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I DALIS: BENDROSIOS SĄLYGOS
1.

SĄVOKOS

1.1. Draudikas Uždaroji akcinė bendrovė
draudimo
kompanija “PZU Lietuva”, teisės aktų nustatyta tvarka turinti
teisę vykdyti draudimo veiklą.
1.2. Draudėjas Asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl
draudimo sutarties sudarymo ar kuriam draudikas pasiūlė
sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį
su draudiku.
1.3. Draudimo sutartis Sutartis, kurios šalys yra draudikas
ir draudėjas. Draudėjas draudimo sutartimi įsipareigoja
mokėti draudikui draudimo įmokas. Draudikas draudimo
sutartimi įsipareigoja sumokėti draudėjui, apdraustajam,
draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui, kurio naudai
sudaryta draudimo sutartis, ar nukentėjusiam trečiajam
asmeniui draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu įvyksta draudimo sutartyje nustatytas
draudžiamasis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios draudimo
taisyklės, draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį (jeigu
jis buvo pateiktas raštu), draudimo polisas ir jo priedai (jeigu
jie buvo papildomai pasirašyti draudiko ir draudėjo).
1.4. Draudimo taisyklės (toliau - Taisyklės). Statybinių
rizikų savanoriškojo draudimo taisyklės Nr.037, kurios yra
neatsiejama draudimo sutarties dalis.
1.5. Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį (toliau
– Prašymas). Žodinis draudėjo pareiškimas arba draudiko
nustatytos formos rašytinis dokumentas, kuriuo išreiškiamas
draudėjo ketinimas sudaryti draudimo sutartį su draudiku ir
kuriuo draudėjas suteikia draudikui informaciją apie
aplinkybes, turinčias įtakos draudimo rizikai.
1.6. Draudimo polisas Draudiko
išduodamas
dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
1.7. Draudimo objektas Turtiniai interesai, susiję su
asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.
1.8. Draudimo rizika Draudimo objektui gresiantis tikėtinas
pavojus.
1.9. Apdraustasis Draudimo sutartyje nurodytas asmuo,
kurio turtiniai interesai yra draudžiami. Apdraustaisiais
laikomi:
- visi subrangovai, pasirašę statybos darbų subrangos
sutartis su draudėju, kai draudėjas yra statybos rangovas;
- visi statybos rangovai, pasirašę statybos darbų rangos
sutartis su draudėju bei visi subrangovai, pasirašę statybos
darbų subrangos sutartis su statybos rangovais, kai
draudėjas yra statytojas (užsakovas).
1.10. Naudos gavėjas Draudimo sutartyje nurodytas asmuo
arba draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir
apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo
išmoką.
1.11. Nukentėjęs trečiasis asmuo Civilinės atsakomybės
draudimo atveju asmuo, kuriam draudėjas ar apdraustasis
padarė žalos.
1.12. Susiję su draudėju ar apdraustuoju asmenys
Draudėjo ar apdraustojo darbuotojai, o taip pat asmenys,
kuriems draudėjas ar apdraustasis pavedė ar kitaip teisėtai
patikėjo saugoti, rūpintis draudimo objektu.
1.13. 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.
1.14. Draudimo įmoka Draudimo
sutartyje
nurodyta
pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutarties sąlygomis
moka draudikui už draudimo apsaugą.
1.15. Draudžiamasis įvykis Draudimo sutartyje nurodytas
atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo
išmoką.

1.16. Draudimo išmoka Pinigų suma, kurią įvykus
draudiminiam įvykiui draudikas privalo išmokėti draudėjui ar
kitam asmeniui, turinčiam teisę į draudimo išmoką.
1.17. Nedraudžiamasis įvykis Draudimo suatrtyje nurodytas
atsitikimas, kuriam įvykus draudikas neprivalo mokėti
draudimo išmokos.
1.18. Besąlyginė išskaita (franšizė)
Suma,
kuria
kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju draudikas mažina
mokėtiną draudimo išmoką.
1.19. Draudimo apsauga Draudiko įsipareigojimas įvykus
draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo išmoką.
1.20. Draudimo vieta Tai draudimo sutartyje nurodyta
statybvietė ar kita teritorija, kurioje galioja draudimo apsauga.
1.21. Bandymai
Sumontuotų
technologinių
įrenginių,
vamzdynų ir/ar nutiestų inžinerinių tinklų bei susisiekimo
komunikacijų išbandymas pilnu projektiniu pajėgumu prieš
statinio pripažinimą tinkamu naudoti.
1.22. Aptarnavimo darbai
Tai rangos (ar kitoje)
sutartyje nustatyti darbai, vykdomi draudimo objekto ar jo
dalies atžvilgiu po to, kai draudimo objektas pripažintas
tinkamu naudoti.
1.23. Garantinis terminas
Tai
draudėjo
atsakomybės statytojui (užsakovui) laikotarpis, nustatytas
rangos sutartyje.
1.24. Darbų klaidos Tai draudėjo, apdraustojo ar susijusių
su draudėju ar apdraustuoju asmenų veika Darbų vykdymo
metu, susijusi su kvalifikacijos, patirties stoka ir lemianti
nuostolius draudimo objektui.
1.25. Projektavimo klaidos Tai statinio projektuotojo
statybos techninių reglamentų reikalavimų pažeidimai statinio
projekto (techninio ar/ir darbo projekto) sprendiniuose.
1.26. Civilinės atsakomybės draudimas Asmens turtinių
interesų, susijusių su civiline atsakomybe už nukentėjusiems
tretiesiems asmenims ar jų turtui padarytą žalą, draudimas,
kai draudiko mokamos draudimo išmokos dydis priklauso nuo
nuostolių,
kuriuos
apdraustasis
privalo
atlyginti
nukentėjusiam trečiajam asmeniui už padarytą žalą dydžio,
tačiau neviršijant draudimo sumos.
1.27. Žala Nukentėjusio trečiojo asmens materialaus turto
sunaikinimas, sugadinimas arba nukentėjusiojo trečiojo
asmens kūno sužalojimas (įskaitant mirtį) bei dėl to patirtos
išlaidos, o taip pat negautos pajamos, kurias nukentėjęs
trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų padaryta žala.
1.28. Nuostoliai Patirtos žalos piniginė išraiška.
1.29. Subrogacija (draudiko regresinio reikalavimo teisė).
Draudiko teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už
padarytą žalą asmens.
1.30. Likutinė vertė Atkūrimo išlaidų vertė, atėmus
nusidėvėjimo sumą, draudžiamojo įvykio dieną.
1.31. Įsibrovimas Įsibrovimu laikoma tada, kai vagis:
- įsilaužia, įsibrauna arba, naudodamasis padirbtais raktais
bei kitokiais įrankiais, patenka į pastato patalpą. Padirbtu
raktu laikomas toks raktas, kurį pasigamina tokios teisės
neturintis asmuo;
- pastato viduje įsilaužia į rakinamą talpą arba jai atidaryti
panaudoja padirbtus raktus ar kitokius įrankius;
- iš užrakintos pastato patalpos, prieš tai į ją patekęs arba ten
pasislėpęs, pagrobia daiktus;
- į patalpą įsibrauna pasinaudojęs tikru raktu arba ten atidaro
kokią nors talpą tikru raktu, įsigytu vagystės su įsibrovimu į
draudimo vietą arba plėšimo ne draudimo vietoje metu;
- į patalpą įsibrauna pasinaudojęs tikrais raktais, įsigytais
vagystės metu, taip pat ir ne draudimo vietoje, bet ne dėl
draudėjo, apdraustojo ar jų darbuotojo, atsakingo už raktų
saugojimą, didelio neatsargumo.
1.32. Reikalavimas Draudėjui ir/ar apdraustajam raštu
pateiktas pranešimas, kuriuo draudėjas ir/ar apdraustasis
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laikomas už nukentėjusiam trečiajam asmeniui ir/ar statytojui
(užsakovui) padarytą žalą.
Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos
draudimo įstatymo sąvokas.
2.
DRAUDĖJO, APDRAUSTOJO, NAUDOS GAVĖJO,
NUKENTĖJUSIO TREČIOJO ASMENS IR DRAUDIKO
TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas privalo:
2.1.1. suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai.
Esminės aplinkybės, apie kurias draudėjas privalo informuoti
draudiką nurodomos Taisyklėse, Prašyme ir/arba draudiko
raštu pareikalaujamos jį informuoti;
2.1.2. draudikui pareikalavus, užpildyti Prašymą bei
suteikti kitą draudiko reikalaujamą informaciją, reikalingą
draudimo rizikai įvertinti;
2.1.3. pranešti draudikui apie visas draudžiamo
Draudimo ojekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų sąlygas
(draudimo sumas, draudimo objektus bei draudžiamuosius
įvykius), sudarytas su kitais draudikais.
2.2. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas turi teisę:
2.2.1. susipažinti su Taisyklėmis ir gauti iš draudiko
jų kopiją;
2.2.2. pateikti užpildytą Prašymą per atstovą.
2.3. Prieš draudėjui ir draudikui sudarant draudimo sutartį,
apdraustasis(-ieji) ir/ar naudos gavėjas turi teisę susipažinti
su Taisyklėmis ir gauti iš draudiko jų kopijas.
2.4. Prieš sudarytamas draudimo sutartį, draudikas privalo:
2.4.1. supažindinti draudėją ir naudos gavėją su
Taisyklėmis ir duoti jų kopiją;
2.4.2. neatskleisti draudėjo draudikui pateiktos
informacijos ir naudoti ją tik Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatytais tikslais. Informacija, susijusi su draudėju, gali būti
atskleista teismams, teisėgaugos ir kitoms institucijoms,
draudikui vykdant draudimo sutartį. Ši draudiko pareiga lieka
ir draudimo sutarties galiojimo metu.
2.5. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudikas turi teisę:
2.5.1. reikalauti iš draudėjo visos informacijos,
reikalingos draudimo rizikai įvertinti;
2.5.2. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį arba
pakeisti draudimo sutarties sąlygas, nenurodydamas
priežasčių.
2.6. Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas,
apdraustasis ir naudos gavėjas privalo:
2.6.1. suteikti galimybę draudikui ar jo įgaliotam
atstovui įvertinti, ar draudėjas, apdraustasis ir/ar naudos
gavėjas laikosi draudimo sutartyje nustatytų sąlygų bei
draudiko raštiškų reikalavimų sumažinti draudiminę riziką;
2.6.2. pasikeitus Darbų apimčiai, įkainiams ar
draudimo rizikai (padidėjus arba sumažėjus) per 5 darbo
dienas apie tai raštu informuoti draudiką. Draudimo rizikos
pasikeitimo atvejai yra nurodyti Taisyklėse;
2.6.3. pranešti draudikui apie visas draudžiamo
Draudimo objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų
sąlygas (draudimo sumas, draudimo objektus bei
draudžiamuosius įvykius), sudarytas su kitais draudikais, ne
vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po draudimo sutarties
su kitu draudiku sudarymo;
2.6.4. imtis visų reikiamų ir protingų atsargumo
priemonių, siekiant išvengti draudžaimųjų įvykių pagal šią
draudimo sutartį;
2.6.5. pateikti draudikui dokumentus, reikalingus
galutinei draudimo įmokai apskaičiuoti;
2.6.6. laikytis visų Taisyklėse ir draudimo polise
nurodytų draudimo sąlygų.
2.7. Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas, papildomai
prie Taisyklių 2.6. punkte nurodytų pareigų, privalo laiku
mokėti draudimo įmokas.

