiamajam įvykiui arba draudiminė rizika 
išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju 
įvykiu (draudimo objektas nugaišo ar priverstinai 
priskerstas 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;

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

4.10. Šalių atsiskaitymas nutraukus sutartį:
4.10.1. 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 % 
Draudėjui grąžintinos pasirašytos draudimo įmokos 
sumos) bei pagal tą draudimo sutartį išmokėtas 
sumas;

4.10.2. jei draudimo sutartis nutraukiama Draudiko inici-
atyva, Draudėjui grąžinama draudimo įmoka už 
likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį;

4.10.3. jeigu 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 pa-
teiktų duomenų teisingumą atsako Draudėjas. Su-
darius sutartį, rašytinis prašymas tampa sudėtine 
draudimo sutarties dalimi.

5.3. Draudikas privalo apžiūrėti draudžiamus gyvūnus, o 
jeigu reikia, savo lėšomis paskirti ekspertizę jų vertei 
nustatyti.

5.4. Sutartis gali būti sudaryta, jei apdraudžiami visi 
Draudėjui priklausantys sveiki ir identifikuoti tos 
rūšies gyvūnai pagal (II dalies punkto 7 papunk-
čiuose 7.1 – 7.1.5). Apdrausti ne visus galima tik 
tuomet, jei gyvūnas ar jų grupė savo išoriniais požy-
miais ar identifikacijos numeriais išsiskiria iš kitų tos 
pačios rūšies gyvūnų, kuo remiantis įvykus įvykiui, 
būtų galima tiksliai nustatyti, kuris gyvūnas buvo 
apdraustas.

5.5. Veislinius ar kitus gyvūnus, įsigytus iš kitų šalių, 

drausti galima, jei yra praėjęs nustatytas karantino 
laikotarpis (30 d.) bei atlikti visi reikiami tyrimai.

5.6. Draudikas, patvirtindamas draudimo sutarties su-
darymą, Draudėjui išduoda draudimo liudijimą, kai 
draudėjas sumokėjo visą įmoką arba pirmąją jos 
dalį.

5.7. Draudėjas sudarydamas naują draudimo sutartį, at-
naujindamas ankstesnę ar sudarydamas papildomą 
sutartį, privalo parodyti apdraudžiamus gyvūnus 
Draudiko atstovui.

5.8. Sutarties performinimas:
5.8.1. draudėjas turi teisę pakeisti draudimo sutartyje nu-

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

5.8.2. jeigu apdraustų gyvūnų nuosavybės teisė iš asmens, 
kurio interesais buvo sudaryta draudimo sutartis, 
pereina kitam asmeniui, naujasis turto savininkas 
nedelsdamas privalo raštu pranešti draudikui apie 
nuosavybės teisės perėjimą, bet ne vėliau kaip per 
1 mėnesį;

5.8.3. draudimo sutartis performinama pasikeitus ap-
drausto turto savininkui, draudėjui pakeitus vietą, 
dėl padarytų klaidų;

5.9. 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:
6.1.1. draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime 

nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, bet ne 
anksčiau negu:

6.1.1.1. draudžiant variantais „GN, L, V, U, M“ – nuo šešio-
liktos dienos po draudimo įmokos ar atitinkamos su-
tartos pirmos jos dalies sumokėjimo 00 valandų;

6.1.1.2. sudarant papildomą sutartį – tokia pat tvarka, kaip ir 
p. 6.1.1.1;

6.1.1.3. tęsiant sutartį po jos galiojimo datos pasibaigimo 
praėjus ne daugiau 10 parų, ji įsigalioja nuo įmokos 
įmokėjimo ir liudijimo išrašymo dienos, įsitikinus, 
kad draudžiami gyvūnai yra sveiki; 

6.1.1.4. visais atvejais draudimo sutartis įsigalioja ne 
ankščiau kaip nurodyta draudimo sutartyje.

6.2. Draudimo sutartis galioja:
6.2.1. Draudėjo nuosavybėje esantiems ir draudimo liu-

dijime nurodytiems bei pagal tiesioginę paskirtį 
draudimo sutartyje nurodytoje vietovėje esantiems 
gyvūnams, jei nesusitarta kitaip; 

6.2.2. draudimo sutartis galioja gyvūnus pervežant Lie-
tuvos Respublikos teritorijoje, t. y. Draudėjui keičiant 
nuolatinę gyvenamą vietą, jei Draudėjas apie tai 
raštu pranešė Draudikui prieš 7 kalendorines dienas 
nuo apdrausto gyvulio pergabenimo momento bei 
gavo Draudiko raštišką pritarimą su nurodytais per-
vežimo sąlygomis; Draudikas už tokią papildomą 
riziką gali pareikalauti papildomos draudimo įmokos.

