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2.2. Draudimo objektu pagal šias taisykles negali būti:
2.2.1. turtiniai interesai dėl prievolių neįvykdymo arba netinkamo jų vykdymo
pagal bet kokios rūšies faktoringo, lizingo, kredito ar paskolos sutartis;
2.2.2. turtiniai interesai dėl netesybų (baudų, delspinigių), nustatytų
Draudėjo ir Užsakovo sudarytoje sutartyje ar įstatymuose, išskyrus atvejus
jei laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip;
2.2.3. bet kokie kiti nuostoliai, kurių neapima Taisyklių sąvoka Žala.
2.3. Draudimo objektu negali būti jokios Draudėjo prievolės, už kurių
įvykdymą Draudikas nelaidavo Užsakovui išduotame laidavimo rašte.

I DALIS. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. SĄVOKOS
1.1. Draudikas (Laiduotojas) – uždaroji akcinė bendrovė draudimo
kompanija „PZU Lietuva“, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę vykdyti
draudimo veiklą.
1.2. Draudėjas (Skolininkas) – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl
laidavimo draudimo sutarties sudarymo ar kuriam Draudikas pasiūlė
sudaryti laidavimo draudimo sutartį, arba kuris sudarė laidavimo draudimo
sutartį.
1.3. Užsakovas (Kreditorius) – Draudėjo nurodytas ir laidavimo draudimo
sutartyje įvardintas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką, pagal
Draudiko išduotą jo naudai laidavimo raštą.
1.4. Laidavimo draudimo sutartis – šių taisyklių pagrindu tarp Draudiko ir
Draudėjo sudaryta draudimo sutartis, pagal kurią Draudėjas įsipareigoja
mokėti sutartyje nustatytą draudimo įmoką, o Draudikas įsipareigoja įvykus
draudimo sutartyje numatytam draudžiamajam įvykiui išmokėti draudimo
išmoką.
1.5. Draudimo įmoka – laidavimo draudimo sutartyje nustatyti Draudėjui
privalomi mokėjimai už draudžiamąją apsaugą.
1.6. Žala – Užsakovo dėl draudžiamojo įvykio turėtos išlaidos, negautos
pajamos, kurias Užsakovui turi atlyginti Draudėjas pagal Lietuvos
Respublikos Civilinį kodeksą ar kitus įstatymus, išskyrus įstatymuose
ar Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas, palūkanas, jei laidavimo
draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
1.7. Nuostoliai – žalos piniginė išraiška.
1.8. Taisyklės – UAB DK „PZU Lietuva“ Sutartinių prievolių laidavimo
draudimo taisyklės Nr. 036 (toliau – Taisyklės).
1.9. Laidavimo draudimo raštas – Draudiko raštiškas įsipareigojimas, skirtas
Užsakovui, ir išduotas laidavimo draudimo sutarties pagrindu. Laidavimo
rašte Draudikas įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius (jei
laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip), laidavimo rašte nurodytos
sumos ribose, jei Draudėjas neįvykdys visos arba dalies savo prievolės,
nurodytos laidavimo draudimo sutartyje (toliau - laidavimo raštas). Pagal
šias taisykles gali būti išduodami pirmojo pareikalavimo laidavimo raštai ir
nepirmojo pareikalavimo (įprastiniai) laidavimo raštai. Pirmojo pareikalavimo
laidavimo raštu laikomas tik toks laidavimo raštas, kuriame aiškiai ir įsakmiai
nurodyta, jog tai yra pirmojo pareikalavimo laidavimo raštas.
1.10. Užstatas – tai laidavimo draudimo sutartyje nurodyta piniginė įmoka,
kurią į Draudiko sąskaitą laidavimo draudimo sutarties šalių susitarimu
sumoka Draudėjas ir kuri užtikrina laiduojamų Draudėjo prievolių įvykdymą.
1.11. 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.
1.12. Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią įvykus draudžiamajam įvykiui
Draudikas privalo išmokėti Draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į
draudimo išmoką, arba kita draudimo sutartyje nustatyta išmokos mokėjimo
forma.
1.13. Draudžiamasis įvykis – laidavimo draudimo sutartyje nurodytas
atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
1.14. Nedraudžiamasis įvykis – įvykis, kurio metu patirtų nuostolių Draudikas
pagal laidavimo draudimo sutartį neatlygina.
1.15. Draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus, t.y.
tikimybė atsitikti draudžiamajam įvykiui ir šio įvykio galimų nuostolių dydis.
1.16. Sutartis – tarp Draudėjo ir Užsakovo sudaryta pirkimo-pardavimo,
rangos, paslaugų teikimo ar kitas rašytinis susitarimas arba Draudėjo
rašytiniai įsipareigojimai Užsakovui pagal konkurso sąlygas arba pagal
valstybinių institucijų norminiais aktais įvardintas prievoles.
1.17. Prašymas sudaryti draudimo sutartį (toliau – Prašymas) – Draudėjo
pildomas nustatytos formos ir turinio dokumentas, suteikiantis Draudikui
informaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti ir laidavimo draudimo
sutarčiai sudaryti.
1.18. Pirkimo dokumentai – Užsakovo Draudėjui pateikiami dokumentai,
apibūdinantys perkamą objektą bei pirkimo sąlygas: kvietimas, konkurso
ar kitų pirkimo būdų bei sąlygų dokumentai, šių dokumentų paaiškinimai
(patikslinimai) bei papildymai arba valstybinių institucijų nurodymai.
1.19. Tretysis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo sutartiniais santykiais
su Draudiku ir Draudėju pagal šių Taisyklių pagrindu sudarytą laidavimo
draudimo sutartį.
1.20. Su Draudėju susiję asmenys – Draudėjo darbuotojai, taip pat asmenys,
kuriems Draudėjas pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo saugoti draudimo
objektą, rūpintis juo, taip pat asmenys, kuriuos pasitelkė Draudėjas tarp
Draudėjo ir Užsakovo sudarytai sutarčiai įvykdyti (subrangovai ir pan.), kiti
įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atstovai.

3. LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES STRUKTŪRA
3.1. Laidavimo draudimo sutartį sudaro ir jos neatskiriama dalimi yra laikomi:
3.1.1. draudimo liudijimas ir visi jo priedai;
3.1.2. Taisyklės;
3.1.3. Prašymas;
3.1.4. laidavimo raštas.
4. LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKA
4.1. Laidavimo draudimo sutartį sudaro Draudikas ir Draudėjas.
4.2. Draudėjas privalo užpildyti Draudiko nustatytos formos prašymą, jį
pasirašyti ir pateikti Draudikui. Už prašyme pateiktų duomenų teisingumą
atsako Draudėjas.
4.3. Kartu su užpildytu prašymu Draudėjas pateikia prašyme nurodytus
dokumentus bei kitus Draudiko raštu pareikalautus dokumentus.
4.4. Draudimo sąlygos nustatomos Draudiko ir Draudėjo susitarimu, atsižvelgus į Draudėjo pateiktą ir rizikos vertinimo metu gautą informaciją bei
dokumentus.
4.5. Laidavimo draudimo sutartis laikoma sudaryta šalims susitarus ir
pasirašius laidavimo draudimo sutartį bei Draudėjui sumokėjus draudimo
įmoką. Laidavimo draudimo sutarties sudarymas yra patvirtintas Draudiko
išduodamu draudimo liudijimu (polisu).
4.6. Draudimo polisas išrašomas dviem egzemplioriais, kurių pirmasis
perduodamas Draudėjui, o antrasis lieka Draudikui.
4.7. Laidavimo raštas išrašomas dviem egzemplioriais, kurių pirmasis
perduodamas Užsakovui, o antrasis lieka Draudikui.
4.8. Jei Draudėjas kreipėsi į Draudiką su prašymu išduoti laidavimo
draudimo sutartį sudarančių dokumentų (-o) nuorašus, Draudikas privalo
išduoti Draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus už Draudiko nustatytą
mokestį.
4.9. Laidavimo rašto dublikatas neišduodamas.
4.10. Jeigu draudimo sąlygos, nurodytos Taisyklėse, skiriasi nuo laidavimo
draudimo sutartyje (draudimo polise ir jo prieduose, laidavimo rašte)
nurodytų sąlygų, vadovaujamasi laidavimo draudimo sutartyje nurodytomis
sąlygomis.
5. DRAUDIKO IR DRAUDĖJO TEISĖS IR PAREIGOS PRIEŠ SUDARANT
LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTĮ
5.1. Draudikas, prieš sudarydamas laidavimo draudimo sutartį, privalo:
5.1.1. supažindinti Draudėją su Taisyklėmis ir įteikti jų kopiją;
5.1.2. neatskleisti informacijos, gautos apie Draudėją, apdraustą asmenį ar
Užsakovą bei kitos laidavimo draudimo sutartyje nustatytos konfidencialios
informacijos, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ši draudiko pareiga
lieka galioti ir laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu bei sutarčiai
pasibaigus;
5.1.3. suteikti informaciją apie laidavimo draudimo sutarčiai taikomą teisę.
5.2. Draudikas, prieš sudarydamas laidavimo draudimo sutartį, turi teisę:
5.2.1. reikalauti iš Draudėjo visos informacijos, reikalingos draudimo rizikai
įvertinti;
5.2.2. atsisakyti sudaryti laidavimo draudimo sutartį, nenurodydamas
priežasčių;
5.2.3. pareikalauti iš Draudėjo sumokėti užstatą.
5.3. Draudėjas, prieš sudarydamas laidavimo draudimo sutartį, privalo:
5.3.1. pateikti Draudikui savo 3-jų paskutinių metų balansus ir pelno
(nuostolio) ataskaitas arba ataskaitinių ketvirčių finansinės atskaitomybės
dokumentus, jeigu įmonė veikia trumpiau nei 3 metus;
5.3.2. pateikti Draudikui informaciją apie turimą privalomą registruoti turtą
ir pajamas bei tinkamai patvirtintus turto ir pajamų deklaracijos nuorašus,
jei Draudėjas yra individuali įmonė ar fizinis asmuo (jei turtą ir pajamas
Draudėjas privalėjo deklaruoti Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais
atvejais);
5.3.3. Draudiko reikalavimu, užpildyti nustatytos formos ir turinio Prašymą
bei suteikti Draudiko reikalaujamą informaciją, reikalingą draudimo rizikai
įvertinti. Už Prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako Draudėjas;
5.3.4. pranešti Draudikui apie visas prašymo pildymo dieną Draudėjo
galiojančias laidavimo draudimo sutartis, sudarytas su kitais draudikais;
5.3.5. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštiškai informuoti
Draudiką apie draudimo rizikos padidėjimą ar sumažėjimą, netgi ir tada,
kai jis įvyksta ne dėl Draudėjo kaltės. Draudimo rizikos padidėjimu
ar sumažėjimu laikomas pirminės informacijos, nurodytos Prašyme

2. DRAUDIMO OBJEKTAS
2.1. Draudimo objektas - turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių,
už kurias Draudikas laidavo laidavimo draudimo sutartimi, neįvykdymu ar
netinkamu vykdymu (toliau – neįvykdymo).
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pasikeitimas, galintis turėti esminės įtakos draudimo rizikai, o taip pat
Draudėjui kylantys finansiniai ar ūkiniai sunkumai, galintys turėti įtakos
Draudėjo prievolių vykdymui.
5.4. Draudėjas, prieš sudarydamas laidavimo draudimo sutartį, turi teisę:
5.4.1. pateikti Prašymą Draudikui;
5.4.2. susipažinti su Taisyklėmis ir gauti jų kopiją.