2.8. Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas,
apdraustasis turi teisę:
2.8.1. reikalauti draudiko padidinti arba sumažinti
draudimo sumą;
2.8.2. įstatymuose ir Taisyklėse nustatytais atvejais
prašyti draudiko nutraukti, pakeisti draudimo sutartį.
2.9. Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas ir
apdraustasis, papildomai prie Taisyklių 2.8. punkte nurodytų
teisių, turi teisę pakeisti draudimo sutartyje nurodytą naudos
gavėję (išskyrus įstatymuose ir draudimo sutartyje nustatytas
išimtis).
2.10. Draudimo sutarties galiojimo metu draudikas privalo
draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo prašymu už
nustatytą papildomą mokestį išduoti draudimo poliso
dublikatą.
2.11. Draudimo sutarties galiojimo metu draudikas turi teisę
sumažėjus ar padidėjus draudimo rizikai, perskaičiuoti
draudimo įmoką ir/ar pakeisti draudimo sutarties sąlygas.
2.12. Atsitikus draudžiamajam įvykiui draudėjas, apdraustasis
ir/ar naudos gavėjas privalo:
2.12.1. imtis visų protingų ir prieinamų priemonių
stengiantis sumažinti nuostolių dydį;
2.12.2. išsaugoti Darbams naudojamus sugadintus
statybos produktus, montuotinus įrenginius, medžiagas ar
kitas dalis ir pateikti jas draudikui ar draudiko atstovui;
2.12.3. padėti draudikui įgyvendinti regresinio
reikalavimo teisę, pateikti draudikui visą žinomą informaciją
apie atsakingą už padarytą žalą asmenį, išskyrus civilinės
atsakomybės draudimo atvejus;
2.12.4. jeigu paaiškėja, kad pagal draudimo sutartyje
nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti mokama
arba galėjo būti mažinama, draudikui pareikalavus, per 15
kalendorinių dienų grąžinti draudikui draudimo išmoką arba
permokėtą sumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.
2.13. Atsitikus draudžiamajam įvykiui draudėjas, apdraustasis
ir naudos gavėjas turi tesę:
2.13.1. įvykus draudžiamajam įvykiui reikalauti, kad
draudikas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir draudimo
sutartyje nustatyta tvarka išmokėtų draudimo išmoką;
2.13.2. informavęs draudiką, atlikti raštiškai su
draudiku suderintą Draudimo objekto sugadinimo remontą ar
pakeisti sugadintus Darbams naudojamus statybos
produktus, montuotinus įrenginius, medžiagas ar kitas dalis.
Visais kitais atvejais draudikui arba jo atstovui turi būti
suteikta galimybė apžiūrėti Draudimo objekto sugadinimą
prieš atliekant remonto darbus ar pakeičiant Darbams
naudojamus statybos produktus, montuotinus įrenginius,
medžiagas ar kitas dalis. Jeigu draudikas ar jo atstovas
neatlieka įvertinimo realiai įmanomu laiku, bet ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas, draudėjas turi teisę atlikti remonto darbus
ar pakeisti sugadintus Darbams naudojamus statybos
produktus, montuotinus įrenginius, medžiagas ar kitas dalis.
Draudikas neatlygina nuostolių dėl draudžiamojo įvykio metu
Darbams naudojamų statybos produktų, montuotinų įrenginių,
medžiagų ar kitų dalių sugadinimo ar sunaikinimo, jeigu
nebus atliktas sugadintų Darbams naudojamų statybos
produktų, montuotinų įrenginių, medžiagų ar kitų dalių
profesionalus remontas arba sunaikinti Darbams naudojami
statybos produktai, montuotini įrenginiai, medžiagos ar kitos
dalys nebus pakeisti kitais analogiškais statybos produktais,
montuotinais įrenginiais, medžiagomis ar kitomis dalimis.
Profesionaliu remontu laikomas toks remontas, kuris
atliekamas atitinkamą profesinį išsilavinimą turinčių
specialistų.
2.14. Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina
teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą
trečiojo asmens. Jeigu žala buvo padaryta tyčia, reikalavimo
teisė draudikui pereina, nepaisant to, kad draudimo sutartis
subrogaciją draudžia. Subrogacija netaikoma civilinės
atsakomybės draudimo atveju, o taip pat kitais Lietuvos
Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
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2.15. Draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas privalo
perduoti draudikui visą informaciją, kuri yra būtina, kad
draudikas tinkamai įgyvendintų jam perėjusią reikalavimo
teisę. Draudiko reikalavimu draudėjas, apdraustasis ar
naudos gavėjas turi išduoti draudikui raštą dėl reikalavimo
teisės perleidimo.
2.16. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyksta Civilinio kodekso
6.1014 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju, dėl draudėjo ir/ar
apdraustojo(-ųjų) tyčios, tai draudikas, išmokėjęs draudimo
išmoką, turi teisę išreikalauti sumokėtą sumą iš draudėjo ir/ar
apdraustojo(-ųjų).
3.
DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMO
KITAM DRAUDIKUI TVARKA
3.1. Draudikas, rašytinės sutarties pagrindu ir gavęs
Priežiūros komisijos leidimą, turi teisę teises ir pareigas pagal
draudimo sutartį perleisti kitai draudimo įmonei, kitos Europos
Sąjungos valstybės narės draudimo įmonei ar užsienio
valstybės draudimo įmonės filialui, įsteigtam Lietuvos
Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.
3.2. Draudiko teisės ir pareigos pagal draudimo sutartį gali
būti perleidžiamos Priežiūros komisijos įpareigojimu kitiems
jas ketinantiems perimti subjektams, jeigu toks draudiko teisių
ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas užkirstų kelią
draudiko nemokumui ir/ar apsaugotų draudėjo, apdraustojo(ųjų) ir naudos gavėjų interesus, atsirandančius pagal
draudimo sutartį.
3.3. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal draudimo
sutartį
draudikas
privalo
paskelbti
mažiausiai
2
dienraščiuose, platinamuose visoje Lietuvos Respublikoje ir
kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje draudikas
vykdo veiklą ir raštu apie tai informuoti draudėją, apdraustąjį(uosius) ir naudos gavėją. Skelbime apie ketinimą perleisti
teises ir pareigas pagal draudimo sutartį turi būti nurodytas
terminas, ne trumpesnis kaip 2 mėnesių, per kurį draudėjas,
apdraustasis ir/ar naudos gavėjas turi teisę raštu pareikšti
draudikui savo prieštaravimą dėl ketinimo perleisti teises ir
pareigas pagal draudimo sutartį.
3.4. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal
draudimo sutartį perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo
sutartį Taisyklių 4.1.3. punkte nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo.
4.
DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR
PAKEITIMO SĄLYGOS. ŠALIŲ ATSISKAITYMAS
NUTRAUKUS SUTARTĮ.
4.1. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš draudimo
polise nustatytą jos galiojimo laikotarpį:
4.1.1. jeigu po draudimo sutarties įsigaliojimo išnyko
galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudiminė rizika
išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu
(draudimo objektas žuvo dėl priežasčių, nesusijusių su
draudžaimuoju įvykiu, nutraukti Darbai ir kt.), šiuo atveju
draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra
proporcinga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
4.1.2. vienašališku draudiko raštišku sprendimu,
jeigu draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos
ar jos dalies nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius;
4.1.3. draudėjo iniciatyva, draudėjui grąžinant
draudimo įmokos dalį už likusį draudimo sutarties galiojimo
laiką, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo
išlaidas, kurios sudaro 30,0% nuo draudėjui grąžinamos
draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt bei pagal
tą draudimo sutartį mokėtas draudimo išmokas;
4.1.4. draudimo sutarties šalims raštiškai susitarus;
4.1.5. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatytais pagrindais.
4.2. Jeigu draudimo sutartis sudaryta po draudžiamojo įvykio,
ji laikoma negaliojančia.

