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PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Draudikas – AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą.
Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo arba kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį,
arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku.
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 liudijimas ir jo priedai (jeigu jie buvo papildomai
pasirašyti Draudiko ir Draudėjo).
Draudimo taisyklės (toliau - Taisyklės) – galiojančios draudimo sutarties standartinės sąlygos, kurios yra neatsiejama draudimo
sutarties dalis.
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.
Draudimo liudijimas – Draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.
Draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus.
Apdraustasis – sveikatos draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui
Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką; civilinės atsakomybės draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai
interesai, susiję su civiline atsakomybe, yra draudžiami; turto draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai
interesai yra draudžiami. Jeigu draudimo sutartyje nėra nurodyta kitaip, Apdraustuoju yra laikomas Draudėjas.
Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir Apdraustojo paskirtas
asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.
Neatšaukiamas Naudos gavėjas – Naudos gavėjas, kuris negali būti vienašališkai, be paties Naudos gavėjo sutikimo, Draudėjo (ar
draudimo sutartyje numatytais atvejais – Apdraustojo) atšauktas ar pakeistas.
Nukentėjęs trečiasis asmuo – civilinės atsakomybės draudimo atveju asmuo, kuriam Draudėjas ar Apdraustasis padarė žalos.
Asmenys, susiję su Draudėju ar Apdraustuoju – Draudėjo ar Apdraustojo darbuotojai, taip pat Draudėjo įgalioti asmenys, kuriems
Draudėjas ar Apdraustasis pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo draudimo objektą, kiti teisės aktų nustatyta tvarka įgalioti atstovai, apdrausto
turto bendrasavininkiai. Draudžiant privatų turtą, su Draudėjais susijusiais asmenimis taip pat laikomi šeimos nariai bei asmenys, kartu su
Draudėju disponuojantys šiuo turtu.
Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma arba pinigų suma, apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir,
išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus, yra lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmokėti pagal draudimo sutartį.
Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią Draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka Draudikui už draudimo
apsaugą.
Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo išmoką.
Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią įvykus draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo išmokėti Draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam
teisę į draudimo išmoką.
Nedraudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos.
Draudimo interesas – nuostolis, kurį gali patirti Draudėjas, Apdraustasis arba Naudos gavėjas, įvykus draudžiamajam įvykiui.
Turto draudimas – asmens turtinių interesų draudimas, kurio atveju draudimo išmokos dydis priklauso nuo tam asmeniui padarytų ar jo
patirtų nuostolių, asmens patirtų kitų išlaidų dydžio, tačiau neviršijant draudimo sumos.
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.
Žala – turto sunaikinimas, sugadinimas, praradimas, asmens sužalojimas ar gyvybės atėmimas ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai
nuostoliai) dėl draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų įvykių. Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos
papildomose sąlygose, atsižvelgiant į draudimo objektą, žala gali būti apibrėžiama kitaip.
Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška.
Atgręžtinio reikalavimo teisė (Draudiko regresinio reikalavimo teisė) – Draudiko teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už
padarytą žalą asmens.
Draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris nebūtinai sutampa su draudimo sutarties
terminu. Jei kitaip nenustatyta draudimo sutarties sąlygose, suprantama, kad draudimo apsauga galioja tik draudimo laikotarpiu.
Draudimo terminas - draudimo liudijime nustatytas draudimo sutarties galiojimo laikotarpis šalims sąžiningai ir laiku vykdant sutartinius
įsipareigojimus.
Draudimo vertė - draudžiamo turto ar turtinės rizikos vertė, išreiškiama pinigais.
Išskaita - procentais išreikšta arba fiksuota pinigų suma, kuria yra mažinama draudimo išmoka.
Besąlyginė išskaita - suma, kuri bus išskaitoma iš nuostolio sumos kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju. Jeigu draudimo sutartyje nėra
nurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlyginė.
Sąlyginė išskaita – suma, kurios Draudikas neatlygina, jei nuostolio suma mažesnė arba lygi išskaitos sumai; tais atvejais, kai nuostolio
suma didesnė nei išskaita, draudimo išmoka bus mokama neišskaičiuojant išskaitos.
Proporcinis draudimas – jeigu draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę, tai įvykus draudžiamajam
įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui (Naudos gavėjui) jo patirtų nuostolių dalį, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės
santykiui draudimo sutarties sudarymo dieną.
Pirmos rizikos draudimas – draudimas, kai kiekviena žala atlyginama iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos, neatsižvelgiant
į draudimo sumos ir draudimo vertės santykį. Pirmos rizikos draudimui netaikoma proporcinio draudimo sąlyga.
SUTARTIES SUDARYMO TVARKA
Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu.