7.6.2. gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.
7.7. Užsakovas privalo:
7.7.1. laidavimo draudimo sutarties sudarymo ir galiojimo metu suteikti
Draudikui jo reikalaujamą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą ir
sąlygas, Sutarties vykdymo terminus ir pan.;
7.7.2. Draudėjui įvykdžius Sutartyje numatytus įsipareigojimus, raštu apie
tai informuoti Draudiką ir grąžinti jam laidavimo rašto originalą;
7.7.3. Draudikui atlyginus Draudėjo Užsakovui padarytą žalą, išduoti
patvirtinimą, kad Draudikas įvykdė prievolę ir įgijo regreso teisę. Užsakovas
kartu privalo perduoti visus reikalavimą Draudėjui patvirtinančius
dokumentus.
7.7.4. atsitikus draudžiamajam įvykiui ar įvykiui, kuris gali būti pripažintas
draudžiamuoju, Užsakovas turi imtis jam prieinamų protingų priemonių
galimai žalai sumažinti, bei veiksmų nuostolius didinančioms priežastims
šalinti. Vykdyti Draudiko nurodymus, jei tokie buvo duoti.
7.7.5. pateikti Draudikui visus turimus ir/arba kuriuos jis turi teisę gauti
įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus ir informaciją apie
draudžiamojo įvykio aplinkybes, pasekmes, būtinus nustatant draudžiamojo
įvykio faktą bei draudimo išmokos dydį.
7.8. Užsakovas neprivalo:
7.8.1. Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, pirmiausia
nukreipti išieškojimą į Draudėjo turtą.

6. LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMAS
6.1. Laidavimo draudimo sutartis galioja Draudiko ir Draudėjo sutartam
laikotarpiui, apibrėžtam kalendorine data.
6.2. Laidavimo draudimo sutarties galiojimo pradžia ir pabaiga nurodomi
kalendorine data draudimo polise ir laidavimo rašte.
6.3. Laidavimo draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga prasideda
nuo draudimo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, su sąlyga,
kad yra sumokėta draudimo įmoka. Kai Draudėjas pavėluotai sumoka
draudimo įmoką ar užstatą, jei jis yra nustatytas Draudėjui, laidavimo
draudimo sutartis įsigalioja Taisyklių 14.9. punkte nustatyta tvarka.
6.4. Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl laidavimo raštas yra
neperleistinas ir neįkeistinas.
7. DRAUDĖJO, DRAUDIKO IR UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMO METU

8. LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDAI,
NUTRAUKIMO IR PAKEITIMO SĄLYGOS BEI ŠALIŲ ATSISKAITYMAS
NUTRAUKUS SUTARTĮ.

7.1. Draudikas laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu privalo:
7.1.1. neskelbti jokios informacijos, gautos apie Draudėjo ir/ar Užsakovo
ūkinę veiklą, jų turtinę padėtį, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
7.2. Draudikas laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu turi teisę:
7.2.1. reikalauti pakeisti laidavimo draudimo sutarties sąlygas arba padidinti
draudimo įmoką, jei Draudikui buvo pranešta apie draudimo rizikos
padidėjimą. Jeigu Draudėjas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo
sutarties sąlygų ar mokėti didesnės draudimo įmokos, Draudikas turi teisę
kreiptis į teismą dėl laidavimo draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš
esmės pasikeitus aplinkybėms;
7.2.2. tikrinti Draudėjo pateiktų duomenų teisingumą;
7.2.3. susipažinti su Sutarties dokumentais, jei yra gautas Užsakovo
reikalavimas atlyginti žalą;
7.2.4. teikti Draudėjui nurodymus dėl žalos sumažinimo ar išvengimo, jei yra
gautas Užsakovo reikalavimas atlyginti žalą;
7.2.5. savarankiškai tirti draudžiamojo įvykio aplinkybes, jei yra gautas
Užsakovo reikalavimas atlyginti žalą;
7.2.6. samdyti vertintojus, ekspertus ir kitus asmenis draudžiamojo įvykio
aplinkybėms tirti, jei yra gautas Užsakovo reikalavimas atlyginti žalą;
7.2.7. jei Draudėjui pareiškiamas ieškinys teisme, ne vėliau kaip per 5 dienas
nuo Draudėjo pranešimo apie pareikštą ieškinį gavimo, reikalauti Draudėją
įgalioti Draudiko paskirtus asmenis atstovauti Draudėjo interesams teisme;
7.3. Draudikas laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu neturi teisės:
7.3.1. išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs
draudžiamojo įvykio buvimu;
7.3.2. atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam
prieinamos informacijos.
7.4. Draudėjas laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu privalo:
7.4.1. suteikti Draudikui jo prašomą informaciją apie laidavimu užtikrintos
prievolės vykdymą, Draudėjo finansinę būklę;
7.4.2. per 3 darbo dienas raštiškai informuoti Draudiką apie draudimo
rizikos padidėjimą ar sumažėjimą, netgi ir tada, kai jis įvyksta ne dėl
Draudėjo kaltės. Draudimo rizikos padidėjimu ar sumažėjimu laikomas
pirminės informacijos, nurodytos Prašyme pasikeitimas, galintis turėti
esminės įtakos draudimo rizikai, o taip pat Draudėjui kylantys finansiniai ar
ūkiniai sunkumai, galintys turėti įtakos Draudėjo prievolių vykdymui. Jeigu
Draudėjas neįvykdo aukščiau nustatytos pareigos, Draudikas turi teisę
reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia
gautos draudimo įmokos;
7.4.3. atsitikus draudžiamajam įvykiui ar įvykiui, kuris gali būti pripažintas
draudžiamuoju, imtis visų protingų ir prieinamų priemonių žalai sumažinti.
7.4.4. atsitikus draudžiamajam įvykiui ar įvykiui, kuris gali būti pripažintas
draudžiamuoju, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu
apie jį pranešti Draudikui ir pateikti Draudiko reikalaujamus dokumentus bei
su įvykiu susijusią informaciją;
7.4.5. laiku mokėti draudimo įmokas;
7.4.6. įgalioti Draudiko paskirtus asmenis atstovauti Draudėjo interesams
teisme.
7.5. Draudėjas laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu turi teisę:
7.5.1. reikalauti pakeisti laidavimo draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti
draudimo įmoką, jei laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės
pasikeitė laidavimo draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių
sumažėja ar gali sumažėti draudimo rizika. Draudimo rizikos sumažėjimu
laikomas pirminės informacijos, nurodytos Prašyme pasikeitimas, galintis
turėti esminės įtakos draudimo rizikos sumažėjimui.
7.6. Užsakovas turi teisę:
7.6.1. laidavimo draudimo sutartyje nustatyta tvarka reikalauti išmokėti
draudimo išmoką;

