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Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių 
infrastruktūra, privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami 
ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, 
privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse (patvirtintose 2013-11-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052, įsigaliojo nuo 2013-11-24), Lietuvos 
Respublikos geležinkelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas), draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje, draudimo liudijime ir jų prieduose.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja 
geležinkelių infrastruktūra, privalomuoju civilinės 
atsakomybės draudimu gali būti apdrausta Jūsų civilinė 
atsakomybė už žalą trečiajam asmeniui:

 dėl vykdomos keleivių, bagažo vežimo vietiniais ir (ar) 
tarptautiniais maršrutais veiklos

 dėl vykdomos kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais 
maršrutais veiklos

 dėl vykdomos krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais 
maršrutais veiklos

 dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra važiuojant į 
geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) 
techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos

 dėl vykdomo manevravimo viešojoje geležinkelių 
infrastruktūroje

Draudimo suma nurodoma draudimo sutartyje

Besąlyginė išskaita nenustatoma, todėl draudimo išmoka 
įvykus draudžiamajam įvykiui nemažinama besąlyginės 
išskaitos suma

Minimali geležinkelio įmonės (vežėjo) dėl vykdomos keleivių, 
bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais 
maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių 
vežimo vietiniais maršrutais veiklos privalomojo civilinės 
atsakomybės draudimo suma − 290 000 Eur vienam 
draudžiamajam įvykiui ir 725 000 Eur visiems draudžiamiesiems 
įvykiams per metus

Minimali Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės, kuri 
atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių 
infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros 
darbų atlikimo vietą ir iš jos ir naudojasi viešąja geležinkelių 
infrastruktūra, draudimo suma − 58 000 Eur vienam 
draudžiamajam įvykiui ir 145 000 Eur visiems draudžiamiesiems 
įvykiams per metus

Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma mažėja išmokėtos 
draudimo išmokos suma

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo apsauga 
netaikoma Jūsų civilinei atsakomybei už žalą:

 atsiradusią dėl Jūsų ir (ar) trečiųjų asmenų veiksmų siekiant 
neteisėtai gauti draudimo išmoką

 atsiradusią dėl kitos Jūsų veiklos, nesusijusios su keleivių, 
bagažo ir (ar) krovinių vežimu vietiniais ir (ar) tarptautiniais 
maršrutais, kombinuotuoju keleivių vežimu vietiniais 
maršrutais ar geležinkelių riedmenų naudojimu 

 kuri nėra susijusi su žalos padarymu trečiojo asmens turtui, 
sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirado kaip žalos nukentėjusio 
trečiojo asmens turtui, sveikatai, gyvybei pasekmė (grynai 
�nansinė žala)

 atsiradusią dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar 
netinkamo įvykdymo

 atsiradusią dėl Jūsų tyčinės veikos, išskyrus socialiai vertingus 
tyčinius veiksmus (būtinąją gintį, pilietinės pareigos atlikimą ir 
kita)

 kurią patyrė Jūsų darbuotojas dėl nelaimingo atsitikimo darbe 
ar susirgimų profesine liga

 atsiradusią  dėl žemės drebėjimo, potvynio, kitos stichinės 
nelaimės, karo veiksmų, teroristinių išpuolių, esant 
branduolinės energijos poveikiui ar nepaprastajai padėčiai

 atsiradusią dėl oro, vandens, žemės užteršimo, atsitikusio dėl 
nestaigaus ir tikėto įvykio, kurio priežastis yra lėtas ar 
laipsniškas veiksnys arba pasikartojantys įvykiai 

 atsiradusią Jūsų naudojamų geležinkelių riedmenų gedimų ar 
defektų, jeigu jie buvo nustatyti atitinkamuose dokumentuose 
iki žalą sukėlusio įvykio ir jeigu Jūs ar Jūsų atstovai apie šiuos 
gedimus ar defektus žinojote 

 atsiradusią dėl teisės aktuose nustatytų pavojingųjų krovinių 
vežimo geležinkelių transportu reikalavimų pažeidimų

 atsiradusią dėl Jūsų darbuotojo veiksmų, padarytų apsvaigus 
nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų

 atsiradusią dėl Jūsų veiklos vykdymo geležinkelio keliais, 
kuriais geležinkelių transporto eismas draudžiamas

 atsiradusią dėl Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra ar 
važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, 
remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš 
jos, vežamų krovinių netekimo, dingimo ar sunaikinimo

Kokia šio draudimo rūšis?