6.3. Draudimo sutartis pasibaigia:
6.3.1. pagrindinė – sutartyje nurodytą dieną; 
6.3.2. papildoma – pagrindinėje sutartyje nurodytą dieną; 
6.3.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais prievolių pasi-

baigimo pagrindais;
6.3.4. išmokėjus visas pagal sutarties sąlygas numatytas 

draudimo išmokas – nuo paskutinės draudimo iš-
mokos išmokėjimo momento;

6.3.5. pasibaigus sutarties galiojimo sustabdymo lai-
kotarpiu, jei Draudėjas laiku nesumoka eilinės 
draudimo įmokos.

7.  DRAUDIMO OBJEKTAS

7.1. Draudimo objektu gali būti verslo tikslais auginami 
šie gyvūnai:

7.1.1. galvijai – nuo 6 mėn. iki 10 metų amžiaus;
7.1.2. kiaulės – nuo 0 mėn. iki relizavimo;
7.1.3. arkliai – nuo 12 mėn. iki 12 metų amžiaus;
7.1.4. avys, ožkos – nuo 6 mėn. iki 7 metų amžiaus;
7.1.5. šunys ir katės – nuo 6 mėn. iki 7 metų amžiaus (ko-

vinių, pavojingų šunų veislės nedraudžiamos);
7.1.6. Draudikui ir Draudėjui susitarus ir tai nurodžius 

draudimo sutartyje, gali būti apdrausti ir kiti gy-
vūnai.

8.  DRAUDIMO VIETA

8.1. Draudimo vieta yra Draudėjo ūkio adresas. Draudimo 
apsauga galioja gyvulių (gyvūnų) nuolatinio laikymo 
vietose bei jų transportavimo metu. Sportiniai žirgai 
gali būti draudžiami ir varžybų metu.

9.  DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

9.1. Draudžiamuoju įvykiu laikomas gyvulio (gyvūno) žu-
vimas, dingimas, gaišimas, priverstinis priskerdimas 
ar sunaikinimas. Gyvūnai draudžiami pasirenkant 
draudimo rizikas šiais draudimo variantais ar jų deri-
niais:

9.1.1. „GN“ variantu – gyvūno netekimas dėl gamtinių 
jėgų, gaisro ir nelaimingų atsitikimų poveikio;

9.1.2. „L“ variantu – gyvūno netekimas dėl ligų, išskyrus 
užkrečiamas ligas;

9.1.3. „V“ variantu – gyvūno netekimas dėl neteisėtos 
trečiųjų asmenų veikos: vagystės, plėšimo, vanda-
lizmo.

 Vagystė – draudinio pasisavinimas neteisėtai pa-
tekus į tvartą ar kitą apribotą plotą arba ganyklą, 
kuriame yra laikomas draudinys.

 Vandalizmas – bet koks tyčinis draudinio naikinimas 
ar žalojimas;

 Plėšimas – neteisėtas draudinio pasisavinimas, nai-
kinimas ar žalojimas panaudojus prievartą, smurtą 
ar grasant panaudoti prieš Draudėją, jo šeimos 
narius ar darbuotojus.

9.1.4. „U“ variantu – gyvūno netekimas dėl užkrečiamų, 
pavojingų ir labai pavojingų ligų ( Valstybinės vete-
rinarijos tarnybos patvirtintas A, B ir C sąrašu).

9.1.5. „M“ variantu – gyvūnų netekimas dėl masinių 
daugybinių gaišimų ar netekimų dėl užkrečiamos 
ar neužkrečiamos ligos, nelaimingų atsitikimų, pri-
verstinio priskerdimo dėl gręsiančio neišvengiamo 
gaišimo, taip pat gyvūnų sunaikinimo, kurio bū-
tinumą patvirtina veterinarijos gydytojas arba įga-
liota komisija, dalyvaujant draudiko atstovui; jo 
metu išgaišta, priskerdžiama ar sunaikinama ne 
mažiau kaip:

9.1.5.1. 7.1.1. –7.1.4. punktuose nurodytiems gyvūnams – 
20 proc. apdraustų gyvūnų bandos, bet ne mažiau 
kaip 5 vienetai iš viso.