8.1. Laidavimo draudimo sutartis pasibaigia:
8.1.1. pasibaigus laidavimo draudimo sutarties ir laidavimo rašto galiojimo
terminui;
8.1.2. suėjus laidavimo terminui, jeigu laidavimo draudimo sutartimi buvo
užtikrinta būsima prievolė, ir ji iki šio termino pabaigos neatsirado.
8.1.3. Draudėjui įvykdžius visas prievoles, už kurias Draudikas laidavo
laidavimo draudimo sutartimi, ir Užsakovui grąžinus laidavimo rašto
originalą;
8.1.4. išmokėjus draudimo sumos dydžio draudimo išmoką arba kai kelių
pagal Laidavimo draudimo sutartį išmokėtų draudimo išmokų suma pasiekia
Laidavimo draudimo sutartyje nurodytą draudimo sumą;
8.1.5. laidavimo draudimo sutarties šalims susitarus;
8.1.6. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.
8.2. Laidavimo draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:
8.2.1. Draudiko arba Draudėjo pageidavimu. Apie nutraukimą privaloma
raštu pranešti kitai laidavimo draudimo sutarties šaliai ne vėliau kaip prieš
1 mėnesį. Laidavimo draudimo sutartis Draudiko pageidavimu gali būti
nutraukta, tik gavus Draudėjo rašytinį sutikimą.
8.2.2. jeigu po laidavimo draudimo sutarties įsigaliojimo išnyko galimybė
įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudžiamoji rizika išnyko dėl aplinkybių,
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu.
8.2.3. Draudiko ar Draudėjo reikalavimu, kitai laidavimo draudimo sutarties
šaliai iš esmės pažeidus laidavimo draudimo sutarties sąlygas. Apie
laidavimo draudimo sutarties nutraukimą, nurodant nutraukimo priežastį,
privaloma raštu pranešti kitai laidavimo draudimo sutarties šaliai ne vėliau
kaip prieš 1 mėnesį.
8.3. Laidavimo draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš terminą pagal
Taisyklių 8.2.1. ir 8.2.2. punktus tik tuomet, jei su tuo sutinka Užsakovas ir
raštu informuoja Draudiką, kad neturi ir neturės pretenzijų Draudikui pagal
jo išduotą laidavimo raštą arba grąžina laidavimo raštą Draudikui.
8.4. Laidavimo draudimo sutartis gali būti pakeista Draudikui ir Draudėjui
raštiškai susitarus. Jeigu laidavimo draudimo sutarties pakeitimas pakeičia
Draudiko įsipareigojimų turinį ir/ar jų pobūdį Užsakovui arba yra keičiamas
Užsakovui išduotas laidavimo raštas, laidavimo draudimo sutarties tarp
Draudiko ir Draudėjo pakeitimams turi būti gautas raštiškas Užsakovo
sutikimas.
8.5. Nutraukus laidavimo draudimo sutartį Draudikas su Draudėju atsiskaito
tokia tvarka:
8.5.1. jeigu laidavimo draudimo sutartis nutraukiama prieš terminą pagal
Taisyklių 8.2.1. punktą Draudėjo iniciatyva, Draudėjui grąžinama įmoka už
likusį laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavus sutarties
sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki 30 proc. nuo Draudiko apskaičiuotos
draudimo įmokos sumos, bet nemažiau kaip 100 Lt) bei pagal tą laidavimo
draudimo sutartį išmokėtas sumas.
8.5.2. jeigu laidavimo draudimo sutartis nutraukiama prieš terminą pagal
Taisyklių 8.2.1. punktą Draudiko iniciatyva (gavus rašytinį Draudėjo ir
Užsakovo pritarimą), Draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra
proporcinga laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.
8.5.3. jeigu laidavimo draudimo sutartis nutraukiama prieš terminą pagal
Taisyklių 8.2.2. punktą, Draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra
proporcinga laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.
8.5.4. jeigu laidavimo draudimo sutartis nutraukiama prieš terminą pagal
Taisyklių 8.2.3. punktą Draudiko reikalavimu Draudėjui iš esmės pažeidus
laidavimo draudimo sutarties sąlygas, Draudėjui draudimo įmokos
negrąžinamos.
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8.5.5. jeigu laidavimo draudimo sutartis nutraukiama prieš terminą pagal
Taisyklių 8.2.3. punktą Draudėjo reikalavimu, Draudikui iš esmės pažeidus
laidavimo draudimo sutarties sąlygas, Draudėjui grąžinama draudimo
įmokos dalis, proporcinga laidavimo draudimo sutarties galiojimo terminui
nuo pažeidimo datos iki laidavimo draudimo sutarties galiojimo termino
pabaigos.

