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 BENDROSIOS DRAUDIMO SUTARTIES 
 SĄLYGOS

1. SĄVOKOS
 Sąvokos, naudojamos bet kur draudimo sutartyje, 

turi tokią reikšmę:
 Draudėjas - asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl 

draudimo sutarties sudarymo ar kuriam draudikas 
pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė 
draudimo sutartį su draudiku. Sąvoka „draudėjas“ 
apima asmenis, įdarbintus Draudėjo darbo sutarties 
pagrindais ir jiems einant darbines pareigas.

 Draudikas - Uždaroji akcinė bendrovė draudimo 
kompanija “PZU Lietuva”.

 Draudžiamasis įvykis - draudimo sutartyje nuro-
dytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo 
mokėti draudimo išmoką.

 Draudimo apsauga - draudiko įsipareigojimas 
įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo 
išmoką.

 Draudimo įmoka - draudimo sutartyje nurodyta 
pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutartyje 
nurodytais terminais ir sąlygomis moka draudikui už 
draudimo apsaugą.

 Draudimo interesas - nuostolis, kurį gali patirti 
draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas įvykus 
draudžiamajam įvykiui.

 Draudimo išmoka - pinigų suma, kurią, įvykus 
draudžiamajam įvykiui, draudikas privalo išmokėti 
draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į 
draudimo išmoką, arba kita draudimo sutartyje nu-
statyta išmokos mokėjimo forma.

 Draudimo liudijimas - draudiko išduodamas 
dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties su-
darymą.

 Draudimo objektas - draudėjo turtiniai interesai, 
susiję su civiline atsakomybe, jeigu draudimo su-
tartyje nenurodyta kitaip. 

 Draudimo rizika - draudimo objektui gresiantis 
tikėtinas pavojus. 

 Draudimo suma - draudimo sutartyje nurodyta 
ir/arba Draudimo apsaugos papildomose sąlygose 
nustatyta tvarka apskaičiuota pinigų suma, kurios 
neviršydamas draudikas atlygina draudžiamojo 
įvykio metu patirtus nuostolius. 

 Draudimo sutartis - Draudiko ir draudėjo su-
daryta sutartis, kuria draudikas, įvykus draudžia-
majam įvykiui, įsipareigoja išmokėti draudimo 
sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotą draudimo 
išmoką, jei draudėjas laiku sumoka sutartas 
draudimo įmokas ir tinkamai įvykdo kitas draudimo 
sutartyje numatytas pareigas. Draudimo sutartis 
sudaroma raštu.

 Draudimo sutartį sudaro:
 - draudimo liudijimas,
 - draudimo sutarties sąlygos ( jei tokios suda-

romos),
 - priedai prie draudimo sutarties,
 - draudimo taisyklės ir (arba) kitos draudimo su-

tarties sąlygos, dėl kurių draudėjas ir draudikas 
susitaria raštu (individualios draudimo sutarties są-
lygos),

 - bet kokia sudarant draudimo sutartį draudiko pa-
prašyta ir draudėjo raštu pateikta informacija apie 
apdraudžiamą riziką, įskaitant prašymą sudaryti 
draudimo sutartį.

 Draudimo taisyklės - draudiko parengtos stan-
dartinės draudimo sutarties sąlygos, kurias sudaro:

 - Bendrosios draudimo sutarties sąlygos;
 - Specialiosios draudimo sutarties sąlygos;
 - Draudimo apsaugos papildomos sąlygos.
 Draudimo liudijime yra nurodoma, kurios iš pa-

pildomų draudimo sąlygų bus taikomos draudimo 
sutarčiai.

 Išskaita - dydis, išreikštas fiksuota pinigų suma ar 
kitaip draudimo sutartyje nustatytas dydis, kuriuo 
yra mažinama mokėtina draudimo išmoka.

 Besąlyginė išskaita - suma, kuri išskaitoma iš 
nuostolio sumos kiekvieno draudžiamojo įvykio 
atveju. Jeigu draudimo sutartyje nėra nurodyta 
kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlyginė.

 Naudos gavėjas – asmuo, turintis teisę gauti 
draudimo išmoką. 

 Nuostoliai - patirtos žalos piniginė išraiška.
 Nedraudžiamasis įvykis - draudimo sutartyje 

ir/ar įstatymuose nurodytas įvykis, kuriam įvykus 
draudikas nemoka draudimo išmokos. 

 Trečiasis asmuo - asmuo, nesusijęs draudimo 
santykiais su draudiku ir draudėju pagal šių Tai-
syklių pagrindu sudarytą sutartį. Trečiuoju asmeniu 
nelaikomas asmuo, susijęs su draudiku ar draudėju 
darbo ar civiliniais sutartiniais santykiais, esantis 
draudėjo šeimos nariu ar su draudėju bendrą ūkį 
vedantis asmuo.

 Prašymas sudaryti draudimo sutartį - draudiko 
nustatytos formos rašytinis dokumentas, kuriuo 
išreiškiamas ketinimas sudaryti draudimo sutartį su 
draudiku ir kuriuo draudikui suteikiama informacija 
apie aplinkybes, turinčias įtakos draudimo rizikai, 
(toliau- prašymas).

 Su draudėju susiję asmenys - draudėjo darbuo-
tojai ir asmenys, kuriems draudėjas pavedė ar kitaip 
teisėtai patikėjo saugoti draudimo objektą, rūpintis 
juo, kiti įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atstovai. 

 Saugumo reikalavimai - reikalavimai, išvardinti 
draudimo sutartyje, nustatyti teisės aktuose ar 
kitaip nurodyti raštu, skirti išvengti žalos ar apriboti 
galimybę žalai atsirasti, kurių privalo laikytis drau-
dėjas ir apdraustasis.

 Subrogacija - draudiko teisė reikalauti išmokėtų 
sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (atgręž-
tinio reikalavimo teisė)

 Didelis neatsargumas - draudėjo, jo darbuotojų 
elgesys, pasireiškiantis veiksmais ir/ar neveikimu, 
kurių asmuo, laikydamasis bent minimalių saugos, 
atsargumo ir dėmesingumo reikalavimų, nebūtų 
padaręs.

 Žala - turto sunaikinimas, sugadinimas, prara-
dimas, asmens sužalojimas ar gyvybės atėmimas 
ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) dėl 
draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų įvykių. 
Taisyklių specialiosiose draudimo sąlygose ir/ arba 
Draudimo apsaugos papildomose sąlygose, atsižvel-
giant į draudimo objektą, žala gali būti apibrėžiama 
kitaip.
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2.  IKI SUTARTINĖS DRAUDIMO SUTARTIES 
šALIų TEISĖS, PAREIGOS IR DRAUDIMO 

 SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

2.1. Pareiga atskleisti informaciją
2.1.1. Prieš sudarant draudimo sutartį, jei draudimo są-

lygos numato arba draudikas ar jo atstovas to pa-
reikalauja, draudėjas privalo pateikti raštu prašymą  
sudaryti draudimo sutartį ir/ar kitus dokumentus, 
suteikti draudikui  visą žinomą informaciją apie 
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo 
rizikos bei galimų nuostolių dydžio įvertinimui.

2.1.2. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias draudėjas 
privalo informuoti draudiką ar jo atstovą, pripažįs-
tamos aplinkybės, nurodytos draudimo sutarties 
sąlygose (įskaitant taisykles, draudimo liudijimą, 
rašytinį draudėjo prašymą, raštu draudikui suteiktą 
informaciją). 

2.1.3. Draudėjas privalo pranešti draudikui apie visas 
draudimo sutartis, pagal kurias draudžiamas 
objektas yra apdraustas nuo tų pačių rizikų.

2.1.4. Draudėjas ir/ar apdraustasis yra atsakingi už drau-
dikui ar jo atstovui pateikiamos informacijos iš-
samumą ir teisingumą. 

2.1.5. Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas ir ap-
draustasis privalo nedelsiant ištaisyti ir raštu pateikti 
draudikui bet kokią sudarant draudimo sutartį pa-
teiktą klaidingą ar neišsamią informaciją. 

2.1.6. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, 
kad draudėjas ir/ar apdraustasis suteikė draudikui 
ar jo atstovui žinomai melagingą informaciją apie 
esmines aplinkybes, tai draudikas turi teisę reikalauti 
pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus 
atvejus, kai aplinkybės, kurios buvo nuslėptos, 
išnyko iki draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos 
draudžiamajam įvykiui.

2.1.7. Jeigu draudėjas ar apdraustasis dėl neatsargumo 
nepateikė informacijos apie esmines aplinkybes, tai 
draudikas privalo ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 
šių aplinkybių sužinojimo pasiūlyti draudėjui pakeisti 
draudimo sutartį. Jei draudėjas atsisako tai padaryti 
arba neatsako  į draudiko pasiūlymą per vieną 
mėnesį, tai draudikas turi teisę reikalauti nutraukti 
draudimo sutartį.

2.1.8. Jeigu draudėjas dėl neatsargumo nepateikė infor-
macijos apie minėtas esmines aplinkybes, tai įvykus 
draudžiamajam įvykiui draudikas privalo išmokėti 
draudimo išmokos, kuri būtų išmokama draudėjui 
įvykdžius savo pareigą, dalį, proporcingą sutartos 
draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nu-
statyta, žinant nepateiktą informaciją, santykiui.

2.1.9. Jeigu draudikas, žinodamas aplinkybes, apie kurias 
draudėjas neinformavo dėl neatsargumo, nebūtų 
sudaręs draudimo sutarties, tai jis per du mėnesius 
nuo sužinojimo, kad draudėjas nepateikė nustatytos 
ir/ar paprašytos informacijos dėl neatsargumo, turi 
teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį. Įvykus 
draudžiamajam įvykiui, draudikas turi teisę atsi-
sakyti išmokėti draudimo išmoką tik įrodęs, kad nė 
vienas draudikas, žinodamas aplinkybes, kurių drau-
dėjas nenurodė dėl neatsargumo, nebūtų sudaręs 
draudimo sutarties.

2.2.  Draudiko teisė įvertinti draudimo riziką ir atsi-
sakyti sudaryti draudimo sutartį.

2.2.1.  Prieš sudarant draudimo sutartį draudikas turi 
teisę, bet ne privalo, apžiūrėti/įvertinti draudžiamą 
riziką, o jeigu reikia, savo lėšomis paskirti ekspertus 
draudimo rizikos įvertinimui. Draudiko atlikti ver-
tinimai, bet kokia jų rašytinė ataskaita, raštu ar 
žodžiu išreikšta  nuomonė  laikoma  tik draudimo 
rizikos vertinimu ir negali būti draudėjo naudojama 
kaip įrodymas,  kad draudimo objektas yra saugus, 
nekelia pavojaus aplinkai, atitinka įstatymus ir kitus 

teisės norminius aktus, inžinerinius, pramoninius 
standartus ir/ar kitus reikalavimus.  

2.2.2. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo su-
tartį, nenurodydamas  priežasties.

2.3.  Draudimo sutarties sudarymas pagal standar-
tines ir/ar individualias draudimo sąlygas.

2.3.1. Draudimo sutartis gali būti sudaroma pagal draudimo 
rūšies taisykles, kurios laikomos standartinėmis 
draudimo sąlygomis ir yra paskelbtos draudimo 
įmonės interneto tinklalapyje ir/ar pagal iš anksto 
sutartas rašytines individualias draudimo sutarties 
sąlygas.

2.3.2. Jei draudimo taisyklių sąlygos prieštarauja  draudimo 
sutartyje numatytoms individualioms draudimo 
sąlygoms, pirmenybė visada teikiama individualiai 
draudimo sutarties šalių aptartoms sąlygoms. 

2.4. Draudėjo pareiga informuoti naudos gavėją, 
apdraustąjį ar trečiuosius asmenis

 Draudėjas privalo tinkamai pranešti naudos gavėjui, 
apdraustajam ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui 
apie sudarytą draudimo sutartį ir šių asmenų par-
eigas.