4.3. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės
pasikeičia Prašymo ar jo priedų duomenys, dėl kurių padidėja
ar gali padidėti draudimo rizika, apie tai draudėjas privalo
pranešti draudikui tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus jis
sužinojo.
4.4. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos
padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties
sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Jeigu draudėjas tokiu
atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti
didesnės draudimo įmokos, draudikas turi teisę kreiptis į
teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš
esmės pasikeitus Prašymo ar jo priedų duomenims.
4.5. Jeigu draudėjas neįvykdo Taisyklių 4.3. punkte
nustatytos pareigos, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti
draudimo sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia
gautos draudimo įmokos. Tačiau draudikas neturi teisės
reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkybės,
galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą.
4.6. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės
pasikeičia Prašymo ar jo priedų duomenys, dėl kurių
sumažėja ar gali sumažėti draudimo rizika, draudėjas dėl
draudimo rizikos sumažėjimo turi teisę reikalauti pakeisti
draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką.
Jeigu draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo
sutarties sąlygų ar mokėti sumažintos draudimo įmokos,
draudėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties
nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus Prašymo ar jo
priedų duomenims.
II DALIS: DRAUDIMO SĄLYGOS
5.
PRAŠYMO SUDARYTI SUTARTĮ PATEIKIMO
TVARKA
5.1. Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos
sudarymas yra patvirtinamas draudiko išduodamu draudimo
polisu.
5.2. Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas užpildo ir
pateikia draudikui ar jo atstovui draudiko nustatytos formos ir
turinio Prašymą. Už Prašyme pateiktų duomenų teisingumą
atsako draudėjas. Draudikui ar jo atstovui sutikus, Prašymas
gali būti pateiktas žodžiu, nurodant patvirtintame Prašyme
prašomus pateikti duomenis.
5.3. Prieš sudarydamas draudimo sutartį draudikas ar jo
atstovas turi teisę apžiūrėti (įvertinti) Draudimo objektą, savo
lėšomis paskirti ekspertizę jo vertei nustatyti.
5.4. Draudikas ar jo atstovas, remdamasis draudėjo pateikta
ir rizikos įvertinimo metu gauta (jeigu įvertinimas buvo
atliktas) informacija bei dokumentais, nustato draudimo
sąlygas.
5.5. Jeigu draudėjas pageidauja draustis individualiomis
(nestandartinėmis)
draudimo
sąlygomis,
remiantis
Taisyklėmis gali būti sudaryta individuali draudimo sutartis.
Tokiu atveju, jeigu draudimo sąlygos nurodytos individualioje
draudimo sutartyje ir šiose Taisyklėse skiriasi, vadovaujamasi
individualioje draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.
5.6. Jeigu draudėjas neatsako į draudiko ar jo atstovo raštu
pateiktą paklausimą apie papildomus duomenis, nenurodytus
Prašyme, o draudikas ar jo atstovas, neatsižvelgdamas į tai,
sudarė draudimo sutartį, tai draudikas netenka teisės
reikalauti nutraukti draudimo sutartį ar pripažinti ją
negaliojančia remdamasis tuo, kad draudėjas jam nepateikė
duomenų ar kitokios informacijos.
5.7. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpį pasirenka
draudėjas.
Draudimo
sutarties
galiojimo
laikotarpis
nurodomas draudimo polise.
6.
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO TVARKA IR GALIOJIMO
SĄLYGOS
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6.1. Draudimo sutartis sudaroma draudimo sutarties šalių
sutartam laikotarpiui. Draudimo laikotarpis nurodomas
kalendorine data draudimo polise.
6.2. Vykdomų Darbų metinė draudimo sutartis paprastai
sudaroma vieneriems metams. Jeigu nepasikeičia draudimo
rizika ir draudimo sutarties sąlygos, ši vykdomų Darbų metinė
draudimo sutartis pratęsiama kasmet automatiškai, jeigu nei
viena iš sutarties šalių, likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui
iki vykdomų Darbų metinės draudimo sutarties galiojimo
pabaigos, nepraneša raštu kitai šaliai apie vykdomų Darbų
metinės draudimo sutarties nutraukimą. Pasikeitus draudimo
rizikai ir draudimo sutarties sąlygoms metinė vykdomų Darbų
draudimo sutartis gali būti pratęsta draudėjui ir draudikui
susitarus.
6.3. Draudimas galioja draudimo polise nurodytoje draudimo
vietoje.
6.4. Draudimo apsauga prasideda nuo draudimo polise
nurodytos draudimo laikotarpio pradžios.
6.5. Draudiko atsakomybė prasideda pradėjus įrenginėti
draudimo vietą Darbams arba pradėjus Darbus, bet ne
anksčiau kaip nurodyta draudimo polise.
6.6. Jeigu Darbai dėl nepriklausančių nuo draudėjo ir/ar
apdraustojo(-ųjų) priežasčių bus nutraukti ne daugiau kaip
trims mėnesiams, tam laikui gali būti sustabdytas draudimo
sutarties galiojimas ir draudiko atsakomybė. Atnaujinus
Darbus, draudimo sutarties galiojimas atnaujinamas.
Draudimo sutarties galiojimo trukmė pailginama nutrauktų
Darbų laikotarpiui nemokant už tai papildomos draudimo
įmokos. Šis draudimo sutarties galiojimo sustabdymas
įsigalioja tik draudikui ar jo atstovui gavus iš draudėjo ir
statytojo (užsakovo) pranešimą apie Darbų nutraukimą, jo
priežastis ir būsimą trukmę ir raštu patvirtinus savo sutikimą.
Visais kitais atvejais draudimo laikotarpis gali būti pratęstas
tiktai draudėjui susitarus su draudiku ar jo atstovu ir gavus jo
raštišką sutikimą bei sumokėjus sutartą papildomą draudimo
įmoką.
6.7. Draudiko atsakomybė Draudimo objekto ar jo dalies
atžvilgiu pasibaigia kitą dieną 0.00 valandų po tos dienos, kai
Draudimo objektas ar jo dalis buvo pripažinti tinkamu naudoti
ir/ar statytojo (užsakovo) pradėti eksploatuoti, bet ne vėliau
kaip nurodyta draudimo polise. Jeigu draudimo sutartyje yra
nustatytas papildomas garantinio aptarnavimo rizikos ir/ar
garantinio termino rizikos draudimo laikotarpis, tai draudiko
atsakomybė baigsis tik po draudimo polise nurodyto
papildomo garantinio aptarnavimo rizikos ir/ar garantinio
termino rizikos draudimo laikotarpio pabaigos.
6.8. Jeigu draudimo sutartis pasibaigia anksčiau, nei
nurodyta draudimo sutartyje dėl priežasčių, nurodytų Taisyklių
6.7 punkte, įmoka už likusį draudimo laikotarpį negrąžinama.
6.9. Draudimo sutartis įforminama, išduodant draudėjui
draudiko nustatytos formos draudimo polisą.
6.10. Draudimo polisas išrašomas dviem egzemplioriais,
kurių pirmasis perduodamas draudėjui ar jo atstovui, o
antrasis lieka draudikui.
6.11. Draudimo sutarties šalys, pažeidusios draudimo
sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
6.12. Draudėjas ir/ar apdraustasis laikomi atsakingais už
draudimo sutarties pažeidimus ir tais atvejais, kai pareigas,
kylančias iš draudimo sutarties vykdymo, pažeidžia susiję su
draudėju ar apdraustuoju asmenys.
6.13. Draudikas ir draudėjas, laiku nesumokėję draudimo
sutartyje nustatytu terminu draudimo išmokos ar jos dalies
ir/arba draudimo įmokos ar jos dalies, moka 0,1% nuo laiku
nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną dėl jų
kaltės uždelstą dieną.
6.14. Draudimo sutartis pasibaigia:
6.14.1. pasibaigus draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui;
6.14.2. po 14 dienų nuo draudimo sutarties galiojimo
pradžios nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies. Jeigu