II DALIS. DRAUDIMO SĄLYGOS
12. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
12.1. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, draudžiamasis
įvykis pagal pasiūlymo laidavimo draudimo sutartį yra tada, kai yra
nustatoma ir įrodoma Draudėjo sutartinė civilinė atsakomybė dėl Draudėjo
prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymo, pagal Užsakovo vykdomo ir/arba
Draudėjo laimėto konkurso pirkimo sąlygas:
12.1.1. jeigu Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu,
nurodytu konkurso sąlygose ir/arba pasiūlyme;
12.1.2. jeigu Draudėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Sutartį pagal laimėtą
konkursą ir/arba pasiūlymą, raštu atsisako ją sudaryti;
12.1.3. jeigu Draudėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Sutartį pagal laimėtą
konkursą ir/arba pasiūlymą, nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu
tai buvo numatyta pirkimo konkurso dokumentuose;
12.1.4. jeigu Draudėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Sutartį pagal
laimėtą konkursą ir/arba pasiūlymą, iki Užsakovo nurodyto laiko neatvyksta
sudaryti Sutarties;
12.1.5. jeigu Draudėjas nesutinka koreguoti pasiūlymo kainos pagal
konkurso sąlygas galiojantį pasiūlymą priėmusio Užsakovo pagrįstu
reikalavimu.
12.2. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, draudžiamasis
įvykis pagal atlikimo laidavimo draudimo sutartį yra tada, kai yra nustatoma
ir įrodoma Draudėjo sutartinė civilinė atsakomybė dėl Draudėjo prisiimtų
įsipareigojimų neįvykdymo pagal su Užsakovu pasirašytos sutarties
sąlygas:
12.2.1. Draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, patiektos prekės
netenkina Sutartyje nustatytų reikalavimų ir Draudėjas atsisako ištaisyti
defektus;
12.2.2. Draudėjas dėl savo kaltės praleidžia Sutartyje nustatytus prievolių
įvykdymo terminus;
12.2.3. Draudėjas neteisėtai atsisako tęsti Sutarties prievolių vykdymą.
12.3. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, draudžiamasis
įvykis pagal avansinio mokėjimo laidavimo draudimo sutartį yra tada, kai yra
nustatoma ir įrodoma Draudėjo sutartinė civilinė atsakomybė dėl Draudėjo
Užsakovui negrąžinto avansinio mokėjimo (kuris buvo gautas pagal
Sutartį sudarytą su Užsakovu), kai jis buvo panaudotas ne pagal Sutartyje
numatytą paskirtį.
12.4. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, draudžiamasis
įvykis pagal garantinio laikotarpio laidavimo draudimo sutartį yra tada,
kai yra nustatoma ir įrodoma Draudėjo sutartinė civilinė atsakomybė dėl
Draudėjo neįvykdytų įsipareigojimų Užsakovui per laidavimo draudimo
sutartyje nurodytą garantinį terminą, už kurių įvykdymą pagal pasirašytą
Sutartį yra atsakingas Draudėjas.
12.5. Be 12.1.–12.4. punktuose (imtinai) nurodytų sąlygų, taip pat būtina
sąlyga draudžiamajam įvykiui pripažinti yra Užsakovo reikalavimo mokėti
draudimo išmoką pateikimas Draudikui atitinkamos laidavimo draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu.

9. PAPILDOMO DRAUDIMO, DVIGUBO DRAUDIMO IR NEVISIŠKO
DRAUDIMO SĄLYGOS
9.1. Jeigu draudimo suma, dėl kurios sutarė Draudikas ir Draudėjas, yra
mažesnė už Užsakovo reikalaujamą sumą, Draudėjas turi teisę papildomai
apdrausti tas pačias prievoles, sudarydamas papildomą (-as) laidavimo
draudimo sutartį (-is) dėl tų pačių prievolių įvykdymo su tuo pačiu ar kitu
Draudiku. Apie tokios (-ių) laidavimo draudimo sutarties (-ių) sudarymą
Draudėjas privalo raštu informuoti Draudiką per 10 kalendorinių dienų nuo
jos (-ų) sudarymo dienos arba prieš sudarant laidavimo draudimo sutartį
pagal šias Taisykles, jei tokia (-ios) papildoma laidavimo draudimo sutartis
(-ys) jau buvo sudaryta (-os).
9.2. Informuodamas apie papildomo laidavimo draudimo sutartį (-is),
Draudėjas Draudikui turi pateikti raštu tokius duomenis apie papildomo
laidavimo draudimo sutartį: Draudiko pavadinimas, draudimo suma,
papildomo laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpis, laidavimo
draudimo sutarties (-ių) sudarymo data, draudžiamieji įvykiai.
9.3. Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nustačius, kad dėl tos pačios rizikos
Draudėjas yra sudaręs laidavimo draudimo sutartis daugiau nei su vienu
Draudiku, draudimo išmoka mokama tokia tvarka:
9.3.1. jeigu nuostolio suma yra didesnė už bendrą galiojančių laidavimo
draudimo sutarčių, sudarytų dėl tų pačių Draudėjo prievolių įvykdymo
laidavimo, draudimo sumą, draudimo išmoka, kurią turi išmokėti Draudikas,
yra lygi draudimo sumai. Kiekvienas Draudikas moka draudimo išmoką
proporcingai prisiimtai rizikai, tačiau bendra išmokų suma negali būti
didesnė nei bendra draudimo suma;
9.3.2. jeigu nuostolio suma yra mažesnė už bendrą galiojančių laidavimo
draudimo sutarčių, sudarytų dėl tų pačių Draudėjo prievolių įvykdymo
laidavimo, draudimo sumą, draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas
Draudikas, sumažinama proporcingai ta dalimi, kuria nuostolio dydis yra
mažesnis už bendrą draudimo sumą.
9.4. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje, išskyrus įstatymų numatytus
atvejus, nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę, tai,
įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Užsakovui dalį jo
patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui.
10. INFORMACIJOS KITAI ŠALIAI TEIKIMO TVARKA
10.1 Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo
perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Tarpininkai nėra įgalioti šiuos
pranešimus priimti.
10.2 Pranešimai draudėjui siunčiami raštu faksimiliniu ryšiu arba paštu arba
naudojantis kurjerio paslaugomis. Pranešimas, išsiųstas elektroniniu laišku
draudėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu draudimo liudijime, arba laišku
draudėjo adresu, nurodytu draudimo liudijime, arba perduotas draudėjo
fakso numeriu, nurodytu draudimo liudijime, arba įteiktas draudėjui adresu,
nurodytu draudimo liudijime, naudojantis kurjerio paslaugomis, laikomas
įteiktas tinkamai pagal šias Taisykles, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus
atvejus. Draudimo sutarties šalys privalo informuoti viena kitą apie adreso
pasikeitimą.
10.3 Laikoma, kad pranešimo tinkamo įteikimo diena yra:
10.3.1 kai siunčiama elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu – kita darbo diena
po pranešimo išsiuntimo dienos;
10.3.2 kai siunčiama paštu:
10.3.2.1 paštu paprastu laišku – pranešimas laikomas įteiktas tinkamai
praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo;
10.3.2.2 paštu registruotu laišku – pranešimo gavimo diena (pranešimo
gavimo diena nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos,
turinčios tam teisę).
10.3.3 kai siunčiama per kurjerį – diena, kurią draudėjui yra įteikiamas
pranešimas.

13. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
13.1. Nedraudžiamieji įvykiai - atvejai, kai Draudėjui civilinė atsakomybė
netaikoma arba jis yra atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės Užsakovui
Lietuvos Respublikos įstatymų (CK 6.253 str.) nustatyta tvarka.
13.2. Nedraudžiamieji įvykiai - atvejai, kai Draudėjui nekyla ir/arba
nenustatoma ir neįrodoma Draudėjo civilinė atsakomybė dėl Draudėjo
prisiimtų pagal Užsakovo paskelbto ir/arba Draudėjo laimėto konkurso
ar sudarytos su Užsakovu sutarties sąlygas įsipareigojimų, už kuriuos
Draudikas laidavo laidavimo draudimo sutartimi, neįvykdymo.
13.3. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi visi atvejai, už kuriuos Draudikas
neatsako prieš Užsakovą, o taip pat kiti Draudiko su Draudėju aptarti ir
laidavimo draudimo sutartyje numatyti įvykiai.
13.4. Nedraudžiamaisiais įvykiais yra laikomi reikalavimai sumokėti
Draudėjo su Užsakovu sudarytoje sutartyje ar įstatymuose nustatytas
netesybas (baudas, delspinigius), palūkanas dėl Draudėjo prievolių (-ės)
neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, jei laidavimo draudimo sutartyje
nenustatyta kitaip.
13.5. Nedraudžiamaisiais įvykiais yra laikomi visi šių Taisyklių 12 skyriuje
išvardinti draudžiamieji įvykiai, jeigu juos nusikalstamais veiksmais ar tyčia
sąlygojo ar sukėlė Draudėjas ir/arba su Draudėju susiję asmenys.
13.6. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi bet kokie atvejai, kurie neatitinka
atitinkamo draudžiamojo įvykio apibrėžimo ir/arba šių Taisyklių 12.5. punkte
numatytų (-os) sąlygų (-os).

11. DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMO KITAM DRAUDIKUI
TVARKA
11.1. Įstatymų nustatyta tvarka Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir
pareigas kitiems Draudikams.
11.2. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas viešo skelbimo
būdu privalo informuoti Draudėją prieš 2 mėnesius.
11.3. Jei Draudėjas nesutinka su Draudiko pasikeitimu, jis turi teisę nutraukti
laidavimo draudimo sutartį per 1 mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo.
Nutraukus laidavimo draudimo sutartį Draudikas turi teisę į draudimo
įmokos dalį, kuri yra proporcinga laidavimo draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui.

14. DRAUDIMO SUMOS, DRAUDIMO ĮMOKOS BEI UŽSTATO DYDŽIO
NUSTATYMO TVARKA. DRAUDIMO ĮMOKOS BEI UŽSTATO MOKĖJIMO
TVARKA IR NESUMOKĖJIMO TEISINĖS PASEKMĖS
14.1. Draudimo suma nustatoma Draudiko ir Draudėjo tarpusavio
susitarimu.
4