 Įgyvendindamas savo teises pagal šią draudimo su-
tartį, draudikas turi teisę remtis tuo, kad draudėjas 
neįvykdė šiame punkte numatytos pareigos bei 
mažinti ir/ar nemokėti draudimo išmokos šiose taisy-
klėse ir/ar draudimo sutartyje numatytais atvejais.

3. DRAUDIMO SUTARTIES GALIOjIMAS. 
DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA. DRAUDIMO 
SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS. 

3.1. Draudimo sutarties įsigaliojimas.  
3.1.1. Draudimo sutartis sudaroma draudimo sutarties šalių 

sutartam ir draudimo liudijime nurodytam draudimo 
laikotarpiui.  Draudimo sutartis įsigalioja nuo 
draudimo liudijime nurodytos dienos 00:00 val., jei 
liudijime nėra nurodytas kitas laikas, bet ne anksčiau 
nei sumokama sutarta visa draudimo įmoka ar jos 
pirma dalis, jeigu draudimo sutartyje nenumatytas 
draudimo įmokos ar jos pirmos dalies mokėjimo ati-
dėjimo laikotarpis.

3.1.2. Draudimo apsauga taikoma visiems draudiminiams 
įvykiams, įvykusiems po draudimo sutarties įsiga-
liojimo. Jeigu draudimo sutartyje numatyta taikyti 
draudimą ir draudžiamiesiems įvykiams, įvykusiems 
iki draudimo sutarties įsigaliojimo, tai tokia sąlyga 
galioja, jei draudimo sutarties šalys apie drau-
džiamąjį įvykį, kuris įvyko iki sutarties įsigaliojimo, 
nežinojo. 

3.2. Draudimo sutarties pasibaigimas ir nutrau-
kimas.

3.2.1. Draudimo sutartis pasibaigia draudimo liudijime nu-
rodytą dieną 24:00 val., jei draudimo liudijime nėra 
nurodytas kitas laikas. 

3.2.2. Draudimo sutartis gali būti nutraukta jos galiojimo 
metu:

a) jei draudiko išmokėtų išmokų suma yra lygi 
draudimo sumai;

b) jei draudėjas (juridinis asmuo) yra likviduojamas ir 
nėra jo teisių bei pareigų perėmėjo;

c) jei yra kiti įstatymų ar draudimo sutarties nustatyti 
sutarčių ir/ar pareigų galiojimo pasibaigimo pa-
grindai.

3.2.3. Draudėjas bet kokiu atveju turi teisę nutraukti 
draudimo sutartį raštu pranešdamas apie tai drau-
dikui ne vėliau kaip prieš 30 dienų.

3.2.4.   Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį raštu 
pranešdamas apie tai draudėjui prieš 7 kalendorines 
dienas, jeigu :

a) draudėjas ar apdraustasis nesilaikė saugumo reika-
lavimų ir/ar nepašalino draudiko draudimo sutarties 
galiojimo metu nurodytų trūkumų, kas yra laikoma 
esminiu draudimo sutarties pažeidimu;
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b) draudėjas ar apdraustasis tyčia sukėlė žalą;
c) draudėjas ar apdraustasis, įvykus draudžiamajam 

įvykiui, apgaulingai pateikė draudikui neteisingą 
ar neišsamią informaciją, kuri yra būtina nustatant 
draudimo išmokos dydį, įvykio priežastis ir aplin-
kybes arba neteisėtais būdais siekė gauti draudimo 
išmoką.

3.2.5.  Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo 
sutartį, jei draudėjas neinformuoja jo apie draudimo 
sutarties galiojimo metu padidėjusią draudimo riziką 
arba  kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nu-
traukimo, jei draudėjas nesutinka pakeisti draudimo 
sutarties sąlygų (taip pat žr. šių Bendrųjų draudimo 
sutarties sąlygų  7.2 punktą).

3.2.6.  Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje 
nustatytą jos galiojimo terminą, jeigu po sutarties 
įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam 
įvykiui arba draudiminė rizika išnyko dėl aplinkybių, 
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu.

3.2.7.  Draudiko teisė nutraukti draudimo sutartį, kai drau-
dėjas nesumoka draudimo įmokos, yra apibrėžta šių 
bendrųjų draudimo sutarties sąlygų 6.6.- 6.8.  punk-
tuose.

3.2.8.  Draudimo sutartis gali būti nutraukta kitais teisės 
aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygose numa-
tytais atvejais ir nustatyta tvarka.

3.3. Atsiskaitymo tvarka nutraukus draudimo su-
tartį

3.3.1.  Jei draudimo sutartis yra nutraukiama ar pasibaigia 
iki sutarties galiojimo pabaigos, draudikas visada turi 
teisę į įmokos dalį už draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpį;

3.3.2. Likusi draudimo įmokos dalis nėra grąžinama, jeigu 
draudimo sutartis yra nutraukiama pagal šių  ben-
drųjų draudimo sutarties sąlygų 3.2.4 punktą.

3.3.3.  Jeigu draudimo sutartis nutraukiama draudėjo inici-
atyva, draudikas visais atvejais iš grąžintinos įmokos 
dalies išskaičiuoja:

a) sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (30% įmokos 
už nepanaudotą draudimo terminą.

b) draudimo išmokas, mokėtas pagal tą draudimo su-
tartį, bet neviršijant grąžintinos draudimo įmokos 
dydžio;

c) nesumokėtas draudimo įmokas ir kitas gautinas 
sumas.

3.3.4. Draudikas privalo grąžinti draudėjui sumokėtą 
draudimo įmoką už likusį draudimo sutarties ga-
liojimo laikotarpį, jeigu draudimo sutartis nutrau-
kiama dėl to, kad po jos įsigaliojimo išnyko gali-
mybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudiminė 
rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžia-
muoju įvykiu (draudimo objektas žuvo dėl priežasčių, 
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu ir kt.). 

4. DRAUDIMO SUMA

 Draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma arba 
pinigų suma, kuri apskaičiuojama draudimo sutartyje 
nustatyta tvarka, kuri, išskyrus draudimo sutartyje 
nustatytus atvejus, yra lygi maksimaliai draudimo 
išmokai, galimai išmokėti pagal draudimo sutartį. 

5. DVIGUBO DRAUDIMO, BENDRO DRAUDIMO 
BEI PAPILDOMO DRAUDIMO SĄLYGOS

5.1. Dvigubas draudimas.
5.1.1. Draudėjas privalo informuoti draudiką apie visas 

kitas draudėjo civilinės atsakomybės draudimo nuo 
tų pačių rizikų sutartis, sudarytas iki draudimo su-
tarties sudarymo ar sudaromas draudimo sutarties 
galiojimo metu, jei tų draudimo sutarčių laikotarpis 
visiškai ar dalinai sutampa su draudimo sutarties, 
sudaromos ar sudarytos tarp draudiko ar draudėjo 
laikotarpiu;

5.1.2. Jei draudėjo vykdomos veikos, sąlygojusios drau-
diminį įvykį, metu galioja keletas draudėjo civilinės 
atsakomybės draudimo nuo tų pačių rizikų sutarčių, 
draudikas privalo atlyginti žalos dalį, proporcingai 
savo prisiimtos atsakomybės daliai, neviršijant žalos 
dydžio;

5.2. Bendrasis draudimas
5.2.1. Bendro draudimo objektas gali būti apdraustas pagal 

vieną draudimo sutartį bendrai kelių draudikų. Jeigu 
draudimo sutartis nenumato kiekvieno iš draudikų 
teisių ir pareigų, tokiu atveju už draudimo išmokos 
išmokėjimą draudėjui (naudos gavėjui) visi draudikai 
atsako solidariai.

5.3.  Papildomas draudimas
5.3.1. Jei draudimo sutartyje yra apdrausta tik dalis ri-

zikos, tai draudėjas turi teisę papildomai apdrausti 
savo civilinę atsakomybę, sudarydamas papildomą 
draudimo sutartį su tuo pačiu ar kitu draudiku;

5.4. Jei draudikas įrodo, kad draudėjas neįvykdo 5.1.1. 
punkte numatytos pareigos, ketindamas tyčia ap-
gaulės būdu suklaidinti draudiką, įvykus draudžia-
majam įvykiui, draudikas neprivalo mokėti draudimo 
išmokos.

6. DRAUDIMO įMOKA IR jOS MOKĖjIMAS

6.1 Draudimo įmokos dydį paskaičiuoja draudikas, 
atsižvelgdamas į draudėjo pateiktą informaciją, 
draudimo objektą, draudimo sumą, draudimo 
riziką, kitas draudimo sutartyje nustatytas sąlygas, 
draudiko įmokų skaičiavimo metodiką ir kitą svarbią 
informaciją.

6.2. Draudimo įmokos privalo būti mokamos draudimo 
liudijime nurodytais terminais. Draudimo įmoka 
laikoma sumokėta, ją užskaičius draudiko banko sąs-
kaitoje, arba gavus draudimo įmoką grynais pinigais.

6.3. Jei draudimo įmoka ar jos dalis yra nesumokama 
sutartu laiku, draudikas turi teisę skaičiuoti 0,02 % 
dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kie-
kvieną uždelstą dieną.

6.4. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos 
dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus 
atvejus, kai draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas 
su draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu), 
draudikas privalo tai pranešti draudėjui raštu, nu-
rodydamas, kad po 20 dienų nuo pranešimo apie 
nesumokėtą draudimo įmoką išsiuntimo, draudimo 
apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta, tik draudėjui 
sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį. Draudimo 
apsaugos atnaujinimo data yra kita diena po įmokos 
sumokėjimo.

6.5. Jei draudžiamasis įvykis įvyksta draudimo apsaugos 
sustabdymo metu, draudikas neprivalo mokėti 
draudimo išmokos.

6.6. Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl įmokos 
nesumokėjimo tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, tai 
draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo 
sutartį. Šiuo atveju draudikas turi teisę į iki draudimo 
sutarties sustabdymo nesumokėtas draudimo 
įmokas. Apie vienašališką sutarties nutraukimą drau-
dikas neprivalo atskirai pranešti.

6.7. Jei draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su 
draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu, prane-
šimas apie nesumokėta įmoką nėra siunčiamas. Jei 
draudimo įmoka ar jos pirma dalis yra nesumokama, 
draudimo sutartis nutrūksta nuo tos dienos, kurią 
turėjo būti sumokėta draudimo įmoka.
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7. DRAUDIMO RIzIKOS PADIDĖjIMAS IR SUMA-
ŽĖjIMAS

7.1. Draudėjas ir/ar apdraustasis privalo nedelsiant, 
tačiau ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, 
raštu informuoti draudiką apie bet kokį esminių 
aplinkybių, nurodytų sudarant draudimo sutartį ar 
nustatytų draudimo liudijime ar kituose draudimo 
sutarties dokumentuose, kurios padidina ar gali 
padidinti draudimo riziką ir kurių draudikas nežinojo 
sudarant draudimo sutartį, pasikeitimą.

7.2. Draudikas, kai jam buvo pranešta apie draudimo 
rizikos padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti 
draudimo sutarties sąlygas ar padidinti draudimo 
įmoką. Jeigu draudėjas tokiu atveju nesutinka pa-
keisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti didesnę 
draudimo įmoką, draudikas turi teisę kreiptis į teismą 
dėl draudimo sutarties pakeitimo ar nutraukimo.

7.3. Jei draudėjas ir/ar apdraustasis nevykdo savo par-
eigos informuoti draudiką apie padidėjusią riziką, 
draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo 
sutartį ir atlyginti patirtus nuostolius tiek, kiek jų 
nepadengia gautos draudimo įmokos.

7.4. Jei draudimo rizika sumažėja, draudėjas turi teisę 
reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba 
sumažinti draudimo įmoką. Jei draudikas nesutinka 
pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar sumažinti 
draudimo įmoką, draudėjas turi teisę kreiptis į teismą 
dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš 
esmės pasikeitus aplinkybėms.

8. SAUGUMO REIKALAVIMų LAIKYMASIS

8.1. Draudėjas ir/ar apdraustasis privalo laikytis saugumo 
reikalavimų, nurodytų draudimo sutartyje, ar  nu-
statytų teisės norminiuose aktuose. 