per 14 dienų nuo draudimo sutarties galiojimo pradžios įvyko
draudžiamasis įvykis dar nesumokėjus draudimo įmokos ar
jos dalies, draudimo išmoka bus išmokėta, išskaičiavus iš jos
nesumokėtą visą draudimo įmoką ar jos dalį, atsižvelgiant į
tai, kurios iš jų mokėjimo terminas yra suėjęs;
6.14.3. Taisyklių 6.7. punkte nurodytu atveju;
6.14.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatytais pagrindais.
7.

DRAUDIMO OBJEKTAS

7.1. Draudimo objektu laikoma visi su statomu, montuojamu,
rekonstruojamu, remontuojamu ar griaunamu statiniu ar/ir
įrenginiu (toliau – Draudimo objektas) susiję statybos,
montavimo, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbai bei
bandymai (toliau – Darbai), darbų tikslu į draudimo vietą
pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini
įrenginiai. Draudimo objektas nurodomas draudimo polise.
7.2. Draudimo sutartis gali būti sudaryta visam Darbų
laikotarpiui arba tik tam atliekamų Darbų etapui, nurodytam
draudimo polise.
7.3. Draudėjui ir draudikui susitarus, gali būti sudaryta
draudėjo vykdomų Darbų metinė draudimo sutartis.
7.4. Draudėjui ir draudikui susitarus, draudimo sutarties
apimtis gali būti išplėsta ir papildomai apdrausta:
7.4.1.
draudimo
vietoje
esantis
statytojui
(užsakovui), statybos rangovui(-ams) arba apdraustajam(iesiems) priklausantis ar teisėtai esantis jų žinioje turtas.
Draudimo vietoje esančio, statytojui (užsakovui), statybos
rangovui(-ams) ar apdraustajam(-iesiems) priklausančio ar
teisėtai esančio jų žinioje turto sunaikinimas arba
sugadinimas apdraustas tik tuomet, jeigu tai įvyko tiesiogiai
vykdant draudimo sutartyje nustatytus Darbus draudimo
laikotarpio metu su sąlyga, kad draudimo sutartyje tokio turto
draudimui nustatyta atskira draudimo suma;
7.4.2. draudimo vietoje Darbams naudojamos
statybos mašinos, įrengimai ir/ar mechanizmai, priklausantys
draudėjui ar apdraustajam (-iesiems) ar teisėtai esantys jų
žinioje. Draudimo vietoje
draudėjui ar apdraustajam(iesiems) priklausančių ar teisėtai esančių jų žinioje statybinių
mašinų, įrengimų ir/ar mechanizmų sunaikinimas arba
sugadinimas apdraustas tik tuomet, jeigu tai įvyko tiesiogiai
vykdant draudimo sutartyje nustatytus Darbus draudimo
laikotarpio metu su sąlyga, kad draudimo sutartyje tokio turto
draudimui nustatyta atskira draudimo suma;
7.4.3. draudimo vietos sutvarkymo išlaidos po
draudžiamojo įvykio, jeigu šioms sutvarkymo išlaidoms
draudimo polise buvo nustatyta atskira draudimo suma;
7.4.4. išlaidos už viršvalandinį darbą, darbą išeiginių
ir švenčių dienomis, skubų krovinių pakrovimą ir pervežimą, o
ypatingais atvejais - krovinų pervežimą lėktuvais. Šios
papildomos išlaidos būtinai turi būti susiję su nuostolių, kurie
yra atlyginami pagal draudimo sutartį, likvidavimu ir šioms
papildomoms išlaidoms draudimo polise buvo nustatyta
atskira draudimo suma;
7.4.5. kitos, draudėjo ir draudiko sutartos rizikos ar
išlaidos, susijusios su Draudimo objektu.
Visi draudimo apimties išplėtimai ar apribojimai, jų vykdymo
sąlygos bei galiojimo trukmė turi būti nurodyti draudimo
polise.
7.5. Jeigu po Draudimo objekto pripažinimo tinkamu naudoti
dienos statybos darbų rangos (ar kitoje) sutartyje yra
numatytas statinio garantinis terminas, tai draudėjui ir
draudikui susitarus, papildomai gali būti susitarta dėl
papildomos draudiminės apsaugos:
7.5.1. garantinio aptarnavimo rizika – Draudimo
objekto ar jo dalių sunaikinimas ar sugadinimas vykdant
Draudimo objekto Aptarnavimo darbus;
7.5.2. garantinio termino rizika – Draudimo objekto
ar jo dalių sunaikinimas ar sugadinimas vykdant Draudimo
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objekto Aptarnavimo darbus arba atsitikęs dėl padarytų
Darbų klaidų ir pasireiškęs garantinio termino metu.
7.5.3. garantinių įsipareigojimų rizika – jeigu
draudėjas ir/ar apdraustasis Darbų metu sumontavo savo
gamybos įrenginius, tai papildomai prie garantinio termino
rizikos įtraukiami ir gamintojo garantiniai įsipareigojimai,
nurodyti atitinkamoje įrenginių tiekimo sutartyje.
7.6. Draudimo objektas yra draudėjo ir/ar apdraustojo (-ųjų)
civilinė atsakomybė nukentėjusiems tretiesiems asmenims už
žalą, padarytą draudėjui ir/ar apdrtaustajam (-iesiems)
vykdant Darbus.
7.7. Draudimo objektas yra draudėjo deliktinė civilinė
atsakomybė statytojui (užsakovui) už statytojui (užsakovui)
priklausančio turto sunaikinimą ar sugadinimą, padarytą
draudėjui vykdant Darbus, su sąlyga, kad toks statytojui
(užsakovui) priklausantis turtas nėra susijęs su Darbais ir
draudimo sutartyje tokio turto draudimui nustatyta atskira
draudimo suma. Šis punktas negali būti taikomas, jei
statytojas (užsakovas) pats vykdo Darbus arba draudimo
sutartyje yra nurodomas kaip apdraustasis.
8.

DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

8.1.Turtinių nuostolių draudimo atveju draudžiamasis įvykis
yra draudimo sutarties galiojimo metu staiga ir nenumatytai
atsirandanti materialinė žala Draudimo objektui, esančiam
draudimo vietoje, išskyrus priežastis nurodytas Taisyklių 9.1.
ir 9.3. punktuose ir draudimo polise.
8.2. Papildomos draudiminės apsaugos draudimo atveju
draudžiamasis įvykis yra draudimo polise nurodyto garantinio
termino laikotarpio metu atsiradusi žala Draudimo objektui po
pripažinimo tinkamu naudoti dienos dėl draudėjo ir/ar
apdraustojo kaltės, išskyrus priežastis, nurodytas Taisyklių
9.1. ir 9.3. punktuose ir draudimo polise.
8.3. Civilinės atsakomybės draudimo atveju draudžiamasis
įvykis yra draudimo sutarties galiojimo metu reikalavimo
pateikimas draudėjui ir/ar apdraustajam atlyginti žalą, kuri
atsirado dėl atliekamų Darbų, išskyrus priežastis nurodytas
Taisyklių 9.2. ir 9.3. punktuose ir draudimo polise.
Reikalavimo pateikimas pripažįstamas draudžiamuoju įvykiu,
esant visoms šioms sąlygoms:
8.3.1. reikalavimas atlyginti žalą draudėjui ir/ar
apdraustajam, pareikštas ieškinio, rašytinės pretenzijos
forma;
8.3.2. rekalavimas atlyginti žalą draudėjui ir/ar
apdraustajam pareikštas draudimo sutarties galiojimo metu;
8.3.3. reikalavimas, pareikštas dėl žalos, kuri buvo
padaryta draudimo vietoje arba betarpiškoje jos kaimynystėje
draudėjui ir/ar apdraustajam vykdant Darbus, kol Draudimo
objektas dar nebuvo pripažintas tinkamu naudoti ir/ar
statytojo (užsakovo) nebuvo pradėtas eksploatuoti;
8.3.4. reikalavimas pareikštas dėl žalos, padarytos
draudimo sutarties galiojimo metu;
8.3.5. reikalavimas pareikštas dėl žalos, už kurią
draudėjas ir/ar apdraustasis atsako pagal galiojančius
įstatymus.
9.

NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

9.1. Sudarius draudimo sutartį dėl turtinių nuostolių ir
papildomos draudiminės apsaugos, draudikas neatlygina
nuostolių Draudimo objekte atsiradusių dėl:
9.1.1. visiško ar dalinio Darbų nutraukimo;
9.1.2. statybos produktų, medžiagų bei įrenginių
gamintojų reikalavimų nesilaikymo, jeigu draudimo sutartyje
nenustatyta kitaip;
9.1.3. draudėjo, apdraustojo(-ųjų) ar naudos gavėjo
tyčinių veiksmų. Ši išimtis negalioja, jeigu draudėjo,
apdraustojo(-ųjų) ar naudos gavėjo tyčiniai veiksmai ar
neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės
pareigos atlikimas ir kt.);

9.1.4. draudėjo ir/ar apdraustojo(-ųjų) didelio
neatsargumo. Didelis neatsargumas – draudėjo ir/ar
apdraustojo(-ųjų) techniniame ir/ar darbo projekte nustatytų
sprendinių pakeitimas, nesuderintas su statytoju (užsakovu),
o
normatyvinių
aktų,
statybos/montavimo
techninių
dokumentų nustatytais atvejais ir su techninio ir/ar darbo
projekto autoriumi (autoriais);
9.1.5. bet kokių papildomų nuostolių, įskaitant
netesybas dėl sutarčių pažeidimo, nuostolių dėl vėlavimo,
sutarčių nevykdymo ar nutraukimo, bei su tuo susijusių
pasekmių;
9.1.6. Projektavimo klaidų Draudimo objekte;
9.1.7. nekokybiškų statybos produktų, montuotinų
įrenginių, medžiagų pakeitimo,
remonto ar defektų
pašalinimo. Ši išimtis galioja tik nekokybiškiems statybos
produktams, montuotiniems įrenginiams, medžiagoms su
gamintojo defektais, bet neapima kokybiškų statybos
produktų, montuotinų įrenginių, medžiagų sunaikinimo ar
sugadinimo dėl nelaimingo įvykio, įvykusio panaudojus
nekokybišką statybos produktą, montuotiną įrenginį,
medžiagą ar padarius Darbų klaidų;
9.1.8. Darbams naudojamų statybos produktų,
medžiagų ar montuotinų įrenginių nusidėvėjimo, rūdijimo,
oksidacijos, suskystėjimo, nuvertėjimo dėl jų nepanaudojimo,
paviršinio kieto sluoksnio susidarymo dėl nenaudojimo ar
įprastinių gamtinių sąlygų poveikio;
9.1.9. Darbams naudojamų statybinių mašinų,
įrengimų ir/ar mechanizmų sugadinimo ar sunaikinimo įvykus
vidiniam mechaniniam ar elektriniam gedimui, jeigu draudimo
sutartyje nenustatyta kitaip;
9.1.10. dokumentų, brėžinių, sąskaitų, aktų, planų,
pinigų, apskaitos knygų, įvairaus tipo ženklų, skolinių
įsipareigojimų, banknotų, vertybinių popierių ar čekių,
pakavimo medžiagų (konteinerių, dėžių, pertvarėlių, padėklų
ir kt.), bet kokių duomenų laikmenų sunaikinimo ar
sugadinimo, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;
9.1.11. sunaikinimo, sugadinimo ar dingimo,
pastebėto tik Draudimo objekto eksploatacijos metu.
Draudėjui neapsidraudus papildomos draudiminės apsaugos
(Taisyklių 7.5. punktas) eksploatacinis laikotarpis prasideda
nuo Draudimo objekto pripažinimo tinkamu naudoti dienos.
Papildomos draudiminės apsaugos draudimo atveju
(Taisyklių 7.5. punktas) eksploatacinis laikotarpis prasideda
nuo to momento, kada baigiasi papildomos draudiminės
apsaugos laikotarpis, nurodytas draudimo polise;
9.1.12. vagystės ir/ar vandalizmo be įsibrovimo ar
plėšimo požymių, tačiau nuostoliai dėl vagystės įsibrovus,
plėšimo bei vandalizmo įsibrovus yra atlyginami;
9.1.13. sunaikinimo, sugadinimo ar dingimo,
pastebėto tik inventorizacijos, revizijos, patikrinimo metu;
9.1.14. draudėjo, apdraustojo(-ųjų) ar susijusių su
draudėju ar apdraustuoju asmenų kūno sužalojimų, ligų ar
mirties dėl nelaimingų įvykių, įvykusių atliekant Darbus;
9.1.15. draudimo vietoje esančio statytojui
(užsakovui), statybos rangovui(-ams) ar subrangovui(-ams)
priklausančio ar teisėtai esančio jų žinioje turto sunaikinimo
ar sugadinimo, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;
9.1.16. transporto priemonių, eksploatuojamų
keliuose arba esančių betarpiškoje draudimo vietos
kaimynystėje, vandens transporto priemonių ir/ar lėktuvų
sugadinimo ar sunaikinimo.
9.2. Sudarius draudimo sutartį dėl civilinės atsakomybės
draudimo, draudikas neatlygina:
9.2.1. įvykių, dėl kurių draudėjas ir/ar apdraustasis
gavo reikalavimą, neatitinkantį Taisyklių 8.3. punkte visų
nustatytų sąlygų;
9.2.2. Darbų, statybos produktų, medžiagų, įrenginių
ar kito turto trūkumų pašalinimo, remonto ar pakeitimo išlaidų,
jei tokios išlaidos apdraustos ar gali būti apdraustos pagal
Taisyklių 7.1. – 7.5. punktus;
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9.2.3. žalos, padarytos bet kokiam turtui ar žemei dėl
vibracijos arba dėl atraminių elementų pašalinimo ar
susilpninimo, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;
9.2.4. žalos statytojo (užsakovo), statybos rangovo(ų) ir/ar subrangovo(-ų), vykdančių visiškai ar dalinai
apdraustus Darbus, darbuotojams ar jų šeimos nariams;
9.2.5. nuostolių dėl statytojui (užsakovui), statinio
rangovui(-ams) ir/ar subrangovui(-ams), kurie vykdo Darbus,
arba jų darbuotojams priklausančio arba teisėtai valdomo
turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo;
9.2.6. žalos, sukeltos transporto priemonių,
eksploatuojamų už draudimo vietos ribų bendro naudojimo
sausumos keliuose, vandens ir oro transporto priemonių;
9.2.7. už galimus įsipareigojimus dėl draudimo
išmokos mokėjimo ar kitų rūšių kompensacijų, draudėjo ir/ar
apdraustojo(-ųjų) prisiimtų savanoriškai be draudiko sutikimo.
9.3. Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudikas
visais atvejais atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo
draudėjui, apdraustajam(-iesiems), naudos gavėjui ar
nukentėjusiam trečiajam asmeniui:
9.3.1. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl karo
veiksmų, masinių neramumų (streikų, terorizmo aktų ir pan.)
ar radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;
9.3.2. jeigu žala atsirado dėl turto konfiskavimo,
arešto ar jo sunaikinimo valdžio instancijų nurodymu;
9.3.3. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl žemės
drebėjimo, radiacijos ar kitokio atominės energijos poveikio;
9.3.4. nuostolių dėl oro, vandens, žemės užteršimo;
9.3.5. už tiesioginę ar netiesioginę žalą, padarytą
materialiam turtui, ir/ar žalą dėl gamybos (verslo) nutrūkimo,
atsiradusią dėl bet kokio sistemos gedimo, kuris padaro žalą
(tiesioginę ar netiesioginę) bet kuriai tokiai sistemai ar bet
kokiam kitam apdraustam turtui,
9.3.6. už bet kokio pobūdžio atsakomybę, tiesiogiai ar
netiesiogiai atsiradusią dėl sistemos gedimo.
Sistemos gedimas reiškia sistemos (priklausančios ar
nepriklausančios draudėjui ir/ar apdraustajam) sugedimą ar
negalėjimą:
a) teisingai atpažinti ir/ar apdoroti bet kuriuos su
data susijusius duomenis kaip kalendorines datas, kurias
duomenys turėtų atvaizduoti;
b) veikti pagal bet kurią sistemoje užprogramuotą
komandą naudojančią bet kurią datą.
Sistema
laikoma:
kompiuteriai
(elektroninės
skaičiavimo mašinos), kitokia skaičiavimo, elektroninė ir/ar
mechaninė įranga, kuri yra prijungta prie kompiuterio,
kompiuterio aparatinė dalis, programinė įranga, elektroniniai
duomenų apdorojimo įrenginiai ir visa kita, kieno darbas
visiškai ar iš dalies priklauso nuo integroscheminės sistemos.
Integroscheminę
sistemą
sudaro
integruotos
schemos bei mikrokontroleriai.
10.