14.2. Konkreti draudimo suma nurodoma draudimo polise ir laidavimo rašte.
14.3. Maksimali draudimo išmokų suma negali viršyti bendros draudimo
sumos. Išmokėjus dalį draudimo išmokų, toliau laidavimo draudimo sutartis
galioja likusiai draudimo sumai.
14.4. Draudimo suma negali būti didesnė už sumą, kurią Draudėjas gali būti
skolingas Užsakovui už prievolės neįvykdymą.
14.5. Draudimo įmoką, vadovaudamasis Draudėjo pateikta informacija ir
įvertinęs riziką, apskaičiuoja Draudikas.
14.6. Jei nesutarta kitaip, draudimo įmoka tūri būti mokama per vieną kartą
(ne dalimis).
14.7. Draudimo įmokos sumokėjimo terminas turi būti ankstesnis arba
sutapti su laidavimo draudimo sutarties įsigaliojimo diena.
14.8. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos, kurios sumokėjimas
siejamas su laidavimo draudimo sutarties įsigaliojimu laidavimo draudimo
sutartyje nurodytu terminu, laidavimo draudimo sutartis neįsigalioja nuo
laidavimo draudimo sutartyje nurodytos įsigaliojimo dienos.
14.9. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo
įmoką mokant naudojantis banko paslaugomis, jos sumokėjimo momentu
laikoma data, kuria banko sąskaitos išraše pažymimas pinigų pervedimas
į Draudiko sąskaitą. Jei draudimo įmoka mokama grynaisiais pinigais ar
naudojantis pašto paslaugomis, draudimo įmokos sumokėjimo momentu
yra laikoma data, nurodyta mokėjimo dokumente.
14.10. Draudiko ir Draudėjo susitarimu laidavimo draudimo sutartyje gali
būti nustatytas užstatas, kurį tokiais pačiais terminais kaip ir įmoką privalo
sumokėti Draudėjas į Draudiko sąskaitą.
14.11. Draudikas įsipareigoja grąžinti užstatą Draudėjui per 10 kalendorinių
dienų nuo Draudėjo prašymo grąžinti užstatą gavimo dienos, jei yra
įvykdytos visos 14.11.1. ir 14.11.2. punktuose išvardintos sąlygos:
14.11.1. Laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs
ir Užsakovas raštiškai informuoja Draudiką, kad visos Draudėjo prievolės,
už kurias buvo laiduota, yra įvykdytos, arba Užsakovas grąžina originalų
laidavimo raštą Draudikui;
14.11.2. Užsakovas laidavimo draudimo laikotarpiu nepateikė Draudikui
reikalavimo mokėti Draudikui draudimo išmoką, o taip pat ji nebuvo
sumokėta iki prašymo grąžinti užstatą gavimo dienos.
14.12. Jeigu pagal Užsakovo reikalavimą jam buvo mokamos draudimo
išmokos arba yra gautas Užsakovo reikalavimas mokėti draudimo išmoką,
Draudikas turi teisę užstato ar jo dalies, kurie atitiktų sumokėtas draudimo
išmokas, negrąžinti Draudėjui. Jeigu Užsakovo pateikto reikalavimo suma
yra mažesnė už užstatą, tai Draudėjui turi būti sugrąžintas skirtumas tarp
užstato ir reikalaujamos sumos, įvertinus patirtus Draudiko nuostolius.
14.13. Jei užstatas nesumokamas arba pavėluotai sumokamas, galioja
Taisyklių 14.8. punkte nurodytos įmokos nesumokėjimo ar pavėluoto
sumokėjimo sąlygos.
14.14. Užstatas mokamas į Draudiko sąskaitą tik naudojantis banko
paslaugomis.

16.3. Jei yra nustatoma, kad dėl nuostolių atsiradimo Užsakovui yra kaltas
ir Užsakovas, tai draudimo išmoka mažinama proporcingai Užsakovo kaltei.
16.4. Gavęs visą informaciją, reikšmingą draudžiamojo įvykio fakto,
aplinkybių, pasekmių bei draudimo išmokos dydžio nustatymui, Draudikas
privalo ne vėliau kaip per 30 dienų išmokėti draudimo išmoką.
16.5. Draudimo išmoka mokama Užsakovui laidavimo draudimo sutartyje
bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis, nustačius draudžiamojo
įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį.
16.6. Gavus reikalavimą mokėti draudimo išmoką pagal išduotą Užsakovui
pirmo pareikalavimo laidavimo raštą (jei yra išduotas tokios rūšies laidavimo
raštas), Draudikas gali atsisakyti mokėti tik tuo atveju, jeigu reikalavimas
yra paremtas aiškia apgaule. Draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką pagal
pirmo pareikalavimo laidavimo raštą, turi teisę raštu pareikalauti iš Užsakovo
pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Draudėjas neįvykdė ar netinkamai
įvykdė sutarties prievoles. Paaiškėjus, kad nepagrįstai pagal Užsakovo
reikalavimą buvo sumokėta draudimo išmoka, Draudikas turi teisę kreiptis į
Užsakovą dėl išmokos sugrąžinimo arba kreiptis į teismą įstatymų nustatyta
tvarka. Šis punktas netaikomas ne pirmojo pareikalavimo (įprastiniams)
laidavimo raštams.
16.7. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 dienų nuo pranešimo apie
draudžiamąjį įvykį, Draudikas privalo raštu išsamiai ir motyvuotai informuoti
Draudėją ir Užsakovą bei apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.
16.8. Draudikas turi teisę atidėti sprendimo dėl draudimo išmokos mokėjimo
ar nemokėjimo priėmimą:
16.8.1. iki Užsakovas pateiks draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes,
pasekmes ir nuostolio dydį pagrindžiančius dokumentus;
16.8.2. iki ikiteisminio tyrimo, teisminio proceso, susijusio su draudžiamuoju
įvykiu, pabaigos.
16.9. Išmokėjęs Užsakovui draudimo išmoką už neįvykdytą Draudėjo
prievolę, Draudikas perima atgręžtinio reikalavimo teisę dėl išmokėtų
sumų į Draudėją. Užsakovas privalo pateikti Draudikui visus dokumentus,
reikalingus atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisei pagrįsti.
16.10. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką Užsakovui už neįvykdytą
Draudėjo prievolę, už kurią buvo laiduota, Draudėjas įsipareigoja per 5 darbo
dienas nuo Draudiko raštiško pareikalavimo gavimo grąžinti sumokėtos
draudimo išmokos dydžio pinigų sumą Draudikui. Pavėlavęs atsiskaityti
su Draudiku Draudėjas privalo sumokėti 0,02%
dydžio delspinigių
nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių
sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos grąžinti skolą. Draudėjo likvidavimo,
reorganizavimo atveju, jo įsipareigojimai pagal laidavimo draudimo sutartį
pereina Draudėjo teisių perėmėjui.
16.11. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką už neįvykdytą Draudėjo
prievolę, Draudikas turi teisę papildomai reikalauti iš Draudėjo atlyginti
visus su laidavimu susijusius nuostolius, taip pat reikalauti palūkanų už
Užsakovui sumokėtą sumą.
16.12. Jei įvykis yra draudžiamasis, o laidavimo draudimo sutarties šalys ir
Užsakovas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Užsakovo pageidavimu
Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai,
jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
16.13. Tais atvejais, kai dalį nuostolių Užsakovui atlygina Draudėjas,
draudimo išmoka negali būti didesnė, negu skirtumas tarp nustatytos žalos
ir Draudėjo atlygintos sumos.
16.14. Kai Draudikas išmoka draudimo išmoką, lygią draudimo sumos
daliai, Draudiko prievolė lieka galioti iki laidavimo draudimo sutarties
termino pabaigos likusiai draudimo sumos daliai.