8.2. Draudėjas privalo suteikti galimybę draudikui ar jo 
įgaliotam atstovui laisvai ir netrukdomai apžiūrėti 
apdraustus objektus, nustatant, ar draudėjas laikosi 
draudimo sutarties sąlygų, įskaitant saugumo reika-
lavimų.

8.3. Jei draudėjas nesilaiko saugumo reikalavimų, 
draudikas turi teisę mažinti ar nemokėti draudimo 
išmokos. Tačiau draudikas negali atsisakyti mokėti 
draudimo išmoką arba ją sumažinti tais atvejais, kai 
saugumo reikalavimų nesilaikymas neturėjo jokios 
įtakos žalos atsiradimui.

9. DRAUDĖjO PAREIGOS GRęSIANT AR įVYKUS 
DRAUDŽIAMAjAM įVYKIUI 

9.1. Draudėjas, apdraustasis bei naudos gavėjas, jei jie 
žino apie draudimo sutartį ir ketina pasinaudoti savo 
teise į draudimo išmoką, sužinoję apie draudžiamąjį 
įvykį ar aplinkybes, dėl kurių kyla realus pavojus 
įvykti draudžiamajam įvykiui, privalo nedelsiant: 

a) atsižvelgiant į galimybes ir aplinkybes imtis visų rei-
kalingų priemonių užkirsti kelią žalos atsiradimui ar 
jos dydžiui sumažinti;  

b) apie tai pranešti atitinkamoms institucijoms ir/ar tar-
nyboms (pvz. policija, greitoji pagalba, priešgaisrinė 
tarnyba, avarinės tarnybos ir pan.);

c) pranešti draudikui ar jo atstovui, nurodydami žinomą 
ar numanomą priežastį, akivaizdžiai galinčią sukelti 
ar sukėlusią draudžiamajį įvykį;

d) laikytis visų draudiko nurodymų;
e) suteikti draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę 

laisvai ir netrukdomai nustatyti žalos dydį ir priežastis 
(patikrinti turto apskaitos, įsigijimo, realizavimo, 
nuomos ir kitus dokumentus).

9.2. Apie draudžiamąjį įvykį draudėjas ir/ar apdraustasis 
privalo raštu informuoti draudiką draudimo sąlygose 
nustatytais terminais.

9.3. Draudėjas privalo pateikti draudikui visus doku-
mentus, įrodymus ir išsamią informaciją, reikalingą 
įgyvendinant atgręžtinio reikalavimo teisę į už žalą 
atsakingą asmenį ir bendradarbiauti su draudiku.

9.4. Jei draudėjas ir/ar apdraustasis nesilaiko 9.3. nu-
statytų reikalavimų, draudikas turi teisę atsisakyti 
išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, atsi-
žvelgdamas į tai, ar draudėjas savo pareigos neį-
vykdė tyčia ar dėl didelio neatsargumo.

9.5. Draudikas atlygina visas būtinas išlaidas, patirtas 
vykdant draudiko rašytinį reikalavimą užkirsti kelią 
žalos atsiradimui ar jos dydžiui sumažinti, net jei 
tokiu atveju yra viršijama draudimo suma. Tokios 
išlaidos atlyginamos proporcingai draudimo sumos ir 
draudimo vertės santykiui.

10. DRAUDIMO IšMOKOS MOKĖjIMAS

10.1. Teisė į draudimo išmoką
10.1.1. Teisę į draudimo išmoką turi nukentėjusysis trečiasis 

asmuo, o jei draudėjas ar apdraustasis atlygino žalą, 
tada teisę į draudimo išmoką turi draudėjas ar ap-
draustasis.

10.1.2. Teisę reikalauti, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, 
turi draudėjas, o įstatyme ir (ar) draudimo sutartyje 
nustatytais atvejais – naudos gavėjas arba nuken-
tėjęs trečiasis asmuo. Jei išmokėti draudimo išmoką 
reikalauja naudos gavėjas arba nukentėjęs trečiasis 
asmuo, draudikas turi teisę prieš jį panaudoti visus 
prieš draudėją turimus atsikirtimus.

10.2. Pareiškėjo pareigos
 Draudėjas, apdraustasis ir/ar tretysis asmuo privalo 

pateikti draudikui visus reikiamus dokumentus ir 
informaciją dėl draudžiamojo įvykio priežasčių, pa-
sekmių ir aplinkybių, reikalingus nustatyti draudimo 
išmokos dydžiui. Tai apima dokumentus ir infor-
maciją (pvz. policijos pažyma, nuosavybės teisės pa-
žymėjimas, sąskaitos-faktūros, kvitai, sąmatos, bu-
halterinės apskaitos dokumentai, medicinos įstaigų 
pažymos  ir pan.), kurie patvirtina draudžiamojo 
įvykio buvimą, žalos apimtį, patirtus nuostolius ir 
pan.  

10.3. Draudimo išmokos mokėjimo terminai
10.3.1. Draudikas neturi teisės mokėti ar atsisakyti mokėti 

draudimo išmoką, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio 
buvimu ir nepatikrinęs visos jam prieinamos informa-
cijos.

10.3.2. Draudimo išmoka yra išmokama ne vėliau kaip per 
30  dienų nuo tos dienos, kai draudikas gauna visą 
reikiamą dokumentais pagrįstą informaciją, svarbią 
ir būtiną nustatyti draudžiamojo įvykio faktui, aplin-
kybėms, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui.

10.3.3. Jei draudimo išmoka draudėjui, apdraustajam, 
naudos gavėjui ar trečiajam asmeniui nėra išmokėta 
per 30 dienų nuo pranešimo apie draudžiamąji įvykį, 
draudikas privalo raštu išsamiai informuoti draudėją 
(naudos gavėją) apie draudžiamojo įvykio tyrimo 
eigą.

10.3.4. Jei nustatyta, kad įvykis yra draudžiamasis, o drau-
dėjas ir draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos 
dydžio, draudėjo pageidavimu draudikas privalo 
išmokėti sumą, lygią draudimo sutarties šalių ne-
ginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio 
nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.

10.3.5. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos iš-
mokėjimą, jei draudėjui, apdraustąjam ar naudos 
gavėjui ar bet kuriam iš jų atstovų, yra pareikštas 
civilinis ieškinys ar pradėtas ikiteisminis tyrimas, 
susietas su įvykiu, ir/ ar yra prasidėjęs teisminis na-
grinėjimas – iki teisminio nagrinėjimo pabaigos, bei 
kitais draudimo sutartyje ar įstatymais numatytais 
atvejais.
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10.3.6. Draudimo išmoka yra mokama į raštu nurodytą 
draudėjo (naudos gavėjo) arba į jo raštu nurodyto 
asmens banko sąskaitą.

10.4. Atleidimas nuo draudimo išmokos mokėjimo ir 
draudimo išmokos sumažinimas

10.4.1. Draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti 
draudimo išmoką, jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl 
draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios. 

10.4.2. Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo 
išmoką ar ją sumažinti, jei draudėjas ir/ar apdraus-
tasis, ir/ar naudos gavėjas: 

a) tinkamai neinformuoja draudiko, tyčia ar dėl didelio 
neatsargumo pateikia neteisingą ar neišsamią infor-
maciją apie įvykio aplinkybes, priežastis, nuostolio 
dydį;

b) nesiima priemonių užkirsti kelią žalos atsiradimui ar 
jos dydžio sumažinimui;

c) nesilaiko draudimo sutarties sąlygų ar protingų 
draudiko reikalavimų, susietų su draudimo rizikos 
sumažinimu;

d) nesilaiko saugumo reikalavimų;
e) nesuteikia draudikui galimybės tinkamai įvertinti 

nuostolių dydį ir priežastis;
f) nesiima priemonių, kurios įgalintų išsiieškoti žalos 

atlyginimą iš ją padariusio asmens ar veikia tokiu 
būdu, kad sukelia sunkumų draudikui įgyvendinti jo 
reikalavimo teisę (subrogaciją).

10.4.3. Draudimo išmoka nėra mokama, jei reikalavimas ją 
mokėti pagrįstas apgaule,t.y. draudėjas, su juo susiję 
asmenys, apdraustasis ar naudos gavėjas bandė su-
klaidinti draudiką klastodamas faktus, pateikdamas 
neteisingus duomenis, neteisėtai padidina nuostolio 
sumą. 

10.4.4. Draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas netenka 
teisės į tą draudimo išmokos dalį, kuri yra atlyginama 
trečiojo asmens.

10.4.5. Draudikas, mokėdamas draudimo išmoką asmenims, 
turintiems teisę įstatymų nustatyta tvarka susigrą-
žinti mokesčius dėl draudimo objekto atstatymo iki 
buvusios būklės, mažina draudimo išmoką atitinkama 
galimų susigrąžinti mokesčių suma. Šiuo atveju, skai-
čiuojant išmokos dydį, pirmiausia atimama susigrą-
žintina mokesčių suma, o po to išskaita.

10.4.6. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, kurios atleidžia jį 
nuo draudimo išmokos mokėjimo ar leidžia ją suma-
žinti.

10.4.7. Jei draudikas nusprendžia atsisakyti mokėti draudimo 
išmoką ar jos dalį, jis privalo įvertinti draudėjo kaltę, 
pažeidimo svarbumą, priežastinį ryšį tarp pažeidimo 
ir pasekmių, dėl pažeidimo atsiradusį žalos dydį.

10.4.8. Jei išmokėjus draudimo išmoką, paaiškėja, kad pagal 
draudimo sutartyje numatytas sąlygas draudimo 
išmoka neturėjo būti mokama arba turėjo būti ma-
žinama, draudiko rašytiniu reikalavimu per 30 kalen-
dorinių dienų draudimo išmokos gavėjas privalo grą-
žinti draudikui visą draudimo išmoką arba permokėtą 
sumą, išskyrus atvejus, numatytus įstatymais.

10.5. Draudimo įmokos  įskaitymas
10.5.1. Iš draudimo išmokos išskaitomos nesumokėtos 

draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas suėjęs, ir 
kitos laiku nesumokėtos sumos.

10.5.2. Jei išmokėjus draudimo išmoką draudimo sutartis 
pasibaigia, iš draudimo išmokos išskaitomos visos 
pagal tą draudimo sutartį nesumokėtos draudimo 
įmokos. 

11. DRAUDĖjO TEISIų į ŽALOS ATLYGINIMĄ 
PERĖjIMAS DRAUDIKUI (SUBROGACIjA)

11.1. Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina 
draudėjo ar apdraustojo teisė reikalauti išmokėtų 
sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Jei žala 
buvo padaryta tyčia, reikalavimo teisė draudikui 
pereina visais atvejais.

11.2. Draudėjas (naudos gavėjas) privalo perduoti drau-
dikui visą informaciją, kuri yra būtina, kad draudikas 
tinkamai įgyvendintų jam perėjusią reikalavimo teisę.

11.3. Jeigu draudėjas (naudos gavėjas) atsisakė savo rei-
kalavimo teisės arba ją įgyvendinti tapo negalima dėl 
draudėjo (naudos gavėjo) kaltės, tai draudikas atlei-
džiamas visiškai ar iš dalies nuo draudimo išmokos 
mokėjimo ir turi teisę reikalauti grąžinti jau išmokėtą 
išmoką.

12. TEISIų IR PAREIGų PAGAL DRAUDIMO SU-
TARTį PERLEIDIMAS

12.1. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, 
kylančias iš draudimo sutarties, kitiems draudikams 
įstatymų numatyta tvarka.

12.2. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas draudikas 
privalo ne vėliau kaip prieš du mėnesius paskelbti 
mažiausiai 2-juose dienraščiuose, platinamose visoje 
Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos 
valstybėje. 

12.3. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal 
draudimo sutartis perleidimu, turi teisę nutraukti 
draudimo sutartį raštu pranešdamas apie tai drau-
dikui per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų per-
leidimo.  Grąžinamos įmokos apskaičiavimo tvarka 
aprašyta šių Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų  
3.3.3. punkte. 

