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Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – vežėjų automobiliais atsakomybės draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios
draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Gjensidige“
Draudimo rūšies taisyklėse (Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sąlygose Nr. 011, galiojanti redakcija nuo 2018-08-07, Bendrosiose draudimo sąlygose, galiojanti
redakcija nuo 2020-02-11), draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje, draudimo liudijime ir jų prieduose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimu apdraudžiami draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo, veikiančio
kaip vežėjas kelių transportu, civiline atsakomybe prieš trečiuosius asmenis, numatyta su užsakovu sudarytoje
apmokamo vežimo sutartyje
Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

 Žalai kroviniui pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais
sutarties konvenciją (CMR)
 Žalai kroviniui pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto
kodeksą (kai pervežimai atliekami Lietuvos teritorijos ribose)
 Žalai kroviniui pagal kitos šalies nacionalinę teisę atliekant
kabotažinius pervežimus (kai pakrovimas ir iškrovimas yra
vienos šalies teritorijoje) neviršijant 8,33 atsiskaitymo vieneto
(SDR) už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio
 Teisėto pretenzijos reiškėjo patirtiems papildomiems
finansiniams nuostoliams pagal CMR konvencijos 23 str. 4 ir 5
punktus
 Krovinio gelbėjimo, sunaikinimo, pašalinimo būtinoms
išlaidoms, kurių neprivalo atlyginti kiti asmenys

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga
netaikoma:

Jeigu pasirinkta ir nurodyta draudimo liudijime, papildomai
apdraudžiama:
 Žala, padaryta vežėjui laikinai patikėtam turtui
 Žala, padaryta gabenamu kroviniu
 Ekspeditoriaus civilinė atsakomybė
Draudimo suma nurodoma draudimo sutartyje

 Jei žala padaroma draudėjo nuosavybės teise ar nuomos
pagrindais valdomam turtui
 Kai krovinys gabenamas kroviniui netinkama ir (ar) pervežimo
licencijos neturinčia transporto priemone
 Krovinio sugadinimams dėl temperatūros režimo nesilaikymo,
kai priekaba ar puspriekabė nebuvo aprūpinta gabenimo metu
vidinę priekabos temperatūrą registruojančiu įrenginiu
 Baudoms, delspinigiams, netesyboms
 Draudėjo negautoms ar sumažėjusioms pajamoms
 Atsakomybei pagal CMR konvencijos 24 ir 26 straipsnius
 Brangiesiems metalams, iš jų iškaltoms monetoms,
juvelyriniams gaminiams, brangakmeniams, popieriniams
pinigams, vertybiniams popieriams, dokumentams,
antspaudams, meno kūriniams, persikraustymo daiktams,
pašto ir siuntų pervežimams, gyviems gyvūnams, alkoholio
gaminiams, tabakui ir jo gaminiams, pervežamiems
automobiliams, reguliuojamos temperatūros kroviniams
 Eksploatacijai netinkama arba techniškai netvarkinga
transporto priemone gabenamiems kroviniams
 Kroviniams, gabenamiems nesilaikant tam tikrų krovinių
vežimą reglamentuojančių norminių aktų
 Viršijus nepagrįstai mažus pristatymo terminus
 Krovinių pristatymo neteisėtam gavėjui atvejais
 Nuostoliams, atsiradusiems dėl draudėjo tyčios, išskyrus
atvejus, kai tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi
 Nuostoliams, atsiradusiems dėl draudėjo ar apdraustojo
didelio neatsargumo
 Kai krovinį vežančią transporto priemonę vairavo neblaivus ar
kitaip apsisvaiginęs asmuo arba nuostolius tiesiogiai ar
netiesiogiai sukėlė neblaivaus ar kitaip apsisvaiginusio
draudėjo darbuotojo veiksmai
 Palikto be priežiūros krovinio ir (arba) dokumentų vagystės
atvejais
 Krovinio trūkumo be vagystės pėdsakų atvejais
 Pervežant automobilius: atsitrenkimo į statybines
konstrukcijas, tiltus, viadukus atvejais; naudotiems
automobiliams (senesniems nei 5 m.), jeigu remonto išlaidos
neviršija 75 % automobilio kainos; jei krovinys, pakrautas ant jį
gabensiančios transporto priemonės, prieš vežimo pradžią
nėra nufotografuojamas iš visų pusių
 Jei vagystės, eismo įvykio ir gaisro atveju nebuvo pranešta
atitinkamai kompetentingai institucijai
 Jei draudėjas nesaugojo priimto krovinio, paliko transporto
priemonę su kroviniu be priežiūros, nutoldamas nuo jos
atstumu, kuris nėra saugus

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Draudimo išmoka nėra mokama arba gali būti mažinama, jei:
! Neatlikote bent vienos iš draudėjo pareigų, numatytų draudimo
sutartyje, ir šių pareigų nevykdymas turėjo įtakos žalos dydžiui ar
įvykio aplinkybėms, įvykio faktui nustatyti

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir (ar) draudimo pasiūlyme ir (ar) draudimo sutartyje bei jų prieduose