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomuoju civilinės 
atsakomybės draudimu yra draudžiama Jūsų civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, atsiradusią dėl Jūsų 
vykdomos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos 
teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ir (ar) geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje 
geležinkelių infrastruktūroje veiklos

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



• 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 išmokas, nustatytas 
draudimo sutartyje

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Kur man taikoma draudimo apsauga?

• Mums paprašius pateikti mūsų nustatytos formos ir turinio rašytinį 
prašymą sudaryti draudimo sutartį

• Suteikti Jums žinomą ir draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai 
sudaryti reikšmingą informaciją, kurią prašome nurodyti rašytiniame 
prašyme arba dėl kurios papildomai teiraujamės raštu

• Mums paprašius pateikti turimus dokumentus, reikšmingus draudimo 
rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti

• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose įrašyti visus 

mūsų reikalaujamus rekvizitus
• Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, informuoti mus apie 

rizikos padidėjimą lemiančias aplinkybes, kurios nurodytos draudimo 
liudijime

• Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo galimo draudžiamojo įvykio ar 
aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jį užregistruoti galimą 
draudžiamąjį įvykį ar aplinkybes, kurių pagrindu draudėjui gali būti 

pareikštas reikalavimas, mūsų tinklalapyje www.gjensidige.lt (greičiau 
ir paprasčiau tą padarysite prisijungę prie savitarnos) arba telefonu 1626

• Įvykus draudžiamajam įvykiui, imtis Jums prieinamų protingų 
priemonių galimai žalai sumažinti, laikantis mūsų nurodymų, jeigu 
tokie nurodymai Jums buvo duoti 

• Paprašytas nedelsiant sudaryti mums  sąlygas apžiūrėti galimo 
draudžiamojo įvykio vietą 

• Padėti mums nustatyti žalos dydį ir priežastį
• Teikti mums prašomą informaciją ir paaiškinimus, taip pat įvykio 

priežastis, aplinkybes ir (ar) žalos dydį patvirtinančius dokumentus 
• Jei pareiškiamas ieškinys teisme, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

pranešimo, kuriame nurodoma pateikti teismui atsiliepimus į pareikštą 
ieškinį, gavimo pranešti apie tai mums

• Be rašytinio mūsų sutikimo neturite teisės iš dalies ar visiškai pripažinti 
arba tenkinti reikalavimo atlyginti žalą

Kokios mano pareigos?

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

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?

! Jeigu per 7 darbo dienas raštu nepranešite mums apie galimą 
draudžiamąjį įvykį, turėsime teisę atsisakyti išmokėti draudimo 
išmoką arba sumažinti ją atsižvelgdami į tai, ar savo pareigos 
neįvykdėte tyčia, ar dėl neatsargumo, išskyrus atvejus, jei apie 
draudžiamąjį įvykį mes sužinosime laiku, arba jei nepranešimas 
apie draudžiamąjį įvykį neturės įtakos mūsų pareigai išmokėti 
draudimo išmoką

! Mes neatlyginsime žalos, jeigu ji atsirado dėl to, kad Jūs 
sąmoningai nesiėmėte Jums prieinamų protingų priemonių šiai 
žalai sumažinti ar jos išvengti

! Teisės aktai gali nustatyti ir kitus atleidimo nuo draudimo 
išmokos mokėjimo ar išmokos mažinimo atvejus

Draudimo įmoką galite sumokėti visą iškart arba kai kuriais atvejais 
išskaidyti jos mokėjimą dalimis. 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 ir kaip moku?

Draudimo apsauga galioja:

 Geležinkelio įmonės (vežėjo) vykdomai keleivių, bagažo vežimo 
vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais veiklai Europos Sąjungos 
teritorijoje

 Geležinkelio įmonės (vežėjo) vykdomai kombinuotojo keleivių vežimo 
vietiniais maršrutais veiklai Lietuvos Respublikos teritorijoje

 Geležinkelio įmonės (vežėjo) vykdomai krovinių vežimo vietiniais ir 

(ar) tarptautiniais maršrutais veiklai Europos Sąjungos teritorijoje
 Įmonių, kurios važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, 

remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, 
veiklai Lietuvos Respublikos teritorijoje

 Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių, kurios naudojasi 
viešąja geležinkelių infrastruktūra, veiklai draudimo liudijime 
nurodytoje teritorijoje

Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą mums ne mažiau 
kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos raštu: 

• paprastu paštu 
• elektroniniu paštu

• naudodamasis kurjerio paslaugomis 
• mūsų skyriuose

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

Kaip galiu nutraukti sutartį?