12.4. Draudėjas neturi teisės perduoti savo teisių ir 
pareigų pagal draudimo sutartį, be rašytinio draudiko 
pritarimo.

13. NENUGALIMA jĖGA (Force majeure)

13.1. Draudimo sutarties šalis yra atleidžiama nuo pareigų 
pagal draudimo sutartį vykdymo, jeigu ji įrodo, 
kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji ne-
galėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties 
sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių 
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure 
aplinkybės).

13.2. Jei draudimo sutarties šalis negali ar negalės įvykdyti 
bet kokių savo pareigų pagal draudimo sutartį dėl 
force majeure aplinkybių, ji privalo raštu pranešti tai 
kitai šaliai apie šias aplinkybes bei jų įtaką sutarties 
vykdymui. Pranešimas turi būti išsiųstas ne vėliaus 
kaip per 14 dienų, kai šalis sužinojo ar turėjo sužinoti 
apie force majeure aplinkybes.

13.3. Draudimo sutarties šalis, pateikusi pranešimą, yra 
atleidžiama nuo prievolių vykdymo tol, kol force ma-
jeure aplinkybės neleidžia įvykdyti prievolių.

14. GINčų TARP DRAUDĖjO IR DRAUDIKO 
SPRENDIMO TVARKA

 Ginčas, kylantys iš draudimo sutarties, sprendžiami 
derybų būdu. Jei draudimo sutarties šalys nepasiekia 
susitarimo, ginčas sprendžiamas teisme, remiantis 
Lietuvos Respublikos įstatymais.

15. DRAUDIMO SUTARčIAI TAIKOMA TEISĖ

 Jei draudimo sutarties šalys nesutaria kitaip, 
draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos 
teisė.

16. INFORMACIjOS KITAI SUTARTIES šALIAI 
TEIKIMO TVARKA

16.1.  Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties 
šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas 
raštu. Tarpininkai nėra įgalioti šiuos pranešimus 
priimti.
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16.2.  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.

 - Laikoma, kad pranešimo tinkamo įteikimo diena 
yra:

 - kai siunčiama elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu 
 - kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo dienos;
 - kai siunčiama paštu:
 - paštu paprastu laišku – pranešimas laikomas 

įteiktas tinkamai praėjus protingam terminui po jo 
išsiuntimo;

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

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

 SPECIALIOSIOS DRAUDIMO SUTARTIES 
 SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

 Civilinė atsakomybė - pareiga atlyginti trečiąjam 
asmeniui padarytą žalą, atsiradusi atlikus veiksmus, 
kuriuos įstatymai draudžia atlikti arba pažeidus 
bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

 Žala - trečiojo asmens materialaus turto sunaiki-
nimas, sugadinimas arba trečiojo asmens kūno su-
žalojimas (įskaitant mirtį) bei dėl to patirtos išlaidos, 
taip pat negautos pajamos, kurias trečiasis asmuo 
būtų gavęs, jei nebūtų padaryta žala.

 Nuostoliai - žalos dydis išreikštas pinigais. 
 Apdrausta veikla - draudėjo veikla, kuri nurodyta 

draudimo liudijime bei draudimo sutartyje ir kuriai 
galioja draudimo apsauga. Apdrausta veikla pagal 
taisykles negali būti draudėjo profesinė veikla 
(advokato, gydytojo, notaro, turto vertintojo ir 
panaši profesinė veikla).

 Reikalavimas - raštu pateiktas pranešimas, kuriuo 
draudėjas, laikomas atsakingu už trečiąjam asmeniui 
padarytą žalą.

 Draudimo terminas - terminas, nurodytas 
draudimo liudijime. Jei draudimo liudijime ir/ar su-
tartyje nenurodyta kitaip, draudimo terminas yra 12 
(dvylika) kalendorinių mėnesių.

 Draudimo laikotarpis - laiko tarpas nuo draudimo 
apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris nebūtinai su-
tampa su draudimo sutarties terminu. 

 Retroaktyvi data - draudimo liudijime nurodyta 
data, buvusi prieš draudimo termino pradžios datą. 
Jei draudimo sutarties šalys susitarė dėl retroak-
tyvios datos nustatymo, tai reiškia, kad draudžia-
muoju įvykiu yra laikomi taip pat ir draudimo terminu 
draudėjo gauti reikalavimai atlyginti žalą, apie kurios 
atsiradimą draudėjas nežinojo ir negalėjo žinoti 
draudimo sutarties sudarymo metu, kai žala atsi-
randa draudimo sutartyje nustatytu laikotarpiu nuo 
retroaktyvios datos iki draudimo termino pradžios 
datos (retroaktyviu draudimo sutarties galiojimo lai-
kotarpiu). 

 Išplėstinis pranešimo laikotarpis - draudimo 
liudijime nurodytas laikotarpis metais po draudimo 

termino pabaigos. Jei draudimo sutarties šalys 
susitarė dėl išplėstinio pranešimo laikotarpio nu-
statymo, tai reiškia, kad draudžiamuoju įvykiu 
taip pat laikomi ir reikalavimai atlyginti žalą, pa-
reikšti draudimo sutartyje nustatytu laikotarpiu po 
draudimo termino pabaigos datos (išplėstiniu pra-
nešimo laikotarpiu), atsiradusią draudimo terminu 
ir/ar retroaktyviu draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiu, jei jis buvo nustatytas. Tokiu atveju 
turi būti daromi atitinkami įrašai draudimo liudijime 
arba išrašomas priedas prie draudimo liudijimo. 
Draudimo apsaugai išplėstiniu pranešimo laikotarpiu 
yra taikomos visos sutarties nuostatos, kurios galioja 
draudimo terminu, o draudimo sutartyje nustatyta 
draudimo suma už visus draudžiamuosius įvykius 
per draudimo terminą reiškia draudimo sumą visam 
draudimo sutarties galiojimo terminui, įskaitant iš-
plėstinį pranešimo laikotarpį.

 Produktas - kiekvienas į rinką patiektas gaminys, 
skirtas vartotojams ar gali būti vartojamas, bei 
tiekiamas gamintojo (Draudėjo) už atlygį, nepri-
klausomai nuo to ar gaminys naujas, naudotas ar 
perdirbtas.

 Paslauga - paslaugos tiekėjo veiklos rezultatas.
 Paslaugos tiekėjas - fizinis arba juridinis asmuo, 

nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą ir teikiantis 
paslaugas.

2. DRAUDIMO OBjEKTAS

2.1. Draudimo objektas- turtiniai interesai, susiję su 
draudėjo padaryta žala trečiojo fizinio asmens turtui, 
fizinio asmens sveikatai ar gyvybei, taip pat žala, 
padaryta juridiniam asmeniui.

2.2. Šių draudimo taisyklių pagrindu apdraudžiama 
draudėjo civilinė atsakomybė išskiriama į dvi katego-
rijas:

2.2.1. veiklos civilinė atsakomybė (kuri neapima 2.2.2. 
punkte apibrėžtos produkto civilinės atsakomybės) 
– atsakomybė už žalą, susijusią su draudėjo veikla, 
draudėjui priklausančia ir/ar kitu teisėtu būdu nau-
dojama teritorija ir pastatais, įrengimais, mecha-
nizmais.

2.2.2. produkto civilinė atsakomybė- atsakomybė už žalą, 
kurią sukelia draudėjo patiektas, suremontuotas, 
instaliuotas, sumontuotas, pagamintas ar parduotas 
produktas, suteikta paslauga.

2.3. Draudėjas, draudikui pritarus, pasirenka, ar drausti 
vieną iš nurodytų punktuose 2.2.1. ir 2.2.2. atsako-
mybės kategorijų, ar abi kartu.

3. DRAUDŽIAMIEjI įVYKIAI

3.1. Draudžiant veiklos civilinę atsakomybę, draudžia-
masis įvykis, tai- žalos trečiajam asmeniui pada-
rymas draudėjui vykdant apdraustą veiklą, arba 
dėl Draudėjo nuosavybėje, valdyme esančių ir ap-
draustai veiklai naudojamų statinių, teritorijos arba 
kitų objektų eksploatavimo.

3.2. Draudžiant produkto civilinę atsakomybę, draudžia-
masis įvykis, tai- žalos trečiajam asmeniui pada-
rymas draudėjui pateiktu, suremontuotu, instaliuotu, 
sumontuotu, pagamintu ar parduotu produktu ir/ar 
suteikta paslauga.

3.3. Reikalavimas draudėjui atlyginti žalą pripažįstamas 
draudžiamuoju įvykiu, esant visoms šioms sąlygoms:

3.3.1. reikalavimas atlyginti žalą pareikštas draudimo 
terminu ir ne vėliau kaip per 30 dienų po draudimo 
sutarties galiojimo pabaigos datos (arba per iš-
plėstinį pranešimo laikotarpį, jei jis nustatomas).

3.3.2. reikalavimas, pareikštas dėl žalos, kuri trečiajam 
asmeniui atsirado draudimo terminu (arba retroak-
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tyviu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, jei jis 
nustatomas).

3.3.3. reikalavimas pareikštas dėl daudimo teritorijoje tre-
čiajam asmeniui padarytos žalos;

3.3.4. draudėjas pagal galiojančius įstatymus atsako už 
padarytą žalą;

3.3.5. reikalavimas atlyginti žalą draudėjui pareikštas rašy-
tinės pretenzijos ir/ar ieškinio forma.

3.4. Vienu draudžiamuoju įvykiu laikomas įvykis, kilęs dėl 
tos pačios priežasties bei tomis pačiomis aplinky-
bėmis, susietomis laiko ir vietos atžvilgiu, nepaisant 
to, kad dėl tokio įvykio gali būti pareikšti kelių 
trečiųjų asmenų reikalavimai. Jei žalos padarymo 
momento neįmanoma tiksliai nustatyti, laikoma, 
kad žala padaryta tuo momentu, kai draudėjui buvo 
pareikštas pirmasis reikalavimas atlyginti nuos-
tolius. Pirmasis reikalavimas turi būti pareikštas 3.3. 
punkte nustatyta tvarka. Nuostoliai kilę dėl vieno 
draudžiamojo įvykio bus laikomi vienu nuostoliu, 
nepaisant to, kad reikalavimai dėl tokių nuostolių 
atlyginimo pareikšti skirtingu draudimo sutarties ga-
liojimo laikotarpiu.

4. NEDRAUDŽIAMIEjI įVYKIAI

4.1. Nedraudžiamieji įvykiai- tai įvykiai, nesusiję su 
draudimo sutartyje nurodyta apdrausta veikla, 
nesusiję su draudimo sutartyje nurodytu teikiamu 
produktu ir/ar paslauga, nesusiję su draudėjui pri-
klausančia ir/ ar kitu teisėtu būdu naudojama teri-
torija ir statiniais, įrengimais, mechanizmais ar kitais 
objektais, nurodytais draudimo sutartyje.

4.2. Jeigu civilinės atsakomybės draudimo sutarties są-
lygose nėra tiksliai nustatyta kitaip, nedraudžiama 
Draudėjo atsakomybė už žalą:

4.2.1. kilusią dėl netinkamo sutarties vykdymo ar neį-
vykdymo (sutartinė atsakomybė). Jeigu pagal sutartį 
atsakomybės už žalą apimtis yra didesnė nei ta, 
kurią nustato įstatymas nesant sutarties, draudimas 
galioja ta apimtimi, kiek atsakomybė už žalą kiltų 
pagal įstatymą nesant sutarties;

4.2.2. kilusią dėl pateiktos netinkamos kokybės produkto 
grąžinimo, pataisymo, nuvertinimo, atšaukimo iš 
rinkos (apyvartos), pakeitimo tinkamos kokybės pro-
duktu;

4.2.3. kilusią dėl bet kokių produkto ar paslaugos saugos 
reikalavimų ar instrukcijų, kurios nustatytos įsta-
tymais ar viešosios valdžios institucijų norminiais 
aktais, pažeidimų, jeigu apie tokius reikalavimus 
draudėjas žinojo ar privalėjo žinoti;

4.2.4. kilusią dėl netinkamos produkto kokybės, nepa-
kankamo produkto saugumo ar dėl kitų priežasčių, 
jeigu draudėjas iki draudimo sutarties laikotarpio 
pradžios žinojo arba privalėjo žinoti apie netinkamą 
produkto kokybę, nepakankamą produkto saugumą 
ar kitas priežastis, dėl kurių kilo žala.