! Laiku nepranešėte mums apie draudžiamąjį įvykį, išskyrus
atvejus, kai nepranešimas apie įvykį nesutrukdė mums ištirti jo
aplinkybių ir nuostolių dydžio
! Jūs arJūsų atstovas atsisakėte savo reikalavimo teisės asmeniui,
atsakingam už padarytą žalą, arba šios teisės nebegalima
įgyvendinti dėl Jūsų kaltės
! Jūs ir (ar) Jūsų vairuotojai nesilaiko Nurodymų vairuotojams
! Mes atleidžiami nuo tos žalos dalies, kuri atsirado dėl to, kad
sąmoningai nesiėmėte Jums prieinamų protingų priemonių šiai
žalai sumažinti ar išvengti, atlyginimo
Mes nemokame draudimo išmokos, jei:
! Draudimo sutartis sudaryta po įvykio

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja draudimo sutartyje nurodytos teritorijos ribose. Tuo atveju, jei krovinio pakrovimo ar iškrovimo vieta yra už šios teritorijos
ribų, draudimo apsauga negalioja visam pervežimui

Kokios mano pareigos?
• Suteikti visą prašomą informaciją apie draudimo objektą
• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią
informaciją
• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose įrašyti visus
mūsų reikalaujamus rekvizitus
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• Nedelsiant mus informuoti apie rizikos padidėjimą
• Informuoti apdraustąjį ir (arba) naudos gavėją apie draudimo sutartį
ir jos sąlygas
• Naudoti krovinių pervežimams tinkamas ir techniškai tvarkingas
transporto priemones
• Užtikrinti, kad krovinių vežimams naudojamose transporto priemonėse
būtų įmontuotos ir naudojamos apsaugos nuo vagystės sistemos
• Vairuotojus supažindinti su tarptautinių pervežimų taisyklėmis ir
Nurodymais vairuotojams (9 skyrius) bei įpareigoti vairuotojus šių
nurodymų laikytis
• Įpareigoti vairuotojus laikytis Kelių transporto priemonių ekipažų,
vežančių keleivius ir krovinius tarptautiniais maršrutais, darbo tvarkos
taisyklių, AETR ir ATP susitarimų
• Laikytis draudimo taisyklėse numatytų reikalavimų dėl greitai

gendančių produktų gabenimo
• Krovinių pervežimams rūpestingai rinktis bei užsakyti vežėjus, turinčius
galiojančią vežėjų atsakomybės draudimo sutartį
• Imtis priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti
• Apie įvykį nedelsiant pranešti atitinkamoms tarnyboms
• Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sužinojimo apie įvykį
užregistruoti jį mūsų tinklalapyje www.gjensidige.lt arba elektroniniu
paštu zalos@gjensidige.lt ar info@gjensidige.lt
• Padėti mums nustatyti žalos dydį ir priežastį
• Pateikti dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
• Nufotografuoti sugadintą krovinį įvykio vietoje taip, kad matytųsi visi
sugadinimai ir kad iš pateiktų nuotraukų galima būtų identifikuoti
krovinį
• Sudaryti galimybę mums apžiūrėti sugadintą transporto priemonę,
krovinį arba jo likučius
• Netenkinti, nepripažinti ir neperleisti iš draudimo sutarties kylančių
pretenzijų
• Suderinti su mumis veiksmus prieš pradedant šalinti įvykio pasekmes,
krovinio iškrovimo ir utilizavimo darbus
• Suteikti informaciją apie įvykio kaltininką
• Grąžinti išmoką už nepatirtą nuostolį ar jos permoką

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoką galite sumokėti visą iškart arba išskaidyti jos
mokėjimą iki 4 dalių. Įmoką apmokėti galite šiais būdais:
• pavedimu
• savitarnos svetainėje www.gjensidige.lt
• e. banke, užsisakę e. sąskaitą ir sudarę automatinio mokėjimo sutartį
• pateikę mokėjimo pranešimą:
- parduotuvių „Maxima“ kasose
- „Lietuvos pašto“ skyrių kasose

- terminaluose „Perlas“
- „Lietuvos spauda“, „Narvesen“ ir „Vaskota“ padaliniuose
• mokėjimo kortele ADB „Gjensidige“ skyriuose
Sumokėti įmoką atsiskaitydami mokėjimo kortele arba grynaisiais
pinigais galite tik kai kuriuose mūsų ar mūsų partnerių padaliniuose
Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo
sutartyje

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudijime
nurodytam terminui
• Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos dienos
00:00 val. (Lietuvos laiku), jeigu liudijime nėra nurodytas kitas laikas ir
jeigu laiku sumokėta draudimo įmoka. Išimtys ir pasekmės, kylančios
laiku nesumokėjus draudimo įmokos, nustatytos draudimo taisyklėse

• Draudimo sutarties terminas pasibaigia draudimo liudijime nurodytos
dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku), jei draudimo liudijime nėra
nurodytas kitas laikas. Draudimo apsauga taip pat pasibaigia prieš
terminą draudimo taisyklėse numatytais atvejais, įskaitant, bet
neapsiribojant, atvejus, kai mes sumokame visas draudimo sutartyje
nustatytas išmokas

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą mums ne mažiau
kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos raštu:

• per savitarnos svetainę www.gjensidige.lt
• mūsų skyriuose

• paprastu paštu
• elektroniniu paštu
• naudodamasis kurjerio paslaugomis

Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti pasirašytas Jūsų ar Jūsų
įgalioto asmens

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir (ar) draudimo pasiūlyme ir (ar) draudimo sutartyje bei jų prieduose