DRAUDIMO SUMOS NUSTATYMO TVARKA

10.1. Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo
sumos negali būti ne mažesnės kaip:
10.1.1. apdraudžiant Darbus – visa Draudimo
objekto (ar jo dalies) Darbų kaina, nustatyta rangos (ar kitoje)
sutartyje. Draudėjas per 14 kalendorinių dienų įsipareigoja
padidinti draudimo sumą, jeigu 10% ar daugiau padidėja
Draudimo objekto Darbų kaina, nustatyta Draudimo objekto
rangos (ar kitoje) sutartyje;
10.1.2.
apdraudžiant
Darbams
naudojamas
statybines mašinas, įrengimus ir/ar mechanizmus – Darbams
naudojamų statybinių mašinų, įrengimų ir/ar mechanizmų
atkūrimo išlaidos, t.y. tokių pat (tokio pat tipo, tokio pat
galingumo) naujų statybinių mašinų, įrengimų ir/ar
mechanizmų įsigijimo išlaidos. Jeigu draudimo sutarties
sudarymo metu apdraudžiamos Darbams naudojamos
statybinės mašinos, įrengimai ir/ar mechanizmai yra
nusidėvėję daugiau kaip 50,0%, tai tokios statybinės

mašinos, įrengimai ir/ar mechanizmai yra apdraudžiami tik
likutine verte;
10.1.3. apdraudžiant draudimo vietoje esantį
statytojui (užsakovui), statybos rangovui(-ams) ir/ar
subrangovui(-ams) priklausantį ar teisėtai esantį jų žinioje
turtą – atkūrimo išlaidos, t.y. tokio pat arba analogiško naujo
turto įsigijimo išlaidos. Jeigu draudimo sutarties sudarymo
metu apdraudžiamas draudimo vietoje esantis statytojui
(užsakovui), statybos rangovui(-ams) ir/ar subrangovui(-ams)
priklausantis ar teisėtai esantis jų žinioje turtas yra
nusidėvėjęs daugiau kaip 50,0%, tai toks statytojui
(užsakovui), statybos rangovui(-ams) ir/ar subrangovui(-ams)
priklausantis turtas yra apdraudžiamas tik likutine verte;
10.1.4. apdraudžiant civilinę atsakomybę – civilinės
atsakomybės draudimo suma nustatoma draudėjo ir draudiko
susitarimu.
10.2. Draudėjui ir draudikui sudarius Darbų metinę draudimo
sutartį, draudimo suma turi būti lygi atliekamų per draudimo
metus Darbų vertei, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta
kitaip.
10.3. Jeigu draudžiamojo įvykio atveju bus nustatyta, kad
draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos yra mažesnės
nei nustatyta Taisyklių 10.1.1. – 10.1.3., 10.2. punktuose, tai
draudimo išmoka mokama proporcingai faktinių draudimo
sumų su būtinomis draudimo sumomis santykiui.
10.4. Jeigu draudimo apimtis išplėsta, kaip nustatyta Taisyklių
7.4. ir/ar 7.5. punktuose, tai visiems draudimo apimties
išplėtimams draudimo polise turi būti nurodytos atskiros
draudimo sumos (draudiko atsakomybės ribos).
10.5. Draudėjui ir draudikui raštiškai susitarus, draudžiant
turtinius nuostolius draudimo sutartis gali būti sudaryta
pirmos rizikos draudimu.
10.6. Draudimo sutarties galiojimo metu maksimali civilinės
atsakomybės draudimo vieno draudžiamojo įvykio draudimo
išmokos suma negali viršyti draudimo polise nurodytos
civilinės atsakomybės draudimo bendros draudimo sumos.
10.7. Išmokėjus draudimo išmoką draudimo sumos
nesumažėja.
10.8. Draudimo sumos ir draudimo įmokos draudimo polise
gali būti nurodytos užsienio valiuta, bet visi atsiskaitymai tarp
draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo
asmens ir draudiko bus vykdomi litais pagal oficialų Lietuvos
banko kursą draudimo įmokos ir/ar draudimo išmokos
išmokėjimo dieną.
11.
ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA, JŲ NESUMOKĖJIMO
TEISINĖS PASEKMĖS
11.1. Draudimo įmoką, vadovaudamasis draudėjo pateikta
informacija ir įvertinęs riziką pagal draudėjo pasirinktas
draudimo rizikas bei pageidaujamas papildomas draudimo
sąlygas, apskaičiuoja draudikas.
11.2. Jeigu neįmanoma apskaičiuoti tikslios draudimo
įmokos, draudimo sutartyje nurodoma minimali avansinė
draudimo įmoka.
11.3. Galutinė draudimo įmokos suma kiekvienam įmokos
mokėjimo terminui arba visam draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui nustatoma remiantis draudėjo pateiktais
dokumentais apie faktinę atliktų Darbų vertę už praėjusį
draudimo laikotarpį.
11.4. Papildomą draudimo įmoką (ji apskaičiuojama kaip
skirtumas tarp apskaičiuotos galutinės draudimo įmokos ir
minimalios avansinės draudimo įmokos) draudėjas sumoka
draudimo sutartyje nurodytais terminais. Minimali avansinė
draudimo
įmoka
pasibaigus
draudimo
laikotarpiui
negrąžinama.
11.5. Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo
įmokos ar jos dalies sumokėjimo momentu laikoma data,
nurodyta mokėjimo dokumente, draudimo įmoką mokant
grynaisias pinigais arba naudojantis pašto paslaugomis.
Jeigu draudimo įmoka mokama naudojantis banko
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paslaugomis, jos sumokėjimo momentu laikoma data, kuria
banko sąskaitos išraše pažymima, kad sumokėta, draudėjo
pinigus pervedus į draudiko sąskaitą.
11.6. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi
draudimo polise. Pirmoji draudimo įmoka sumokama per 14
dienų nuo draudimo sutarties galiojimo pradžios.
11.7. Jeigu sutarta draudimo įmoką mokėti dalimis, tai
atsitikus draudžiamajam įvykiui, nesumokėta įmokos dalis,
kurios mokėjimo terminas yra suėjęs, yra išskaičiuojama iš
apskaičiuotos draudimo išmokos.
11.8. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko keturiolikos dienų
bėgyje dar nesumokėjus draudimo įmokos, tai draudimo
įmoka yra išskaičiuojama iš apskaičiuotos draudimo išmokos.
11.9. Jei draudėjas laiku nesumoka draudimo įmokos ar jos
dalies, nuo nesumokėtos sumos skaičiuojami delspinigiai,
kurių dydis nustatytas Taisyklių 6.13. punkte.
11.10. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies
draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo
pranešti draudėjui ir naudos gavėjui raštu, nurodydamas, jog,
per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos, praėjus
protingam terminui po jo išsiuntimo, draudėjui nesumokėjus
draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo apsauga bus
sustabdyta ir atnaujinta tik draudėjui sumokėtus draudimo
įmoką ar jos dalį.
12.
DVIGUBO DRAUDIMO, NEVISIŠKO DRAUDIMO BEI
PAPILDOMO DRAUDIMO SĄLYGOS
12.1. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas
sudaro draudimo sutartį su kita draudimo įmone apdrausti jau
apdraustus pagal Taisykles draudimo objektus nuo tų pačių
rizikų (dvigubas draudimas), tai jis per 10 kalendorinių dienų
nuo tokios draudimo sutarties pasirašymo dienos privalo
raštu pranešti draudikui apie kitus draudikus ir nurodyti kitos
draudimo sutarties galiojimo terminus, draudimo sumas bei
draudimo objektus.
12.2. Jeigu draudėjui, apdraustajam ar naudos gavėjui
priklauso draudimo išmoka už to paties draudžiamojo įvykio
tas pačias pasekmes pagal kelias draudimo sutartis
(dvigubas draudimas), tai kiekvienas draudikas atlygina
nuostolius proporcingai pagal savo atsakomybės dalį, tačiau
bendra draudimo išmokų suma neturi viršyti žalos dydžio.
Taip pat, jeigu yra susitarta su kitu draudiku dėl besąlyginės
išskaitos (franšizės) taikymo, tai žalos bendras atlyginimas
pagal visas draudimo sutartis negali būti didesnis už žalos
dydį atėmus besąlygines išskaitas (franšizes).
12.3. Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus Lietuvos Respublikos
įstatymų numatytus atvejus, nustatyta draudimo suma yra
mažesnė už draudimo vertę (nevisiškas draudimas), tai
įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas privalo atlyginti
draudėjui, apdraustajam ar naudos gavėjui dalį jo patirtų
nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės
santykiui.
12.4. Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus Lietuvos Respublikos
įstatymų numatytus atvejus, yra apdrausta tik dalis turto ar
rizikos (draudimo) vertės, draudėjas ar naudos gavėjas turi
teisę papildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomą
draudimo sutartį su tuo pačiu ar kitu draudiku. Tačiau šiais
atvejais bendra draudimo suma pagal visas draudimo sutartis
negali viršyti draudimo vertės.
12.5. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje,
viršija draudimo vertę (draudimas, viršijantis draudimo vertę),
tai draudimo sutartis negalioja dėl tos draudimo sumos
dalies, kuri viršija draudimo vertę. Tačiau išmokėta, draudimo
vertę viršijanti draudimo išmoka, negali būti išieškota.
12.6. Jeigu draudimo įmoka mokama periodiškai ir nustačius,
kad draudimo suma viršija draudimo vertę, o draudimo įmoka
dar nėra visiškai sumokėta, likusi mokėti draudimo įmokos
suma
sumažinama
proporcingai
draudimo
sumos
sumažinimo dydžiui.