4.2.5. Padarytą trečiojo asmens turtui, kuris žalos atsi-
radimo momentu:

a) buvo draudėjui patikėtas, išsinuomotas (įskaitant 
finansinę nuomą), pasiskolintas, saugojamas, pri-
žiūrimas, valdomas, naudojamas, kontroliuojamas, 
transportuojamas;

b) buvo draudėjo remontuojamas, montuojamas, tai-
somas, perdirbamas, kitaip apdorojamas, jeigu žala 
padaroma šių procesų metu.

4.2.6. Padarytą draudėjo darbuotojui (sužalojimas, mirtis), 
kurią draudėjas kaip darbdavys privalo atlyginti;

4.2.7. kurią sukelia draudėjo valdomos, naudojamos ar dis-
ponuojamos visų rušių geležinkelio transporto prie-
monės, motorinės sausumos transporto priemonės 
ir/ar visų rūšių vandens ir oro (įskaitant kosminių 
skrydžių) transporto priemonės;

4.2.8. kuri atsiranda Ddaudėjui vykdant pakrovimo- iš-
krovimo darbus;

4.2.9. susijusią su oro ar jūros uosto valdymu, nuosavybe 
arba bet kokia veikla jų teritorijoje;

4.2.10. susijusią su finansiniais nuostoliais, kurie kilo ne kaip 
trečiojo asmens kūno sužalojimo (įskaitant mirtį) 
arba materialaus turto sunaikinimo (sugadinimo) 
pasekmė;

4.2.11. Padarytą draudėjo tyčine veika (veikimu ar ne-
veikimu), išskyrus jei tyčiniai veiksmai ar nevei-
kimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės 
pareigos atlikimas ir kt.). Žinojimas, kad tiekiama 
ar gaminama produkcija, teikiamos paslaugos ar 
atliekami darbai yra su trūkumais arba kenksmingi, 
yra prilyginamas tyčiai;

4.2.12. Susijusios su draudėjo atsakomybe dėl sutartyse ir 
įstatymuose numatytų (nustatytų) baudų, nuobaudų, 
netesybų, delspinigių arba kitų panašaus pobūdžio 
sankcijų;

4.2.13. kilusią dėl draudėjo ar jo įgaliotų asmenų veikos 
(veikimo, neveikimo), kuomet jis (jie) buvo apsvaigę 
nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų;

4.2.14. kilusią dėl veiksmų (veikimo, neveikimo), kurių drau-
dėjas, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir 
dėmesingumo reikalavimų nebūtų padaręs (t.y. dėl 
draudėjo didelio neatsargumo);

4.2.15. kilusią dėl pateiktų trečiųjų asmenų reikalavimų atly-
ginti neturtinę žalą;

4.2.16. kilusią dėl asmens įžeidimo, garbės ir orumo že-
minimo, teisės į privatų gyvenimą ir jo slaptumą 
pažeidimo;

4.2.17. kilusią dėl paslaugų nesuteikimo, ar vėlavimo suteikti 
paslaugas, bei produkcijos nepateikimo, ar vėlavimo 
pateikti;

4.2.18. kilusią vykdant statybos darbus;
4.2.19. kilusią dėl vandens, oro, dirvožemio užteršimo ir/ ar 

triukšmo;
4.2.20. kilusią dėl vibracijos poveikio;
4.2.21. kilusią dėl ilgalaikio (tęstinio) temperatūros, garų, 

dujų, suodžių, dūmų, dulkių, drėgmės, ar kritulių 
poveikio;

4.2.22. kilusią dėl žemės kasimo darbų, grunto suslūgimo ar 
nuošliaužos, potvynio ar užpylimo kilusio dėl lietaus 
ar sniego (ledo) tirpsmo vandens;

4.2.23. kilusią dėl žalos, kai tą žalą padaro draudėjo žinioje 
esantys ganomieji gyvuliai ir gyvūnai;

4.2.24. kilusią dėl bet kokio draudėjo poveikio laukiniams 
gyvūnams;

4.2.25. kilusią draudėjui dalyvaujant arklių, dviračių ar auto-
mobilių lenktynėse, bokso ar kitose ringo varžybose, 
pasiruošiant tokioms lenktynėms ar varžyboms. 

4.2.26. kilusios dėl bet kokių grybelių ir/ar sporų buvimo, 
įkvėpimo  ar buvimo jų poveikyje;

4.2.27. kilusią dėl fejerverkų ir visų rūšių sprogmenų ga-
mybos, naudojimo, valdymo, saugojimo;

4.2.28. padarytą, sąlygotą, kilusią tiesiogiai ir/ar netiesiogiai 
dėl:

a) asbesto, asbesto dulkių, ir/ar asbesto turinčių savo 
sudėtyje medžiagų;

b) genetiškai modifikuotų organizmų ar jiems prilygintų 
gaminių, kurių genetinė informacija yra pakeista, o 
taip pat dėl ligą sukeliančių organizmų, kiek tai susiję 
su ligą sukeliančiomis savybėmis;

c) maisto produktų ir/ ar papildų (priedų), kurių su-
dėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų ga-
mybos ir/ ar prekybos;

d) tabako produktų aktyvaus ar pasyvaus vartojimo ar 
naudojimo;

e) kontraceptinių preparatų aktyvaus ir pasyvaus var-
tojimo ar naudojimo;

f) užkrečiamų ligų;
g) žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV);
4.2.29. tiesiogiai ir/ar netiesiogiai susijusią su:
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a) nuodingomis, radioaktyviomis, toksinėmis, sprogs-
tamosiomis ar kitomis pavojingomis medžiagomis iš 
branduolinės energijos įrenginių arba jų dalimis;

b) branduoliniu kuru, jo panaudojimo atliekų radiacija 
ar radioaktyviu užteršimu;

c) šalies ginkluotų pajėgų, vidaus kariuomenės, poli-
cijos, specialiųjų tarnybų veikla;

d) savavališkai pasisavintais daiktais, kurie teisėtu 
būdu priklauso kitiems fiziniams ir/ar juridiniams 
asmenims;

e) gydymu, suteiktu ar atsisakytu suteikti, nukentėju-
siąjam duotais vaistais, patarimu ar kita medicinine 
pagalba (profesinė atsakomybė);

4.2.30. kurią sukelia karas, vidaus neramumai, pilietinis 
karas, karinė invazija, streikas, agresija, priešiški 
užsienio jėgų veiksmai, civilinis karas, karinio po-
būdžio veiksmai (nepriklausomai nuo to, ar buvo 
paskelbtas karas, ar ne) maištas, revoliucija, suki-
limas, terorizmas, vandalizmas, piktybiškas kenkimas 
ar sabotažas;

 Terorizmas- tai veiksmas (įskaitant jėgos bei prie-
vartos veiksmus) atitinkantis nurodytus požymius: 
tokį veiksmą įvykdo grupė asmenų, veikiančių sąva-
rankiškai arba kokios nors organizacijos ar vyriau-
sybės vardu, toks veiksmas įvykdytas dėl politinių, 
religinių, ideologinių ar etninių paskatų bei tikslų, 
tokiu veiksmu siekiama įbauginti ar įtakoti valstybės 
ar savivaldybių valdžios institucijas, visuomenę 
ar tam tikrą jos dalį; toks veiksmas atsižvelgiant į 
pasaulinę patirtį ar šalyje susidariusią politinę, ideo-
loginę ar etninę padėtį savo mastais arba pobūdžiu 
turi būti adekvatus bei tinkamas valstybės valdžios 
institucijų, visuomenės ar tam tikros jos dalies įbau-
ginimui ar įtakojimui;

4.2.31. dokumentų, programinės įrangos, duomenų suga-
dinimu, sunaikinimu, praradimu, netekimu, o taip pat 
susijusią su žalos padarymu dokumentams, progra-
minei įrangai, neatsižvelgiant į jų išraiškos būdą ar 
formą, duomenims ir bet kokioms jų laikmenoms;

4.2.32. draudimo apsauga negalioja ir draudimo išmoka ne-
mokama:

a) kai draudžiamasis įvykis įvyko dėl to, kad draudėjas 
per nustatytą laikotarpį nepašalino ypač pavojingų 
aplinkybių, kurias pašalinti teisėtai reikalavo drau-
dikas. Aplinkybė, dėl kurios atsirado žala, laikoma 
ypač pavojinga;

b) draudėjo civilinei atsakomybei dėl žalos turtui, su 
kuriuo draudėjo pagaminti ar patiekti gaminiai yra 
sujungiami, sumaišomi, užpildomi ar kitaip apdo-
rojami;

c) paties draudėjo patirtiems nuostoliams arba iš-
laidoms patirtoms taisant veiklos rezultatą ar iš 
naujo atliekant blogai padarytą darbą;

d) kai reikalavimus reiškia vieni kitiems asmenys, kurių 
civilinė atsakomybė yra apdrausta pagal tą pačią 
civilinės atsakomybės draudimo sutartį;

e) reikalavimams, kuriuos pareiškė su draudėju susiję 
asmenys. Susiję asmenys- tai vienas ar keli juridiniai 
ir/ar fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai 
kontroliuoja ar yra kontroliuojami draudėjo arba 
kartu su draudėju yra kontroliuojami trečios šalies;

 Kontrolė- tiesiogiai ir/ar netiesiogiai įsigytas arba 
valdomas įmonės akcijų (pajų ar kitokių kapitalo 
dalių) paketas, suteikiantis jo savininkams arba val-
dytojams teisę į daugiau kaip 20 proc. balsų juridinio 
asmens dalyvių susirinkime, o taip pat teisė skirti 
(išrinkti) ar atšaukti administracijos vadovą, daugiau 
negu pusę valdybos ar stebėtojų tarybos narių (juos 
atitinkančių valdymo organų), faktiškai kontroliuoti 
susijusio asmens priimamus sprendimus (dėl di-
desnės negu kitų asmenų akcijų (pajų ar kitokių 
kapitalo dalių) dalies valdymo, sudarytų sutarčių ar 
kitokių aplinkybių.

f) kai žala padaroma pačiam draudėjui ir/ar jo turtui;
g) kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais 

atvejais.

5. DRAUDIMO SUMA. BESĄLYGINĖ IšSKAITA

5.1. Draudimo suma nustatoma draudimo sutarties šalių 
susitarimu ir nurodoma draudimo sutartyje. Bendra 
draudimo suma ribojama draudiko atsakomybė 
už draudimo išmokų dėl visų draudžiamųjų įvykių, 
įvykusių per draudimo sutarties galiojimo terminą, 
išmokėjimą.

5.2. Draudimo sutartyje šalių susitarimu gali būti nu-
statyti draudimo sumos limitai vienam draudžia-
majam įvykiui. Šalių susitarimu gali būti nustatyti 
limitai draudimo apsaugos papildomose sąlygose 
Nr. BCA 034/1- 034/9 numatytiems draudimo 
objektams. Draudžiamojo įvykio (įvykių) atveju drau-
dikas moka draudimo išmoką (išmokas), neviršy-
damas nustatytų limitų ir/ar tokių limitų apribojmų. 
Bet kuris iš limitų negali būti didesnis už bendrą 
draudimo sumą.

5.3. Jei dėl draudžiamojo įvykio kyla solidari draudėjo 
(apdraustojo) ir kitų asmenų prievolė atlyginti žalą, 
draudikas moka draudimo išmoką, proporcingą 
draudėjo atsakomybės daliai, t.y. tik dėl draudėjui 
(apdraustąjam) tenkančios solidarios prievolės 
dalies. Solidariosios atsakomybės atveju preziu-
muojama, kad šią prievolę visi atsakingi asmenys 
privalo įvykdyti lygiomis dalimis, jeigu teismas nenu-
stato kitaip.