9.1.5.2. 7.1.5. kitiems gyvūnams – šalių papildomu susi-
tarimu, nurodžius draudimo liudijime.

9.2. Draudžiamojo įvykio trukmė masinio gaišimo atveju 
– ne ilgesnė kaip 15 dienų laikotarpis, kurio metu 
įvyksta 8.1.5. punkte nurodytas įvykis, išskyrus ne-
tekimus dėl gamtinių veiksnių poveikio, dėl kurio pa-
tirti netekimai vienu draudžiamuoju įvykiu laikomi, 
jei jo trukmė neilgesnė kaip – 72 valandos. Drau-
džiamojo įvykio trukmė pradedama skaičiuoti nuo 
raštiško pranešimo Draudikui apie tokį įvykį pa-
teikimo dienos. 

10.  NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

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

10.1.1. branduolinio kuro ar branduolinių atliekų sukeltos 
jonizuojančios radiacijos ar radioaktyvaus už-
teršimo, radioaktyvių, nuodingų, sprogių ar kitų pa-

vojingų savybių turinčių branduolinių medžiagų ar jų 
sudėtinių dalių sankaupos ir jų masiško pasireiškimo 
poveikio, nuodų ar kenksmingų medžiagų (pesticidų 
ar kt.) poveikio, išskyrus poveikį dėl nelaimingo atsi-
tikimo;

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

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

10.1.4. gyvūno nugaišimo ar priverstinio priskerdimo, dėl 
bergždumo, persirgtų ligų, dėl kurių sumažėjo jo 
produktyvumas, efektyvumas ar kitų ekonominio 
pobūdžio priežasčių, jei tokiam gyvūnui neišven-
giamas gaišimas negrėsė;

10.1.5. Draudėjo nepaklusimo veterinarijos gydytojo nu-
rodymui apdraustą gyvūną laiku gydyti, atlikti rei-
kalingas veterinarines kardomąsias priemones, 
tinkamai ir nustatytu laiku gyvūnus skiepyti bei 
naudoti pagal paskirtį ir tinkamai laikyti prisilaikant 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) 
nuostatų;

10.1.6. gyvūno nugaišimo ar priverstinio priskerdimo, 
dėl gyvūnų priežiūros nevykdymo ar netinkamo 
vykdymo, tyčinio veikimo ar neveikimo, sukėlusio 
įvykį; 

10.1.7. to, kad Draudėjas pastebėjęs pirmuosius gyvūno 
ligos ar sužalojimo požymius, nedelsdamas nesi-
kreipė į veterinarijos specialistą pagalbos bei nesu-
teikė būtinos pirmosios pagalbos;

10.1.8. apdrausto gyvūno sužalojimo dėl transporto prie-
monės poveikio ar žuvimo pervežant, jei Draudėjas 
ar jo atstovas apdraustą gyvūną pervarė, pervežė 
ar kitaip perkėlė į kitą vietą, pažeisdamas šalyje nu-
statytą gyvūnų pervarymo, pervežimo ar perkėlimo 
tvarką, pervedė pažeisdamas kelių eismo taisykles.

10.1.9. apsinuodijimų mineraliniais priedais ir pašarais.
10.1.10. gyvūnų vagystės ar sunaikinimo jei apie tai nebuvo 

pranešta policijai.
10.1.11. naminio gyvūno žuvimo po transporto priemone, 

nes turėjo būti vedamas su pasaitėliu;
10.1.12. įvykio, kuris įvyko prieš sudarant draudimo sutartį;
10.1.13. įvykio įvykusio draudimo sutarčiai neįsigaliojus;
10.1.14. bičių šeimos žuvimas nuo invazinių ligų (akarozės, 

varoatozės, brauliozės, nozematozės), apsinuo-
dijimo pesticidais (augalų apsaugos preparatais), 
rodenticidais (žiurkių, pelių nuodais), graužikų 
poveikio, nepakankamo maitinimo, uždusimo, su-
šalimo;

10.1.15. to, kad Draudėjas neįvykdė Veterinarijos įstatymo 
reikalavimų užkrečiamų ligų profilaktikai.

10.1.16. jei gyvūnai ganomi ar laikomi pažeidžiant nustatytą 
ganyklinį laikotarpį (05.01 d. – 10.15 d.). 

10.2. 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.