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, jeigu tai
leidžia draudimo rūšies taisyklės, nurodant patvirtintame Prašyme prašomus pateikti duomenis.
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Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas ar jo atstovas turi teisę apžiūrėti apdraudžiamą objektą, savo lėšomis paskirti ekspertizę
jo vertei nustatyti.
Draudikas ar jo atstovas, remdamasis Draudėjo pateikta ir rizikos įvertinimo metu gauta informacija bei dokumentais, nustato draudimo
sąlygas.
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.
Jeigu Draudėjas neatsakė 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.
DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA. DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMAS
Draudimo sutartis paprastai yra sudaroma vienerių metų laikotarpiui. Atskiru šalių susitarimu draudimo sutartis gali būti sudaroma
kitam laikotrapiui. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nurodomas draudimo liudijime.
Pasirašęs draudimo sutartį, Draudėjas privalo sumokėti draudimo įmoką arba pirmąją jos dalį iki sutartyje numatyto termino.
Draudimo įmoka gali būti sumokėta iš karto arba dalimis, Draudiko ir Draudėjo susitartais įmokos mokėjimo terminais, tai nurodant
draudimo liudijime.
Draudimo įmoka Draudikui mokama grynaisiais pinigais arba banko pavedimu.
Draudimo sutarties įsigaliojimo ir įmokos mokėjimo tvarka:
Visais atvejais draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos dalies sumokėjimu, t.y. draudimo sutartis
įsigalioja tik po to, kai Draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmokos dalį, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo sutartyje numatyta, kad
visa ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar sutartyje yra numatytas įmokos ar pirmos jos
dalies atidėjimas:
Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta draudimo sutarties sudarymo dieną, ir
Draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu sumoka visą ar pirmą draudimo įmokos dalį), tai
draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios, o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo
sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems įvykiams.
Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta vėliau nei draudimo sutarties
sudarymo dieną, ir Draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu sumoka visą ar pirmą draudimo
įmoką), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokėjimo momento, o draudimo apsauga yra taikoma nuo draudimo
sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios.
Jei Draudėjas sumoka visą draudimo įmoką ar pirmą jos dalį, praleidęs draudimo sutartyje numatytą įmokos sumokėjimo terminą ne
daugiau kaip 5 dienas, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo įmoka (pirma draudimo įmokos dalis) privalėjo būti sumokėta sutarties
sudarymo dieną, ar buvo numatytas vėlesnis jos sumokėjimo terminas, draudimo sutartis įsigalioja praėjus 72 val. po draudimo
įmokos sumokėjimo momento, o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems
įvykiams. Draudimo įmokos sumokėjimo terminą praleidus daugiau kaip 5 dienas draudimo sutartis neįsigalioja, o sumokėta draudimo
įmoka ar jos dalis (-ys) Draudėjo pasirinkimu gali būti įskaitoma naujai sudaromai draudimo sutarčiai arba grąžinama Draudėjui.
Jeigu sutarta metinę draudimo įmoką mokėti dalimis, tai:
po pirmosios draudimo įmokos dalies sumokėjimo visos kitos įmokos laikomos atidėtomis draudimo įmokos dalimis, nes jų mokėjimas
atidedamas iki sutartyje numatyto mokėjimo termino;
Draudikas gali nedelsdamas pareikalauti sumokėti atidėtas draudimo įmokų dalis, jeigu Draudėjas delsia visiškai ar iš dalies sumokėti
kurią nors įmokos dalį; Draudikas vienašališkai išsiunčia Draudėjui pranešimą apie draudimo įmokos mokėjimo terminų pakeitimą, kuris
tampa privalomas Draudėjui.
Draudėjui nesumokėjus atidėtos antros ar tolesnės draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje numatytu terminu, Draudikas išsiunčia
Draudėjui pranešimą raštu, nurodydamas, jog per 15 dienų nuo pranešimo gavimo Draudėjui nesumokėjus atidėtos draudimo įmokos
dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta. Draudimo apsauga atnaujinama kitą dieną po atidėtos draudimo įmokos dalies (-ių)
sumokėjimo dienos. Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl atidėtos draudimo įmokos dalies nesumokėjimo tęsiasi ilgiau nei 3
mėnesius, Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
Net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus, Draudėjo pareiga sumokėti įmokas už sutarties galiojimo laikotarpį, kuriuo
galiojo draudimo apsauga, išlieka.
Draudimo įmokos sumokėjimo momentu laikoma:
kai mokama grynaisiais pinigais - pinigų gavimo diena;
kai mokama pavedimu – pinigų įskaitymo į Draudiko ar Draudimo tarpininko sąskaitą diena.