5.4. Draudimo sutarties šalių susitarimu draudimo su-
tartyje gali būti nustatomas besąlyginės išskaitos 
dydis. 

6. DRAUDIMO įMOKų APSKAIčIAVIMO IR 
MOKĖjIMO TVARKA, jų NESUMOKĖjIMO 
TEISINĖS PASEKMĖS

6.1. Draudimo įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į 
draudėjo vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas 
ir/ar produktus, draudimo apsaugos teritoriją, 
metinę apyvartą, vidutinį metinį darbuotojų skaičių, 
draudimo sumą ir jos limitus, išskaitos dydį, bei sta-
tinius ir kitus objektus dėl kurių valdymo, naudojimo 
arba turėjimo nuosavybės teise draudžiama draudėjo 
civilinė atsakomybė.

6.2. Apskaičiuojant draudimo įmoką pagal 6.1. punktą, 
ji gali būti koreguojama atsižvelgiant į draudėjo 
anksčiau patirtus nuostolius, vykdant draudžiamą 
veiklą, bei mokėtas draudimo išmokas ar sudarytus 
išmokų rezervus pagal ankstesnes draudimo sutartis.

6.3. Sudarant sutartį terminui, trumpesniam nei vieneri 
metai, įmoka skaičiuojama procentais nuo metinės 
draudimo įmokos taip:
1 mėn. - 20%  nuo metinės draudimo įmokos;
2 mėn. - 30%  nuo metinės draudimo įmokos;
3 mėn. - 40%  nuo metinės draudimo įmokos;
4 mėn. - 50%  nuo metinės draudimo įmokos;
5 mėn. - 60%  nuo metinės draudimo įmokos;
6 mėn. - 65%  nuo metinės draudimo įmokos;
7 mėn. - 70%  nuo metinės draudimo įmokos;
8 mėn. - 75%  nuo metinės draudimo įmokos;
9 mėn. - 80%  nuo metinės draudimo įmokos;
10 mėn. - 90%  nuo metinės draudimo įmokos;

 11 mėn. - 100%  nuo metinės draudimo įmokos;
 Ne visas mėnuo (nors ir viena diena) laikomas visu 

mėnesiu.
6.4. Draudimo įmokų mokėjimo terminai (periodiškumas) 

nustatomi draudimo liudijime ir/ar draudimo su-
tartyje. Jei draudėjas pasirenka draudimo įmokos 
mokėjimą dalimis, tai priklausomai nuo mokėjimo 
būdo gali būti taikomas įmokos priedas:
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a) mokant kas pusmetį 3 proc.
b) mokant kas ketvirtį 5 proc.
6.5. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyksta pasirašius 

draudimo sutartį, bet dar nesumokėjus draudimo 
įmokos ar jos dalies, draudikas neprivalo mokėti 
draudimo išmokos, jeigu draudimo sutartyje nebuvo 
numatyta kitaip.

7. IKISUTARTINĖS DRAUDĖjO IR DRAUDIKO 
TEISĖS IR PAREIGOS 

7.1. Papildomai be pareigų, nurodytų Taisyklių Bendro-
siose draudimo sutarties sąlygose, draudėjas privalo:

7.1.1. Draudiko reikalavimu užpildyti nustatytos formos 
prašymą (priedas Nr.2) bei suteikti kitokią Draudiko 
reikalaujamą informaciją, reikalingą draudimo rizikai 
įvertinti;

7.1.2. Draudėjas atsako už prašyme pateiktų duomenų 
teisingumą. Sudarius draudimo sutartį, rašytinis 
prašymas tampa sudėtine draudimo sutarties dalimi 
(pagal Civilinio kodekso 6.990 straipsnio 2 dalį);

8. DRAUDĖjO IR DRAUDIKO TEISĖS IR 
PAREIGOS SUTARTIES GALIOjIMO METU

8.1. Papildomai be pareigų, nurodytų Taisyklių Bendro-
siose draudimo sutarties sąlygose, draudėjas privalo:

8.1.1. Tvarkingai vesti finansinių duomenų, pagal kuriuos 
nustatoma draudimo įmoka, apskaitą;

8.1.2. Laiku mokėti draudimo įmokas;
8.1.3. 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. Aplin-
kybės, galinčios padidinti draudimo riziką:

a) draudėjo įmonės veiklos pakeitimas, moderniza-
vimas;

b) draudėjo įmonės persikraustymas į kitus (ar papil-
domus) pastatus ar teritorijas;

c) naujos paslaugos ir/ ar produkcijos gamyba, tie-
kimas, remontas ir priežiūra, technologijų pakei-
timas;

d) naujų nekilnojamų objektų, kuriems gali būti pa-
daryta žala dėl draudėjo veiklos, atsiradimas šalia 
Draudėjui priklausančių, valdomų ir/ar nuomojamų 
pastatų ir teritorijos;

e) draudėjo pajamos iš draudžiamos veiklos padidėja 
daugiau kaip 50 % nuo einamųjų metų pajamų;

9. DRAUDIMO SUTARTIES PAKEITIMO SĄLYGOS

9.1. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu sutarties 
sąlygos gali būti keičiamos Draudėjo ir Draudiko ra-
šytiniu susitarimu. Draudimo sutarties sąlygų pakei-
timai ir papildymai patvirtinami draudimo sutartyje, 
draudimo liudijime ar jo prieduose, pasirašant 
draudiko ir draudėjo ar jų įgaliotų atstovų.

10. DRAUDIMO TERITORIjA

10.1. Jeigu draudimo sutartyje nėra numatyta kitaip, 
draudimo apsauga galioja tik Lietuvos Respublikos 
teritorijoje.

11. PRANEšIMų APIE įVYKį PATEIKIMO TVARKA

11.1. Pranešimas apie įvykį turi būti pateikiamas raštu, 
nurodant:

11.1.1. kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis atsitiko toks 
įvykis;

11.1.2. pavardes, pavadinimus, adresus asmenų, galinčių 
pareikšti reikalavimą;

11.1.3. laukiamą žalos (reikalavimo) dydį (sumą);

11.1.4. kodėl, Draudėjo nuomone, dėl tokio įvykio jam gali 
būti pareikštas reikalavimas.

12. DRAUDĖjO IR DRAUDIKO TEISĖS IR PAR-
EIGOS įVYKUS DRAUDŽIAMAjAM įVYKIUI

12.1. Papildomai be pareigų, nurodytų Taisyklių Bendro-
siose draudimo sutarties sąlygose, įvykus draudžia-
majam įvykiui draudėjas privalo:

12.1.1. Pranešti Draudikui apie gautas pretenzijas dėl žalos 
atlyginimo. Jei įvykis įvyksta Lietuvos Respublikos 
teritorijoje, apie tai pranešti Draudikui nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, jei užsienyje- 
ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo įvykio datos. 
Žodinis pranešimas per 3 dienas turi būti patvirtintas 
raštu, jei sutartyje nebuvo numatyta kito laikotarpio;

12.1.2. Nedelsiant pranešti Draudikui, net ir tuo atveju, kai 
buvo pranešta apie draudžiamajį įvykį, jeigu dėl 
žalos atlyginimo pradedamas teisminis procesas, 
bei įtraukti Draudiką trečiuoju asmeniu dalyvauti 
procese.

12.2. Papildomai be pareigų, nurodytų Taisyklių Bendro-
siose draudimo sutarties sąlygose, įvykus draudžia-
majam įvykiui draudėjas turi teisę:

12.2.1. Savarankiškai dalyvauti pretenzijų ir teismo bylų na-
grinėjime;

12.2.2. Skirti ir samdyti vertintojus, ekspertus, advokatus 
pretenzijų ir teismo bylų nagrinėjimui;

12.3. Papildomai be pareigų, nurodytų Taisyklių Bendro-
siose draudimo sutarties sąlygose, įvykus draudžia-
majam įvykiui Draudikas turi teisę:

12.3.1. Reikalauti, kad Draudėjas pateiktų būtinus doku-
mentus draudimo išmokai, įvykio aplinkybėms ir 
priežastims pagrįsti;

12.3.2. Teikti rekomendacijas nuostolių sumažinimui;
12.3.3. Savo nuožiūra ir sąskaita imtis ginti Draudėją nuo 

pretenzijų, atstovauti jo interesus, veikti jo vardu, 
reikalauti žalos atlyginimo iš kitų asmenų;

12.3.4. Savo nuožiūra kartu su Draudėju ar savarankiškai 
tirti įvykio aplinkybes;

12.3.5. Skirti ir samdyti vertintojus, ekspertus, advokatus ir 
kitus asmenis draudžiamojo įvykio aplinkybėms tirti, 
atsikirtimams į pareikštus reikalavimus ir/ ar ieškinius 
rengti, arba nuostolio dydžiui nustatyti;

12.3.6. Atstovauti Draudėją teismuose arba dalyvauti de-
rybose su pretenzijų reiškėjais;

12.3.7. Pripažinti Draudėjui pateiktas pretenzijas tei-
sėtomis ir, jei Draudėjas, neatsižvelgdamas į 
Draudiko sprendimą, toliau siekia atmesti preten-
zijas, Draudiko atsakomybė ribojama jo pripažintų 
pretenzijų suma, įskaitant išlaidas, susijusias su 
pretenzijų nagrinėjimu, susidariusias iki Draudiko 
sprendimo atlyginti pretenzijas dienos;

12.3.8. Bet kokie Draudiko veiksmai, išvardinti šių taisyklių 
punktuose 12.3.1- 12.3.7 nereiškia, kad Draudikas 
pripažįsta savo atsakomybę dėl draudžiamojo įvykio 
arba ją neigia.

12.4. Jeigu Draudėjas be raštiško Draudiko sutikimo at-
lygina nuostolius ar pripažįsta pareikštą reikalavimą, 
Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti arba suma-
žinti draudimo išmoką, išskyrus atvejį, kai Draudėjo 
atlyginto nuostolio suma ir atsakomybės pagrindas 
yra besąlygiškai teisingi.

13. ŽALOS NUSTATYMO TVARKA

13.1. Žalos padarymo ir/ar pretenzijos pareiškimo tiek Lie-
tuvoje, tiek užsienyje atveju trečiojo asmens nuos-
toliai, tyrimo ir teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos 
atlyginamos draudimo sumos ribose ir atsižvelgiant į 
besąlyginę išskaitą, nurodytą draudimo sutartyje.
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13.2. Draudimo išmoka gali būti mokama tik nustačius 
draudžiamojo įvykio faktą bei draudimo išmokos 
dydį;

13.3. Gavęs pirminę informaciją Draudikas atlieka drau-
džiamojo įvykio tyrimą, kurio metu užklausia pagal 
situaciją atitinkamas teisėsaugos, teisėtvarkos, 
gydymo, ekspertizės įstaigas, hidrometeorologines 
tarnybas, o taip pat įstaigas, kuriose yra sudaromi 
psichoneurologinių, toksikologinių, narkologinių 
įskaitų sąrašai ar kitas įstaigas, galinčias suteikti 
informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos 
įvykio pripažinimui draudžiamuoju ar žalos dydžio 
nustatymui. 

13.4. Jei draudimo sutartyje numatyta besąlyginė išskaita 
(franšizė), apskaičiuota draudimo išmoka mažinama 
išskaitos (franšizės) suma.

13.5. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos turi būti 
išskaičiuojamos nesumokėtos draudimo įmokos, ku-
rioms draudimo išmokos mokėjimo metu yra suėjęs 
mokėjimo terminas, jeigu draudimo sutartyje nėra 
susitarta kitaip. 

13.6. Draudikas turi teisę atidėti sprendimo dėl įvykio 
pripažinimo draudžiamuoju/ nedraudžiamuoju ir 
draudimo išmokos mokėjimo/ nemokėjimo priėmimą:

13.6.1. iki Draudėjas pateiks draudžiamąjį įvykį pagrin-
džiančius dokumentus;

13.6.2. iki Draudėjas pateiks dokumentus, pagrindžiančius 
padarytos žalos dydį;

13.6.3. iki pasibaigs ikiteisminis tyrimas, teisminis procesas, 
susijęs su draudžiamuoju įvykiu. 