III DALIS. DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO SĄLYGOS BEI TVARKA
15. PRANEŠIMŲ APIE ĮVYKĮ PATEIKIMO TVARKA
15.1. Teisę reikalauti, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, turi Užsakovas.
Draudikas turi teisę pareikšti Užsakovo reikalavimui visus atsikirtimus,
kuriuos galėtų reikšti Draudėjas, jei ko kita nenustato laidavimo draudimo
sutartis.
15.2. Kad būtų išmokėta draudimo išmoka, Užsakovas privalo pateikti
Draudikui šiuos dokumentus ar jų nuorašus:
15.2.1. reikalavimą išmokėti pagal Sutartį priklausančią draudimo išmoką,
kuriame turi būti nurodyta, kurias Sutarties sąlygas Draudėjas pažeidė ir
kuriomis Sutarties nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui
pagal Sutartį priklausančios pagrįstos draudimo išmokos;
15.2.2. dokumentus apie laiduojamos prievolės neįvykdymo/netinkamo
įvykdymo aplinkybes ir pasekmes.
15.3. Įvykus draudžiamajam įvykiui Draudėjas privalo vykdyti šių Taisyklių
7.4.3. ir 7.4.4. punktuose nustatytas pareigas.
15.4. Jeigu Užsakovas pareiškia ieškinį Draudikui, Draudikas privalo
informuoti apie tai Draudėją raštu ir patraukti jį dalyvauti byloje atsakovu
arba trečiuoju asmeniu.

17. DRAUDIMO IŠMOKOS MAŽINIMO IR NEMOKĖJIMO ATVEJAI
17.1. Draudimo išmoka gali būti mažinama:
17.1.1. jei Užsakovui Draudėjas dalinai atlygino nuostolius;
17.1.2. jei Draudėjas neatlieka arba netinkamai atlieka bent vieną iš jo
pareigų, numatytų Taisyklių 7.4.1. – 7.4.4. punktuose (imtinai);
17.1.3. jei Draudėjas arba su juo susiję asmenys nesiėmė visų prieinamų
protingų priemonių nuostoliams sumažinti ar išvengti.
17.1.4. jei Užsakovas neatlieka arba netinkamai atlieka bent vieną iš jo
pareigų numatytų Taisyklių 7.7.1., 7.7.4. ir 7.7.5. punktuose.
17.2. Draudimo išmoka yra nemokama:
17.2.1. Draudėjas arba su juo susiję asmenys sąmoningai nesiėmė visų
prieinamų protingų priemonių nuostoliams sumažinti ar išvengti.
17.2.2. jei Užsakovas atsisakė savo reikalavimo teisės Draudėjui;
17.2.3. jei laidavimo draudimo sutartis sudaryta po įvykio, kuris gali būti
pripažintas draudžiamuoju, arba po draudžiamojo įvykio;
17.2.4. jei Draudėjas arba su Draudėju susiję asmenys arba Užsakovas
nuostolį padarė tyčia arba bandė suklaidinti Draudiką, pateikdamas
neteisingus duomenis, klastodamas dokumentus, neteisėtai padidino
nuostolio dydį;
17.2.5. jei Užsakovui Draudėjas pilnai atlygino nuostolius;
17.2.6. kitais laidavimo draudimo sutartyje ar įstatymuose nustatytais
atvejais.
17.2.7. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo
išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką.
Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, Draudikas

16. ŽALOS IR DRAUDIMO IŠMOKŲ NUSTATYMO, APSKAIČIAVIMO IR
IŠMOKĖJIMO TVARKA
16.1. Žala nustatoma ir apskaičiuojama atsižvelgiant į Užsakovo, Draudėjo
pateiktus ir Draudiko iš kitų asmenų, įstaigų, įmonių ar organizacijų
surinktus, gautus dokumentus apie draudžiamojo įvykio aplinkybes,
pasekmes, o taip pat atsižvelgiant į žalos atlyginimą reguliuojančias teisės
normas bei laidavimo draudimo sutarties sąlygas. Draudiko surinktuose ir
gautuose dokumentuose turi būti nurodyta informacija apie draudžiamojo
įvykio aplinkybes, pasekmes, Užsakovui dėl draudžiamojo įvykio padarytą
žalos faktą ir dydį.
16.2. Maksimali draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos.
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privalo pateikti Užsakovui ir Draudėjui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie
tokio sprendimo priežastis.
18. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
18.1. Iš laidavimo draudimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami
derybomis. Nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
18.2. Draudėjas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į
Lietuvos Draudimo priežiūros komisiją dėl tarp jo ir Draudiko kilusių ginčų.
18.3. Taisyklėse neaptarti atvejai sprendžiami Lietuvos Respublikos
Draudimo įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Uždarosios akcinės bendrovės
draudimo kompanijos „PZU Lietuva“

Valdybos pirmininkas

Jaroslaw Kiersznowski
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