12.7. Jeigu draudimo suma buvo padidinta dėl draudėjo
apgaulės, draudikas turi teisę reikalauti draudimo sutartį
pripažinti negaliojančia ir atlyginti jam padarytus nuostolius,
kiek jų nepadengia gauta draudimo įmoka.
13.
INFORMACIJOS KITAI SUTARTIES ŠALIAI
TEIKIMO TVARKA
13.1. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties
šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu.
Tarpininkai nėra įgalioti šiuos pranešimus priimti.
13.2. Pranešimai draudėjui siunčiami raštu faksimiliniu ryšiu
arba paštu arba naudojantis kurjerio 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.
13.3. Laikoma, kad pranešimo tinkamo įteikimo diena yra:
13.3.1. kai siunčiama elektroniniu paštu, faksimiliniu
ryšiu – kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo dienos;
13.3.2. kai siunčiama paštu:
13.3.2.1. paštu paprastu laišku – pranešimas
laikomas įteiktas tinkamai praėjus protingam
terminui po jo išsiuntimo;
13.3.2.2. paštu registruotu laišku – pranešimo
gavimo diena (pranešimo gavimo diena nustatoma
pagal oficialų pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos,
turinčios tam teisę).
13.3.3. kai siunčiama per kurjerį – diena, kurią
draudėjui yra įteikiamas pranešimas.

III DALIS: DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO SĄLYGOS BEI
TVARKA

14.

PRAŠYMO APIE ĮVYKĮ PATEIKIMO TVARKA

14.1. Atsitikus draudžiamajam įvykiui draudėjas, apdraustasis
ir/ar naudos gavėjas privalo:
14.1.1. apie draudžiamąjį įvykį nedelsdamas
pranešti kompetetingoms institucijoms (apie vagystę –
policijai, gaisrą – priešgaisrinės saugos tarnybai,
komunikacijų avariją – avarinei tarnybai, sprogimą – policijai ir
avarinei tarnybai);
14.1.2.
per
1
parą
(ne
darbo
dienos
neskaičiuojamos) pranešti draudikui ar jo atstovui apie
draudžiamąjį įvykį ir suteikti jam išsamią informaciją apie
visas žinomas draudžiamojo įvykio aplinkybes, o per 3 darbo
dienas raštu patvirtinti draudikui apie draudžiamąjį įvykį bei
užpildyti draudiko nustatytos formos dokumentus;
14.1.3. pateikti draudikui visą turimą informaciją ir
dokumentus, reikalingus tiksliam žalos dydžiui nustatyti ir
vykdyti visus draudiko teisėtus reikalavimus;
14.1.4. nedelsdamas pranešti draudikui, net ir tuo
atveju, kai buvo anksčiau pranešta apie draudžiamąjį įvykį,
jeigu dėl žalos atlyginimo pradedamas teisminis procesas.
14.2. Atsitikus draudžiamajam įvykiui nukentėjęs trečiasis
asmuo turi tiesioginio reikalavimo teisę reikalauti, kad
draudikas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir draudimo
sutartyje nustatyta tvarka išmokėtų draudimo išmoką. Kad
būtų išmokėta draudimo išmoka, nukentėjęs trečiasis asmuo
privalo pateikti draudikui šiuos dokumentus ir/ar jų nuorašus:
14.2.1. reikalavimą, atitinkantį Taisyklių 8.3. punkto
reikalavimus, išmokėti draudimo išmoką;
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14.2.2. dokumentus apie draudžiamojo įvykio, dėl
kurio atsirado žala, aplinkybes ir pasekmes;
14.2.3. kitus draudiko raštiškai pareikalautus
dokumentus.
15.
ŽALOS NUSTATYMO TVARKA, DRAUDIMO
IŠMOKOS MOKĖJIMO TERMINAI
15.1. Nuostoliu dėl apdrausto turto sugadinimo laikomos
remonto išlaidos, būtinos Draudimo objektui grąžinti į būseną,
kokios jis buvo prieš pat draudžiamąjį įvykį, tačiau neviršijant
draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos.
15.2. Jeigu apdrausto turto remonto išlaidos dėl draudžiamojo
įvykio viršija apdraustų objektų vertę prieš pat draudžiamąjį
įvykį, nuostoliai atlyginami vadovaujantis Taisyklių 15.3. arba
15.4. punktu.
15.3. Visiško sunaikinimo atveju laikoma faktinė apdraustų
objektų vertė prieš pat draudžiamąjį įvykį, tačiau neviršijant
draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos. Faktinė vertė
– suma, kurią reikia sumokėti, kad galima būtų įsigyti tokį pat
(tokios pat rūšies ir kokybės) turtą ar jį naujai pagaminti.
15.4. Visiško sunaikinimo atveju, kai draudimo objektas buvo
apdraustas likutine verte, atlyginama apdrausto objekto
likutinė vertė, tačiau neviršijant draudimo sutartyje nurodytos
draudimo sumos.
15.5. Iš nuostolio sumos neišskaičiuojama naudinga
sunaikinto turto vertė (liekanų vertė) ar pakeistų sugadintų
detalių, dalių ar medžiagų (jų liekanų) naudinga vertė.
15.6. Kai draudimo sutartyje nurodyta besąlyginė išskaita
(franšizė), apskaičiuota draudimo išmoka mažinama
besąlyginės išskaitos (franšizės) suma
15.7. Jeigu dėl vieno draudžiamojo įvykio turi būti taikomos
kelios besąlyginės išskaitos (franšizės), nustatytos pagal
Taisyklių 7.1., 7.3. ir 7.4. punktus, taikoma tik viena, pati
didžiausia iš taikytinų besąlyginių išskaitų (franšizių), jeigu
draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
15.8.
Iš
apskaičiuotos
draudimo
išmokos
sumos
išskaičiuojama nesumokėta draudimo įmoka ar likusi
sumokėti draudimo įmokos dalis, kuriai draudžiamojo įvykio
dieną jau yra suėjęs mokėjimo terminas.
15.9. Jeigu draudžiamojo įvykio metu Draudimo objektas
žuvo arba išnyko, tai apskaičiuota draudimo išmoka yra
mažinama nesumokėta draudėjo įmoka ar jos dalimis,
neatsižvelgus į jų mokėjimo terminus.
15.10. Jeigu draudimo sutartis buvo sudaryta pirmos rizikos
draudimu, tai, atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudikas
privalo atlyginti draudėjui, apdraustajam ar naudos gavėjui
patirtus nuostolius, neviršijant draudimo sumos ir
neatsižvelgiant į draudimo sumos ir turto vertės prieš pat
draudžiamąjį įvykį santykį.
15.11.
Atsitikus
draudžiamajam
įvykiui,
draudėjas,
apdraustasis, naudos gavėjas arba nukentėjęs trečiasis
asmuo (priklausomai nuo to kas yra patyręs nuostolius) ir
draudikas gali susitarti, kad nuostolių dydį nustatytų
ekspertai. Ekspertų veiksmai, esant susitarimui, gali pereiti iki
pretenzijų dėl nuostolių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo, o taip
pat ir draudimo išmokos dydžio nustatymo.
15.12.Draudikas atlygina nuostolį tik po to, kai jam pateiktos
visos sąskaitos ir kiti dokumentai, įrodantys, kad remontas
atliktas, o sugadinti statybos produktai, montuotini įrenginiai,
medžiagos ar kitų apdraustų objektų dalys pakeistos, arba
draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas įrodo, kad
remontas bus atliktas ar sugadinti statybos produktai,
montuotini įrenginiai, medžiagos ar kitų apdraustų objektų
dalys bus pakeistos. Visus sugadinimus, kurie gali būti
pašalinami remontuojant, būtina pašalinti remontuojant.
15.13. Draudikas atlygina dalinio remonto išlaidas tik tuo
atveju, jeigu šis remontas yra galutinio remonto dalis ir dėl to
nepadidės remonto išlaidos.