13.7. Teisę reikalauti, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, 
turi Draudėjas ir/ar nukentėjęs tretysis asmuo. Jei 
išmokėti draudimo išmoką reikalauja nukentėjęs tre-
tysis asmuo, Draudikas turi teisę prieš jį panaudoti 
visus atsikirtimus, kuriuos turi prieš Draudėją.

13.8. draudimo išmokos dydį pagal pateiktus, bei paties 
Draudiko gautus, dokumentus nustato Draudikas. 
Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos.

13.9. Kad būtų išmokėta draudimo išmoka, Draudėjas 
privalo pateikti Draudikui šiuos dokumentus ar jų 
nuorašus:

13.9.1. prašymą išmokėti draudimo išmoką;
13.9.2. dokumentą, patvirtinantį draudžiamojo įvykio faktą;
13.9.3. dokumentus apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir 

pasekmes;
13.9.4. draudimo liudijimą (polisą);
13.9.5. Trečiojo asmens pretenzijas draudėjui dėl žalos atly-

ginimo;
13.9.6. teismo sprendimą ar draudiko, draudėjo ir preten-

zijos reiškėjo sudarytą trišalę taikos sutartį;
13.9.7. jei draudikas reikalauja, ekspertų išvadas;
13.9.8. visos korespondencijos, susijusios su draudžiamuoju 

įvykiu, nuorašus;
13.9.9. kitus dokumentus, reikšmingus draudžiamojo įvykio 

aplinkybių ir pasekmių ar draudimo išmokos dydžio 
nustatymui, kurių draudikas paprašė raštu.

13.10. Draudikas turi teisę patikrinti faktus, pareikalauti iš 
Draudėjo papildomos informacijos bei žalą įrodančių 
dokumentų, kreiptis į Lietuvos ar užsienio šalių ne-
priklausomus ekspertus dėl draudžiamojo įvykio prie-
žasties ir žalos dydžio nustatymo.

13.11. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką, draudimo liu-
dijime nurodyta draudimo suma sumažėja išmokėtos 
draudimo išmokos suma.

13.12. Išmokėjęs draudimo išmoką, draudikas neįgyja at-
gręžtinio reikalavimo teisės į draudėją, kurio veika 
sąlygojo draudžiamąjį įvykį, išskyrus įstatymų numa-
tytus atvejus, taikant Lietuvos Respublikos teisę.

13.13. Pretenzijos pagrįstumas, šalims tarpusavyje nesu-
tarus, nustatomas teisme.

14. DRAUDIMO APSAUGOS PAPILDOMOS 
SĄLYGOS

14.1. Retroaktyvaus draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpio sąlyga Nr. BCA 034/1

14.1.1. Draudėjui ir draudikui raštu sutarus gali būti taikoma 
retroaktyvaus draudimo sutarties galiojimo laiko-
tarpio sąlyga. Tokiu atveju turi būti daromi atitinkami 
įrašai draudimo liudijime. Draudikas turi teisę atsi-
sakyti taikyti retroaktyvaus draudimo sutarties ga-
liojimo laikotarpio sąlygą, nenurodydamas priežasčių.

14.2. Išplėstinio pranešimo laikotarpio sąlyga Nr. 
BCA 034/2

14.2.1. Draudėjui ir draudikui raštu sutarus gali būti taikoma 
išplėstinio pranešimo laikotarpio sąlyga. Tokiu atveju 
turi būti daromi atitinkami įrašai draudimo liudijime 
ar priede. draudikas turi teisę atsisakyti taikyti išplės-
tinio pranešimo laikotarpio sąlygą, nenurodydamas 
priežasčių.

14.2.2. Draudėjo prašymas, dėl išplėstinio pranešimo laiko-
tarpio sąlygos, turi būti pateiktas:

a) sudarant naują draudimo sutartį (užpildant BCA 
anketą, priedas Nr. 2).

b) jei draudimo sutartis yra galiojanti, tuomet ne vėliau 
kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki draudimo sutarties 
pasibaigimo dienos.

14.2.3. Draudėjas privalo sumokėti sutartą papildomą 
draudimo įmoką už išplėstinio pranešimo laikotarpio 
sąlygą, draudimo liudijime arba priede numatytais 
terminais;

14.2.4. Papildoma įmoka nustatoma taip, jeigu draudimo 
sutarties šalys nesusitaria kitaip:

a) penkiasdešimt procentų (50%) metinės įmokos už 
vienerių metų trukmės išplėstinio pranešimo laiko-
tarpio sąlygą;

b) šimtas procentų (100%) metinės įmokos už dvejų 
metų trukmės išplėstinio  pranešimo laikotarpio 
sąlygą;

c) šimtas penkiasdešimt procentų (150%) metinės 
įmokos už trijų metų trukmės išplėstinio  pranešimo 
laikotarpio sąlygą;

14.2.5. Draudikas turi teisę didinti papildomą įmoką koefi-
cientu nuo 1.001 iki 10, atsižvelgdamas į jau išmo-
kėtas draudimo išmokas ir į jau gautus pranešimus 
apie draudimo sutarties galiojimo metu atsitikusius 
įvykius. 

14.2.6. Per išplėstinį pranešimo laikotarpį draudėjas turi 
teisę pranešti apie jam pareikštą per tokį laikotarpį 
reikalavimą atlyginti žalą, kylančią dėl draudėjo 
veikos, atliktos draudimo sutarties terminu ir te-
ritorijoje, o draudikas draudimo sumos (vienam 
draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties 
galiojimo terminui) ribose privalo atlyginti nuostolius, 
remdamasis šių Taisyklių sąlygomis. Nepriklausomai 
nuo išplėstinio pranešimo laikotarpio trukmės, 
draudimo suma nebus didesnė, negu nustatyta 
draudimo liudijime.

14.3. Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą pati-
kėtam turtui, draudimo sąlyga Nr. BCA 034/3:

14.3.1. Jeigu draudikas ir draudėjas draudimo sutartyje su-
sitarė dėl šios sąlygos taikymo, specialiųjų draudimo 
sutarties sąlygų  punktas 4.2.5. netaikomas.

14.3.2. Kitos specialiosios draudimo sutarties sąlygos ir 
draudimo taisyklių sąlygos nekeičiamos.

14.4. Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą 
aplinkos užteršimu, draudimo sąlyga Nr. BCA 
034/4

14.4.1. Jeigu draudikas ir draudėjas draudimo sutartyje su-
sitarė dėl šios sąlygos taikymo, draudikas apdraudžia 
draudėjo civilinę atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl 
aplinkos (oro, vandens, dirvožemio) užteršimo, drau-
dėjui vykdant apdraustą veiklą, jeigu tenkinamos 
visos žemiau nurodytos sąlygos:
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a) nustatyta, kad aplinkos užteršimas įvyko draudimo 
sutarties galiojimo terminu.

b) aplinkos užteršimas buvo staigus, netikėtas, nesu-
sijęs su bet kokiais lėtais, laipsniškais procesais, tęs-
tiniais veiksmais (ar neveikimu) ar pasikartojančiais 
reiškiniais.

14.4.2. specialiųjų draudimo sutarties sąlygų punktas 4.2.19. 
netaikomas.

14.4.3. Kitos specialiosios draudimo sutarties sąlygos ir 
draudimo taisyklių sąlygos nekeičiamos.

14.5. Draudimo apsaugos galiojimo teritorijos iš-
plėtimo draudimo sąlyga Nr. BCA 034/5

14.5.1. Jeigu draudikas ir draudėjas draudimo sutartyje 
susitarė dėl draudimo galiojimo teritorijos išplėtimo, 
draudikas apdraudžia draudėjo civilinę atsakomybę 
šiose draudimo galiojimo teritorijose, pasirinktinai:

a) Europa;
b) Visas pasaulis, išskyrus JAV ir Kanadą.
14.5.2. Specialiųjų draudimo sutarties salygų punktas 10.1. 

netaikomas.
14.5.3. Kitos specialiosios draudimo sutarties sąlygos ir 

draudimo taisyklių sąlygos nekeičiamos.
14.6. Neturtinės žalos atlyginimo draudimo sąlyga 

Nr. BCA 034/6
14.6.1. Jeigu Draudikas ir Draudėjas draudimo sutartyje 

susitarė dėl šios sąlygos taikymo, Draudikas ap-
draudžia draudėjo civilinę atsakomybę dėl neturtinės 
žalos padarymo trečiąjam asmeniui, kilusią draudėjui 
vykdant apdraustą veiklą, jeigu tenkinama žemiau 
nurodyta sąlyga:

a) neturtinė žala yra asmens sužalojimo ir/ ar gyvybės 
atėmimo pasekmė.

14.6.2. Specialiųjų draudimo sutarties salygų punktas 4.2.15 
netaikomas;

14.6.3. Kitos specialiosios draudimo sutarties sąlygos ir 
draudimo taisyklių sąlygos nekeičiamos

14.7. Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą at-
liekant statybos darbus, draudimo sąlyga Nr. 
BCA 034/7

14.7.1. Papildomos sąvokos:
a) Statyba- veikla, kurios tikslas pastatyti (sumontuoti, 

nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti, esamą 
statinį.

b) Statinys- visa tai, kas sukurta statybos darbais nau-
dojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su 
žeme;

c) Statybos darbai- visi darbai, atliekami statant statinį 
(žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, 
pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių 
derinimo ir paleidimo ir pan.)

d) Statybvietė- statinio statybos darbų vieta. Staty-
bvietės teritorija gali nesutapti su statybos sklypo 
ribomis, jeigu statybvietės teritorija praplėsta pagal 
sutartį su žemės savininku.

14.7.2. Draudimo objektas. Jeigu Draudikas ir Draudėjas 
draudimo sutartyje susitarė dėl šios sąlygos taikymo, 
Draudikas apdraudžia draudėjo turtinius interesus, 
susijusius su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, 
padarytą draudėjui vykdant statybos darbus arba 
atsiradusią dėl draudėjo statybai naudojamų statinių 
ar kitų objektų trūkumų.

14.7.3. Draudimo apsauga pagal šią draudimo sąlygą galioja 
tik statybvietėje atliekamiems statybos darbams.

14.7.4. Papildomi draudžiamieji įvykiai:
a) Draudžiama civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią 

dėl trečiųjų asmenų požeminių bei antžeminių komu-
nikacijų (kabelių, vandentiekio, dujų, šilumos tinklų 
ir pan.) pažeidimo, įskaitant nuostolius, kaip tokio 
pažeidimo pasekmė. Specialiųjų draudimo sąlygų 
4.2.19 punkte nustatyta išimtis lieka galioti;

b) Draudžiama civilinė atsakomybė už žalą, padarytą 
trečiojo asmens turtui, atsiradusią statybvietėje dėl 
grunto suslūgimo, statinio (jo dalies) nusėdimo, 

arba grunto nuošliaužos, atsiradusius kaip vibracijos, 
kalimo arba plūkimo pasekmė;

c) Draudžiama civilinė atsakomybė už žalą, padarytą 
trečiojo asmens turtui, atsiradusią dėl:

d) staigaus ir netikėto karščio, šalčio, dūmų, suodžių, 
dulkių garų, drėgmės ir pan. poveikio;

e) nutekamųjų (kanalizacijos) vandenų poveikio, iš-
skyrus žalą, atsiradusią dėl vamzdyno užkimšimo 
arba užnešimo. Specialiųjų sąlygų  4.2.19 ir 4.2.21 
punktuose numatytos išimtys lieka galioti;

f) Draudžiama civilinė atsakomybė už žalą trečiojo 
asmens turtui, jeigu toks turtas Draudėjo veikloje 
buvo naudojamas kaip įrankis ar darbo medžiaga, 
išskyrus atsakomybę už žalą, padarytą savo statybų 
veiklai naudojant trečiųjų asmenų komunikacijas 
(požemines ir antžemines). Bendrosios civilinės atsa-
komybės specialiųjų draudimo salygų 4.2.4. ir  4.2.9. 
punktuose numatytos išimtys lieka galioti, o 4.2.5 
punktas netaikomas;

 Draudžiama civilinė atsakomybė už žalą, padarytą 
trečiojo asmens turtui, atsiradusią statybvietėje 
draudėjui vykdant ardymo arba sprogdinimo darbus. 
Tačiau žala turtu, aplinkui esančiam mažesniu nei 
150 m spinduliu yra neapdrausta. Specialiųjų sąlygų 
4.2.19 punkte numatyta išimtis lieka galioti, o 4.2.27 
punkte numatyta išimtis galioja tiek, kiek ji neprieš-
tarauja šio punkto nuostatoms.