Draudimo sutarties galiojimas baigiasi, kai:
baigiasi draudimo liudijime nurodytas draudimo laikotarpis, kuriam ji sudaryta;
apdrausto turto nuosavybės teisė iš asmens, kurio interesais buvo sudaryta draudimo sutartis, pereina kitam asmeniui. Draudimo sutartis
laikoma pasibaigusia nuo nuosavybės teisės perėjimo momento;
papildomos draudimo sutarties galiojimas baigiasi liudijime nurodytą dieną, bet ne vėliau pagrindinės sutarties galiojimo pabaigos.
Žuvus draudimo objektui. Laikoma, kad draudimo objektas žuvo dėl draudžiamojo įvykio, kai yra išmokama draudimo išmoka dėl objekto
vagystės ar sunaikinimo, vadovaujantis šių Taisyklių Draudimo sąlygomis.
Draudimo apsauga neteikiama įvykiams, įvykusiems draudimo apsaugos sustabdymo metu.
Draudimo sutartis negalioja Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Civiliniame kodekse (toliau – CK) numatytais sandorių negaliojimo atvejais.
DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS KITAM DRAUDIKUI
Draudikas, gavęs LR Draudimo priežiūros komisijos (toliau - DPK) leidimą, rašytinės sutarties pagrindu 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.
Draudiko teisės ir pareigos pagal draudimo sutartį gali būti perleidžiamos LR DPK 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.
Ketindamas perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį Draudikas privalo informuoti Draudėjus, Apdraustuosius, Naudos gavėjus
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo.
DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS AR PAKEITIMAS. ŠALIŲ ATSISKAITYMAS NUTRAUKUS SUTARTĮ
Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš draudimo liudijime nustatytą jos galiojimo laikotarpį:
jeigu po draudimo sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių,
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu (draudimo objektas žuvo dėl priežasčių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu, kt.); Šiuo atveju
Draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
3

AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas
Darbdavio civilinės atsakomybės už nelaimingus atsitikimus darbe draudimo taisyklės Nr. 112
5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
6.
6.1.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.3.
6.3.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

vienašališku Draudiko raštišku sprendimu, jeigu draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos ar jos dalies nesumokėjimo
tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius;
Draudėjo iniciatyva, ne vėliau kaip prieš 30 dienų raštu įspėjus Draudiką apie sutarties nutraukimą; Draudėjui grąžinama draudimo įmokos
dalis už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, kurios sudaro iki 30%
nuo įmokėtos draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip minimali suma, nurodyta kiekvienos draudimo rūšies Draudimo sąlygose, bei
pagal tą draudimo sutartį mokėtas draudimo išmokas;
draudimo sutarties šalims raštiškai susitarus;
kitais LR teisės aktų nustatytais pagrindais.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika, apie tai
Draudėjas privalo pranešti raštu Draudikui tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus sužinojo, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nebent šių
Taisyklių Draudimo sąlygose yra nurodyta kitaip.
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 aplinkybėms.
Jeigu Draudėjas neįvykdo Taisyklių Draudimo sąlygose nustatytos pareigos pranešti apie rizikos padidėjimą, 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.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia aplinkybės, 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 sumažinti draudimo įmokos ar jos dalių, Draudėjas turi teisę kreiptis į teismą
dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
Pasikeitus draudimo sutartyje nurodytam Draudėjo buveinės adresui, pavadinimui (jei įmonė), telefono/fakso numeriui, el. pašto adresui ar
kitiems rekvizitmas, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Draudiką.
DVIGUBO DRAUDIMO, NEVISIŠKO DRAUDIMO BEI PAPILDOMO DRAUDIMO SĄLYGOS
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.
Dvigubo ir nevisiško draudimo sąlygos nuostolių draudimo sutartyse:
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).
Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus LR teisės aktų numatytus atvejus, nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę
(nevisiškas draudimas), tai įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui, Apdraustajam ar Naudos gavėjui jo
nuostolius vadovaudamasis nevisiško draudimo sąlygomis nurodytomis Taisyklių Draudimo sąlygose (II dalis).
Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus LR teisės aktų 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.
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.
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.
Dvigubo draudimo sąlygos sumų draudimo sutartyse:
Jeigu Draudėjui, Apdraustajam ar Naudos gavėjui priklauso draudimo išmoka pagal kelias sumų draudimo sutartis, tai draudimo išmoka
apskaičiuojama ir išmokama pagal kiekvieną draudimo sutartį, neatsižvelgiant į taisyklių 6.2. p. nurodytas sąlygas.
INFORMACIJOS KITAI SUTARTIES ŠALIAI TEIKIMO TVARKA. PAREIGA SAUGOTI INFORMACIJĄ
Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Tarpininkai nėra įgalioti
šiuos pareiškimus ir/ar pranešimus priimti.