10.3. Bet koks įvykis, kuris pagal šias taisykles nėra įvar-
dintas kaip draudžiamasis laikomas nedraudžia-
muoju.

11.  DRAUDIMO SUMA IR IŠSKAITA

11.1. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta 
pinigų suma, kurią Draudikas įsipareigoja sutartyje 
numatytais atvejais bei sąlygomis išmokėti Drau-
dėjui. 

11.2. Draudimo suma nustatoma atskirai kiekvienam gy-
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vuliui ( gyvūnui) arba bendra vienodus požymius 
turinčių gyvulių( gyvūnų) grupei. Tos pačios rūšies 
ar amžiaus gyvuliai(gyvūnai) apdraudžiami vieno-
domis sumomis, nurodant bendrą gyvulių grupės 
draudimo sumą.

11.3. Gyvuliai (gyvūnai) gali būti draudžiami: 
11.3.1. rinkos verte – toje vietovėje galiojančios tos rūšies 

gyvulių(gyvūnų)rinkos kaina sutarties sudarymo 
dieną.

11.3.2. buhalterine verte – gyvulio((gyvūno) verte, nu-
rodyta draudėjo buhalterinės apskaitos dokumen-
tuose.

11.3.3. veisline verte – veislinio gyvūno genetinis poten-
cialas, kurio vertė nustatoma pagal gyvūno įsigijimo 
dokumentus ar veislininkystės institucijų duomenis.

11.4. Draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma po 
sutarties sudarymo negali būti ginčijama, išskyrus 
atvejus, 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. 

11.5. 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 vir-
šijanti draudimo išmoka negali būti išieškota. 

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

11.7. 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.

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

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

11.10. Besąlyginė išskaita – pinigais ar nuošimčiais išreikšta 
nuostolio dalis, kuri visada išskaitoma iš draudimo 
išmokos.

11.11. Vienetinė mėnesinė, ketvirtinė arba metinė išskaita 
– procentais arba absoliučiais skaičiais (vienetais) 
išreikšta atitinkamo laikotarpio nuostolio dalis, kuri 
yra numatyta natūralios atrankos sąlygomis nuo 
bendro draudžiamos grupės kiekio. 

11.12. Sąlyginė išskaita – tokia išskaita, kuri išskaitoma 
iš išmokamos draudimo išmokos sutartyje nurody-
tomis sąlygomis.

12.  DRAUDIMO ĮMOKOS

12.1. Draudimo įmoką, įvertinęs riziką pagal Draudėjo pa-
sirinktą variantą, draudimo sumą bei pageidaujamas 
papildomas sąlygas, apskaičiuoja Draudikas.

12.2. Draudiko ir Draudėjo tarpusavio susitarimu draudimo 
įmoka gali būti mokama iš karto arba dalimis. 

12.3. Draudimo sutartys sudaromos ne trumpesniam nei 
6 mėnesių laikotarpiui.

12.4. Pagal trumpesnes negu metų sutartis mokomos 
tokios įmokos;

 a) 0 – 7 mėnesių     – 75 % metinės įmokos;
 b) 0 – 9 mėnesių     – 85 % metinės įmokos;
 c) 0 –11 mėnesių    – 95 % metinės įmokos.
12.4. Draudimo įmoka ar atitinkama sutarta jos dalis 

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

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

įskaitymo į Draudiko sąskaitą.
12.5. Jei draudžiamasis įvykis įvyksta iki sumokant eilinę 

draudimo įmoką, kurios mokėjimo terminas yra 

suėjęs, Draudikas turi teisę įskaityti nesumokėtą 
sumą į draudimo išmoką.

12.6. Įmokų nesumokėjimo teisinės pasekmės:
12.6.1. 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;

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

13.  DVIGUBO DRAUDIMO, 
 NEVISIŠKO DRAUDIMO
 BEI PAPILDOMO DRAUDIMO 
 SĄLYGOS

13.1. Jeigu Draudėjas apdraudžia jau apdraustą gyvūną 
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. 

13.2. Jei draudžiamojo įvykio metu galiojo ir kitos tų pačių 
gyvūnų draudimo sutartys, Draudikas nuostolį at-
lygina proporcingai savo prisiimtos atsakomybės 
daliai, neviršydamas bendro žalos dydžio (draudimo 
vertės).

13.3. 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.

13.4. 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.

14.  INFORMACIJOS KITAI SUTARTIES ŠALIAI 
TEIKIMO TVARKA

14.1. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties 
šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti patei-
kiamas raštu. Tarpininkai nėra įgalioti šiuos prane-
šimus priimti.

14.2. 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.