14.7.5. Papildomi nedraudžiamieji įvykiai:
a) Nedraudžiama draudėjo atsakomybė už žalą, pa-

darytą patikėtoms prekėms, medžiagoms (konsigna-
cijos ar kt. panašiu pagrindu);

b) Nedraudžiama draudėjo atsakomybė už žalą, pa-
darytą pakraunant arba iškraunant sausumos ar 
vandens transporto priemones arba konteinerius;

c) Nedraudžiama draudėjo atsakomybė už žalą, at-
siradusią dėl saugos reikalavimų nesilaikymo nau-
dojant, saugant, transportuojant, gaminant degias ar 
sprogstamas medžiagas;

d) Nedraudžiama draudėjo atsakomybė už žalą, kilusią 
dėl gruntinių vandenų lygio pasikeitimo;

e) Nedraudžiama draudėjo atsakomybė už  žalą, kilusią 
dėl projektavimo klaidų arba statybos priežiūros 
vykdymo;

f) Nedraudžiama draudėjo atsakomybė už žalą, kilusią 
dėl to, kad draudėjas vykdė darbus pagal nustatyta 
tvarka nesuderintą ar nepatvirtintą statinio projektą 
arba tokio statinio projekto pakeitimus;

g) Nedraudžiama draudėjo atsakomybė už žalą, kilusią 
dėl draudėjo subrangovų veiksmų/neveikimo.

14.7.6. Draudimo suma. 
 Draudimo suma nurodoma draudimo liudijime. 

Draudimo suma yra maksimali draudiko atsako-
mybės riba vienam draudžiamajam įvykiui ir visam 
draudimo sutarties galiojimo terminui, neatsižvel-
giant į draudėjo statomų statinių skaičių.

14.7.7. specialiųjų draudimo sutarties salygų punktas 4.2.18 
netaikomas.

14.7.8. Kitos specialiosios draudimo sutarties sąlygos ir 
draudimo taisyklių sąlygos nekeičiamos.

14.8. Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą 
draudėjo darbuotojui (darbdavio civilinė atsa-
komybė), draudimo sąlyga Nr. BCA 034/8

14.8.1. Draudimo objektas 
a) Draudimo objektas yra darbdavio civilinė atsakomybė 

už žalą, kuri dėl nelaimingo atsitikimo darbe (toliau 
įvykio) ir/ ar pakeliui į darbą ar iš darbo padaryta 
draudėjo darbuotojui. Pagal šią sąlygą draudimo 
objektu nelaikoma draudėjo civilinė atsakomybė dėl 
susirgimo profesine liga.

b) Nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinės ligos 
sąvokų apibrėžimai sutampa su sąvokų apibrėžimais 
pagal Lietuvos Respublikos Nelaimingų atsitikimų 
darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą.
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14.8.2. Draudžiamieji įvykiai:
a) Draudžiamasis įvykis yra draudėjui pareikštas ra-

šytinis reikalavimas atlyginti žalą, kuri atsirado dėl 
draudėjo veikos (veiksmo, neveikimo), atitinkantis 
visas žemiau išvardintas sąlygas:

b) reikalavimas pereikštas draudimo sutarties galiojimo 
terminu dėl žalos, padarytos Draudėjo darbuotojui 
dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir/ar pakeliui iš darbo 
ar į darbą, atlyginimo;

c) reikalavimas atlyginti žalą Draudėjui pareikštas dėl 
nelaimingo atsitikimo darbe ir/ar pakeliui iš darbo ar 
į darbą, įvykusio sutarties galiojimo terminu;

d) Draudėjas pranešė Draudikui apie jam pareikštą rei-
kalavimą atlyginti žalą draudimo sutarties galiojimo 
terminu.

e) žala Draudėjo darbuotojui yra tiesioginė Draudėjo 
veikos (veikimo, neveikimo) pasekmė, t.y. egzistuoja 
tiesioginis priežastinis ryšys tarp Draudėjo veikos 
(veiksmo, neveikimo) ir padarytos žalos;

f) Draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 
teisės aktus kyla civilinė atsakomybė dėl padarytos 
žalos.

g) Vienu draudžiamuoju įvykiu laikomi įvykiai, kilę dėl 
tos pačios priežasties, nepaisant to, kad dėl tokių 
įvykių gali būti pareikšti kelių asmenų reikalavimai. 
Jeigu žalos padarymo momento neįmanoma nu-
statyti, laikoma, kad žala padaryta tuo momentu, 
kai draudėjui buvo pareikštas pirmasis reikalavimas 
atlyginti žalą. 

14.8.3. Papildomi nedraudžiamieji įvykiai:
 Draudžiamaisiais įvykiais nelaikomi atvejai, kai reika-

laujama atlyginti:
a) žalą, kurią Draudėjas padarė tyčia, arba būdamas 

apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių 
ir/ar toksinių medžiagų;

b) žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiajam dėl to, kad 
nukentėjusysis buvo apsvaigęs nuo alkoholio, nar-
kotinių, psichotropinių ir/ar toksinių medžiagų ir tai 
nebuvo susiję su technologiniu procesu;

c) žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiajam, jam 
darant veiką, kuri užtraukia baudžiamąją ar adminis-
tracinę atsakomybę;

d) žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiąjam, jam sa-
vavališkai (be Draudėjo žinios) atliekant darbą ne 
Draudėjo naudai (ne Draudėjo interesais);

e) žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiąjam, jam są-
moningai siekiant, jog įvyktų nelaimingas atsitikimas;

f) žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiajam, kai nelai-
mingas atsitikimas darbe įvyko dėl ligos arba ligos 
sukelto priepuolio, kuris buvo nelaimingo atsitikimo 
priežastimi (epilepsija, insultas, infarktas ir pan.);

g) žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiajam dėl su-
sirgimo profesine liga;

h) žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiajam, kai jis 
dalyvavo trukdant dirbti kitiems, stabdant darbo 
procesą, dalyvaujant kituose įmonės neramumuose, 
streike, lokaute ir pan.;

i) nuostolius, atsiradusius dėl Draudėjo sutartinių įsipa-
reigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

j) netiesioginius nuostolius ir/ar pelno netekimą;
k) nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su 

nuobaudomis, baudomis, delspinigiais paskirtais 
Draudėjui ar nukentėjusiajam;

l) nuostolius, kuriuos sukėlė imunodeficito sindromas 
(AIDS), infekcija ar medikamentai;

m) nuostolius, kurie atlyginami pensija ar kitokia soci-
alinio draudimo išmoka, taip pat pagal transporto 
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo 
sutartį. Ši nuostata netaikoma, kai socialinio 
draudimo įstaiga ar transporto priemonių valdytojų 
civilinės atsakomybės draudikas įgyja regreso teisę į 
Draudėją.

n) nuostolius, kai draudiminis įvykis įvyko dėl to, kad 
Draudėjas per nustatytą laiką nepašalino pavojingų 
aplinkybių, kurias pašalinti teisėtai reikalavo Drau-
dikas ar valdžios bei valdymo įstaigos. Aplinkybė, dėl 
kurios kilo žala, laikoma pavojinga aplinkybe.

o) nuostolius ar žalą, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai 
sukelia programinės įrangos ir visų rūšių mikropro-
cesorių bei tokius mikroprocesorius turinčių sistemų, 
įskaitant kompiuterius, sutrikimai;

p) bet kokią žalą, susijusią su asbestu;
q) bet kokią žalą, susijusią su elektromagnetiniais 

laukais;
r) žalą, padarytą nukentėjusiajam, kai jis dirbo vals-

tybėje, kurioje vyksta paskelbti ar nepaskelbti karai.
14.8.4. Draudimo suma. 
 Draudimo suma nurodoma draudimo liudijime. 

Draudimo suma yra maksimali draudiko atsakomybės 
riba vienam draudžiamajam įvykiui ir visam sutarties 
galiojimo terminui, neatsižvelgiant į draudėjo dar-
buotojų skaičių.

14.8.5. Specialiųjų draudimo sutarties salygų punktas 4.2.6 
netaikomas;

14.8.6. Kitos specialiosios draudimo sutarties sąlygos ir 
draudimo taisyklių sąlygos nekeičiamos.

14.9. Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą 
draudėjo, kuris yra Renginio organizatorius 
(renginio organizatoriaus civilinė atsa-
komybė), draudimo sąlyga Nr. BCA 034/9

14.9.1. Jeigu Draudikas ir Draudėjas draudimo sutartyje su-
sitarė dėl šios sąlygos taikymo, Draudikas apdraudžia 
draudėjo kaip renginio organizatoriaus civilinę at-
sakomybę dėl žalos padarymo trečiąjam asmeniui, 
kilusią draudėjui vykdant apdraustą veiklą.

14.9.2. Draudimo apsauga suteikiama renginį vedančių 
(vadovaujančių, prižiūrinčių ir pan.) asmenų civilinei 
atsakomybei, jiems vykdant savo darbines par-
eigas draudėjui, o taip pat asmenims, veikiantiems 
draudėjo nurodymu ir jo naudai, bet nesantiems 
darbo teisiniuose santykiuose su draudėju, išskyrus 
asmenis, veikiančius rangos sutarties ar bet kokių 
paslaugų teikimo sutarties pagrindu. Renginio lan-
kytojų (žiūrovų) civilinė atsakomybė pagal šią salygą 
neapdraudžiama.

14.9.3. Gali būti apdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė 
dėl:

a) Šventinių renginių organizavimo,
b) Sportinių lenktynių organizavimo,
c) Parodų uždarose patalpose arba atvirame ore orga-

nizavimo.
d) Eitynių, demonstracijų.
e) Draudėjo ir draudiko susitarimu gali būti apdrau-

džiama draudėjo civilinė atsakomybė ir dėl kitokių, 
nei nurodyta a)- d) punktuose, renginių organi-
zavimo.

14.9.4. Papildomi nedraudžiamieji įvykiai:
 Draudžiamaisiais įvykiais nelaikomi atvejai, kai reika-

laujama atlyginti:
a) Žalą, padarytą lenktynėse dalyvaujantiems žirgams, 

šunims, kitiems gyvūnams, rogėms, vežimams, 
balnams, apynasriams, pakinkliams bei kitai įrangai;

b) Žalą padarytą parodoje eksponuojamiems daiktams, 
gyvūnams, įrangai ir kitiems objektams;

c) Žalą, kurią patyrė draudėjo darbuotojas ar jam prily-
ginamas asmuo, o taip pat renginį vedantys ar jame 
dalyvaujantys asmenys (muzikantai, šokėjai, kiti atli-
kėjai);

d) Žalą padarytą turtui, kurį draudėjas buvo išsinuo-
mojęs, pasiskolinęs, įgijęs panaudos, pasaugos ar 
kitos sutarties pagrindu, įskaitant, tačiau neapsi-
ribojant žala scenai ir su scena susijusiai įrangai, 
garso, vaizdo ir šviesos įrangai, jeigu draudimo su-
tartyje, draudimo šalys nesusitarta kitaip.
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14.9.5. Jei draudimo šalys papildomai susitaria dėl patikėto 
turto draudimo, tuomet yra taikoma Civilinės atsako-
mybės už žalą, padarytą patikėtam turtui, draudimo 
sąlyga Nr. BCA 034/3.

14.9.6. Kitos specialiosios draudimo sutarties sąlygos ir 
draudimo taisyklių sąlygos nekeičiamos.

UAB DK „PZU Lietuva“ Valdybos pirmininkas 
J. Kiersznowski