15.14. Išlaidos, susijusios su Draudimo objekto papildymais,
patobulinimais
ir/arba
planinio
remonto
išlaidos
neatlyginamos.
15.15. Draudimo vietos sutvarkymo išlaidos po draudžiamojo
įvykio, darbo užmokesčio už viršvalandžius, darbą nakties
metu, švenčių ir poilsio dienomis priedai ar papildomos
skubaus krovinio pristatymo išlaidos atlyginamos tik tuo
atveju, jeigu draudimo sutartyje buvo nurodytos atskiros
draudimo sumos.
15.16. Civilinės atsakomybės draudimo atveju:
15.16.1. neviršijant draudimo sutartyje nurodytos
draudimo sumos ir atsižvelgiant į besąlyginę išskaitą
(franšizę), draudimo išmoka atlyginami nukentėjusio trečiojo
asmens patirti nuostoliai, žalos tyrimo ir teismo priteistos
teismo išlaidos;
15.16.2. draudimo išmoka atlyginami nuostoliai, už
kuriuos atsako draudėjas ir/ar apdraustasis. Draudimo
išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į žalos atlyginimą
reguliuojančias teisės normas bei teismų praktiką. Jeigu keli
asmenys solidariai atsako už padarytą žalą, draudikas
atlygina žalos dydį, kurį privalėtų atlyginti draudėjas ir/ar
apdraustasis, atsižvelgiant į jo kaltę;
15.16.3. papildomai atlyginamos pagrįstos ir būtinos
išlaidos, patirtos dėl to, kad įvykus draudžiamajam įvykiui
draudėjas ir/ar apdraustasis ėmėsi jam prieinamų protingų
priemonių galimai žalai sumažinti laikydamasis draudiko
nurodymų, jeigu tokie nurodymai draudėjui ir/ar apdraustajam
buvo duoti;
15.16.4. atlyginamos pagrįstos ir iš anksto su
draudiku raštu suderintos draudėjo ir/ar apdraustojo išlaidos,
patirtos reguliuojant (tiriant) įvykį;
15.16.5. jeigu ginčas dėl nuostolių atlyginimo
perduodamas spręsti teismui ir nukentėjusio trečiojo asmens
ieškininiai reikalavimai susiję su pagal draudimo sutartį
atlyginamais nuostoliais, draudikas dalyvauja teismo procese
ir atlygina priteistas teismo išlaidas. Jeigu teismo procesas
susijęs ir su kito pobūdžio reikalavimais, atlyginama ta teismo
priteistų teismo išlaidų dalis, kuri patirta dėl reikalavimų
atlyginti nuostolius, atlygintinus pagal draudimo sutartį,
nagrinėjimo.
15.17. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos
išmokėjimą:
15.17.1. kol draudėjas, apdraustasis ir/ar naudos
gavėjas pagrįs nuostolio dydį;
15.17.2. kol draudėjas, apdraustasis ir/ar naudos
gavėjas
pateiks
draudžiamąjį
įvykį
pagrindžiančius
dokumentus;
15.17.3. jeigu draudėjui ir/ar apdraustajam dėl
draudžiamojo įvykio reiškiamas civilinis ieškinys ar
pradedamas ikiteisminis tyrimas, ar pradėtas teismo
procesas – iki teismo sprendimo/nuosprendžio įsiteisėjimo
arba bylos sustabdymo ar nutraukimo dienos;
15.17.4. kitais draudimo sutartyje ir Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
15.18. Jeigu draudėjui, apdraustajam arba naudos gavėjui
dalį nuostolių atlygino asmuo, atsakingas už padarytą žalą,
tai draudimo išmoka mokama išskaičiavus sumą, kurią
draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas gavo iš asmens,
atsakingo už šios žalos padarymą.
15.19. Jeigu draudėjui, apdraustajam ar naudos gavėjui
priklauso draudimo išmoka už tą patį nuostolį pagal kelias
draudimo sutartis, tai draudimo išmoka, kurią turi mokėti
kiekvienas draudikas, sumažinama proporcingai draudimo
sumos sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį.
15.20. Atsitikus draudžiamajam įvykiui draudikas privalo:
15.20.1. gavęs
visą informaciją, reikalingą
draudžiamojo įvykio fakto, aplinkybių ir pasekmių bei
draudimo išmokos dydžio nustatymui, ne vėliau kaip per 30
dienų išmokėti draudimo išmoką;
15.20.2. draudėjui, apdraustajam ar naudos gavėjui
ir draudikui nesutarus dėl draudimo išmokos dydžio,
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draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo pageidavimu
išmokėti avansinę draudimo išmoką, lygią šalių neginčijamai
draudimo išmokai, jeigu tikslus žalos dydžio nustatymas
užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
15.20.3. pagal pranešimą apie žalą ištirti, ar yra
draudėjo
ir/ar
apdraustojo
pareiga
atlyginti
žalą
nukentėjusiam trečiajam asmeniui, dėl kurios padarymo yra
apdrausta draudėjo ir apdraustojo civilinė atsakomybė bei
derėtis su nukentėjusiu trečiuoju asmeniu;
15.20.4. atstovauti draudėjui ir/ar apdraustajam
teisme ir apmokėti teismo priteistas teismo išlaidas, jeigu
ieškinys dėl nuostolių atlyginimo nagrinėjamas teismine
tvarka.
16.
DRAUDIMO IŠMOKOS MAŽINIMO AR
NEMOKĖJIMO ATVEJAI
16.1. Draudimo išmoka gali būti mažinama:
16.1.1. draudėjui, apdraustajam(-iesiems) ir/ar
naudos gavėjui neįvykdžius kurio nors vieno Taisyklių 2.12.2.,
14.1.3., 15.12. punktų reikalavimų;
16.1.2. jeigu draudėjas, apdraustasis ar naudos
gavėjas arba susiję su draudėju ar apdraustuoju asmenys
atsisakė savo reikalavimo teisės asmeniui, atsakingam už
padarytą žalą arba šios teisės nebegalima įgyvendinti dėl
draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo kaltės;
16.1.3. jeigu, draudėjas, apdraustasis ar naudos
gavėjas arba susiję su draudėju ar apdraustuoju asmenys
nevykdė Taisyklių 2.12.1. punkte nurodytos pareigos;
16.1.4. jeigu, draudėjas, apdraustasis ar naudos
gavėjas arba susiję su draudėju ar apdraustuoju asmenys
nevykdė Taisyklių 14.1.2. punkte nurodytos pareigos,
išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad draudžiamąjį įvykį
draudikas sužinojo laiku arba kai pranešimas apie
draudžiamąjį įvykį neturi įtakos draudiko pareigai išmokėti
draudimo išmoką;
16.1.5. kitais draudimo sutartyje ir Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
16.2. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos
sustabdymo metu, tai draudikas neprivalo mokėti draudimo
išmoką pagal šią draudimo sutartį.
16.3. Draudimo išmoka nemokama:
16.3.1. jeigu draudėjas, apdraustasis ar naudos
gavėjas bando suklaidinti draudiką, pateikdamas klaidingą
informaciją, kuri turi įtakos draudimo išmokos priežasties ir

dydžio nustatymui. Tai galioja, kai teisėtvarkos įstaigos
pripažįsta tyčinį faktų klastojimą, aiškinantis draudžiamojo
įvykio priežastis, nuostolių dydį;
16.3.2. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl
draudėjo, apdraustojo arba susijusių su draudėju ar
apdraustuoju asmenų tyčios ar didelio neatsargumo;
16.3.3. jeigu įvykio nepatvirtina kompetetingos
įstaigos, nurodytos Taisyklių 14.1.1. punkte;
16.3.4. jeigu draudėjas, apdraustasis ar naudos
gavėjas gavo visą žalos atlyginimą iš asmens, atsakingo už
žalos padarymą;
16.3.5. jeigu draudimo sutartis sudaryta po
draudžiamojo įvykio;
16.3.6. kitais draudimo sutartyje ir Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
16.4. Atsisakygamas mokėti draudimo išmoką ar ją
sumažindamas, draudikas privalo pateikti draudėjui,
apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam
asmeniui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio
sprendimo priežastis. Jeigu draudimo išmoka nėra išmokėta
per 30 dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį,
draudikas privalo raštu informuoti draudėją, apdraustąjį,
naudos gavėją ar nukentėjusį trečiąjį asmenį apie
draudžiamojo įvykio eigą.
17.

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

17.1. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami
derybų būdu, o nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos
Respublikos teismuose.
17.2. Visais šiose Taisyklėse ir draudimo sutartyje
nesureguliuotais atvejais taikomos Lietuvos Respublikos
draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų normos, jeigu draudimo
sutarties šalys raštu nesusitarė kitaip.

UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos pirmininkas
Jaroslaw Kiersznowski
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