14.3. Laikoma, kad pranešimo tinkamo 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:
14.3.2.1. paštu paprastu laišku – pranešimas laikomas 

įteiktas tinkamai praėjus protingam terminui po jo 
išsiuntimo;

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

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

 III DALIS. DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO 
SĄLYGOS IR TVARKA

15.  ŽALOS NUSTATYMO TVARKA, DRAUDIMO 
IŠMOKOS MOKĖJIMO TERMINAI

15.1. Gavęs Draudėjo pranešimą apie įvykį Draudikas at-
lieka draudžiamojo įvykio tyrimą, kurio metu pagal 
poreikį siunčia reikiamus paklausimus pagal aplin-
kybes teisėsaugos, teisėtvarkos, VMVT, hidrometeo-
rologinėms tarnyboms ar kitoms institucijoms, galin-
čioms suteikti informaciją apie įvykio aplinkybes ar 
turėti įtakos įvykio pripažinimui draudžiamuoju bei 
žalos dydžio nustatymui. Prireikus Draudikas apžiūri 
įvykio vietą, gyvūną, daro fotografijas. Gyvūno ap-
žiūros metu būtinai dalyvauja Draudėjas ar jo įga-
liotas atstovas.

15.2. Žala nustatoma pagal pateiktus: veterinarijos gy-
dytojo nugaišusio gyvūno apžiūros ar skrodimo pro-
tokolo išvadas, o dėl priverstinai priskersto gyvūno 
pagal pateiktą nukreipimą priverstiniam prisker-
dimui, gyvūno ar skerdienos pirkimo kvitą, buhal-
terinės apskaitos gyvūno likutinę ar veislinę, rinkos 
vertę, draudžiamojo įvykio aktą. Į žalą įskaitoma 
žala, kuri tiesiogiai patirta dėl įvykių, nurodytų 
draudimo sutartyje. Žalos suma negali viršyti rinkos 
kainos, likutinės vertės, veislinės vertės nurodytos 
sutartyje draudimo sumos.

15.3. Žala laikoma:
15.3.1. apdraustam gyvūnui nugaišus, žuvus, netekus, jį 

sunaikinus arba pavogus, lygi rinkos kainai, likutinei 
ar veislinei vertei, nurodytai sutartyje kaip draudimo 
suma;

15.3.2. apdraustą gyvūną priverstinai priskerdus, jei jo mėsa 
ar oda naudojimui tinkami, žala apskaičiuojama iš 
draudimo sumos išskaičiavus visos mėsos vertės ir 
odos draudžiamojo įvykio dieną vertę. Šiuo atveju 
draudėjas privalo pateikti mėsos perdirbimo įmonės 
ar skerdyklos gyvūno ar skerdienos pirkimo kvitą;

15.3.3. jei dokumento nėra, mėsos vertę apskaičiuoja drau-
dikas, atsižvelgdamas į skerdienos arba gyvo svorio 
ir vidutines supirkimo kainas atitinkamoje vietovėje;

15.3.4. apdraustą gyvūną priverstinai priskerdus, jei jo 
mėsa netinkama maistui, žala apskaičiuojama ta 
pačia tvarka, kaip gyvūno netekus ar nugaišus;

15.3.5. 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 at-
lyginimą, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo išmoka 
jau išmokėta ar dar bus mokama.

15.4. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta 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 nėra išmokėta.

15.5. Draudimo išmokos mokėjimo tvarka bei terminai:
15.5.1. draudimo išmoka mokama patyrus žalą dėl 

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

15.5.2. jei draudimo sutartyje numatyta besąlyginė ar ki-

tokia išskaita, apskaičiuota draudimo išmoka ma-
žinama besąlyginės išskaitos suma;

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

15.5.4. jei draudžiamojo įvykio metu gyvūnas nugaišo ar 
išnyko, apskaičiuota draudimo išmoka yra ma-
žinama visomis Draudėjo nesumokėtomis Draudėjo 
draudimo įmokomis, neatsižvelgus į mokėjimo ter-
minus;

15.5.5. jei žalą atlygina draudžiamojo įvykio kaltininkas, 
tai draudimo išmoka negali būti didesnė negu skir-
tumas tarp nustatytos žalos ir kitų asmenų atly-
gintos sumos;

15.5.6. 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;

15.5.7. 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 pa-
teikti visus dokumentus, reikalingus atgręžtinio rei-
kalavimo (regreso) teisei pagrįsti;

15.5.8. jei dėl draudžiamojo įvykio yra iškelta civilinė ar 
baudžiamoji byla ar pradėtas tyrimas, tai draudimo 
išmokos išmokėjimas atidedamas, kol paaiškės, jog 
tai įvyko ne dėl Draudėjo, naudotojo (valdytojo ar jo 
darbuotojų) ar Draudėjo šeimos narių tyčinės veikos 
arba bus nustatyta, kad Draudėjas turėjo draudimo 
interesą;

15.5.9. jei dėl apdrausto gyvūno vagystės buvo išmokėta 
draudimo išmoka, o pavogtas gyvūnas atsiranda, tai 
draudikas įgyja teisę iš draudėjo atgauti visą jam 
išmokėtą draudimo išmoką;

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

15.5.11. jeigu draudėjas (naudos gavėjas) atsisakė savo rei-
kalavimo 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.

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

15.6.1. iki draudėjas pateiks draudžiamąjį įvykį pagrin-
džiančius dokumentus gaišimo atveju;

15.6.2. iki draudėjas pateiks dokumentus, pagrindžiančius 
padarytos žalos dydį priverstinio priskerdimo atveju;

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

15.7. 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.

15.8. Jei įvykis pripažintas draudžiamuoju, 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 užsitęsia ilgiau nei 3 
mėnesius.

15.9. Priešgaisrinės apsaugos, teisėsaugos ar kitų organi-
zacijų išlaidų už suteiktą pagalbą, Draudikas neat-
lygina. 
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16.  DRAUDIMO IŠMOKOS MAŽINIMO AR NEMO-
KĖJIMO ATVEJAI

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

klėse nustatytas pareigas;
16.1.2. dėl draudėjo, jo atstovo ar naudos gavėjo didelio 

neatsargumo, kai draudėjas sąmoningai nesiėmė 
jam prieinamų protingų priemonių žalai sumažinti ar 
išvengti;

16.1.3. įvykus draudžiamajam įvykiui pagal pradinę sutartį 
dėl atsivedimo komplikacijos per tris pirmus mė-
nesius nuo sutarties sudarymo datos, mokama 80 
% draudimo sumos dydžio draudimo išmoka;

16.1.4. jei dėl ligos ar traumos sunegalavus gyvūnui, ne-
delsdamas, savo iniciatyva ir sąskaita, neišsikvietė 
apylinkę aptarnaujančio veterinarijos gydytojo, 
jei Draudikui pritarus nebuvo priimtas sprendimas 
gydyti, neteikta visokeriopa pagalba, siekiant suma-
žinti draudžiamojo įvykio riziką, tai mokama 50 % 
draudimo sumos dydžio draudimo išmoka;

16.1.5  jei sužinojęs apie draudžiamąjį įvykį nepranešė 
Draudikui per 24 val., o apie numatomą gyvūno 
nukreipimą priverstiniam priskerdimui, jei gresia 
neišvengiamas gaišimas prieš 2 darbo dienas, tai 
draudimo išmoka mažinama 30 %;

16.1.6. jei „V“ varianto atveju apie įvykį per 24 val. Drau-
dėjas nepranešė policijai, kitoms pagal aplinkybes 
reikalingoms tarnyboms bei nepateikė Draudikui 
visos žinomos informacijos apie įvykio aplinkybes, tai 
draudimo išmoka mažinama 30 %.

16.1.7. Draudėjas ar atitinkami jo darbuotojai, kuriems 
patikėta gyvūnų priežiūra, nevykdė ar netinkamai 
vykdė gyvūnų priežiūrą ir tai turėjo įtakos paties 
draudžiamojo įvykio pasireiškimui, apimčiai, žalos 
dydžiui ir pan., tai draudimo išmoka mažinama 30 
%;

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

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

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

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

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

16.2.5. kitais draudimo sutartyje ar įstatymuose nustatytais 
atvejais; 

16.2.6. jei iki įvykio akto surašymo Draudėjas Draudikui 
įvykio vietoje neparodė nugaišusio gyvūno lavono 
(žuvusių bičių šeimos avilyje), jeigu jis nebuvo su-
naikintas. 

16.2.7. jei prieš išvežant gyvūną priverstinam ar kontro-
liniam priskerdimui Draudėjas nepranešė prieš 2 
darbo dienas ir neparodė gyvūno draudiko atstovui, 
bei negavo veterinarijos specialisto (veterinarijos 
tarnybos) nukreipimo.

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

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

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

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

17.  GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

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

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

UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos pirmininkas
Jaroslaw Kiersznowski