Pranešimas, išsiųstas laišku draudimo liudijime nurodytu adresu arba perduotas faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu numeriu,
arba atsiųstas draudimo liudijime nurodytu elektroninio pašto adresu, laikomas tinkamai įteiktu pagal šias Taisykles.
Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draudėją (asmens duomenys, turtinė padėtis ir t.t.), gautos vykdant draudimo sutartis.
Informacija, susijusi su Draudėju, gali būti atskleista teisės aktų numatytais atvejais arba esant raštiškam Draudėjo sutikimui, arba jo
prašymui.
Draudikas atsako už informacijos apie Draudėją paskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai leidžia
tokią informaciją skelbti.
GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdų, o nesusitarus, nagrinėjami LR teismuose.
Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas, manantis, kad Draudikas sutartiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi
raštu kreiptis į Draudiką jo buveinės adresu, motyvuotai nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Kreipimasis turi būti pagrįstas
objektyviais įrodymais.
Draudikas atsakymą į 8.2. p. nurodytą kreipimąsi išsiunčia ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo momento.
Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į LR DPK dėl tarp jo ir Draudiko kilusio
ginčo.
Visais šiose Taisyklėse ir draudimo sutartyje nesureguliuotais atvejais taikomos LR draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų normos, jeigu
draudimo sutarties šalys raštu nesusitarė kitaip.
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DARBDAVIO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE DRAUDIMO SĄVOKOS
Draudėjas – visais atvejais yra darbdavys, sudaręs draudimo sutartį su Draudiku ir įsipareigojęs laiku mokėti draudimo sutartyje
nustatytas draudimo įmokas.
Darbdaviu yra laikomi visų veiklos rūšių įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkinės bendrijos ir personalinės įmonės;
Kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu dėl jo samdomų darbuotojų atliekamų darbų, darbdavys gali būti ir fizinis asmuo.
Nelaimingas atsitikimas darbe - ūmus darbuotojo sveikatos pakenkimas dėl trumpalaikio darbo aplinkos pavojingo, kenksmingo
veiksnio (veiksnių) poveikio, kai darbuotojas dėl to visam laikui praranda darbingumą arba miršta.
Naudos gavėjas – tai asmuo arba keli asmenys, kuris, įvykus draudžiamajam įvykiui, pagal galiojančius darbdavio civilinę
atsakomybę reguliuojančius LR teisinius aktus turi teisę reikalauti žalos atlyginimo iš Draudėjo.
Žala – nukentėjusio trečiojo asmens turtiniai nuostoliai bei neturtinė žala, susiję su žala darbuotojo sveikatai ar gyvybei (mirtis,
invalidumas), kuri buvo nustatyta šių taisyklių II dalies 3.4.1. – 3.4.3. punktuose įvardintų draudžiamųjų įvykių atveju.
Komandiruotė - laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau vadinama – įmonė) vadovo
arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti numatytomis sąlygomis tarnybinį pavedimą ne nuolatinėje darbo vietoje. Komandiruotės laiku
yra laikomas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens įsakyme (potvarkyje) nurodyta komandiruotės trukmė, kurios metu Apdraustasis
vykdė tarnybinį pavedimą ne nuolatinėje darbo vietoje, tame tarpe ir užsienyje.
Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai atitinka sąvokas, nustatytas LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo įstatyme (aktuali redakcija) ir LR draudimo įstatyme (aktuali redakcija).
DRAUDIMO OBJEKTAS
Draudimo objektu yra galiojančiais teisės aktais nustatyta darbdavio civilinė atsakomybė dėl darbuotojo sveikatos sužalojimu ir/ar
gyvybės atėmimu padarytos žalos nelaimingo atsitikimo darbe ir/ar pakeliui į darbą ar iš darbo metu.
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Draudžiamasis įvykis yra Draudėjui pareikštas reikalavimas atlyginti žalą, atsiradusią dėl Draudėjo veikos (veiksmo, neveikimo),
kurios pasekoje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe ir/ar pakeliui į darbą ar iš darbo, esant komandiruotėje, kai buvo sužalotas arba
žuvo apdraustas darbuotojas ir pagal LR galiojančius teisės aktus Draudėjui kyla civilinė atsakomybė dėl padarytos žalos atlyginimo,
išskyrus 4 skyriuje nurodytais atvejais.
Įvykis yra laikomas draudžiamuoju, jeigu jis įvyko draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys
tarp Draudėjo veikos (veiksmo ar neveikimo) ir padarytos žalos.
Vienu draudžiamuoju įvykiu yra laikomas ir įvykis, kai tuo pat metu ir dėl tos pačios priežasties nukenčia keletas asmenų ir gali būti
pareikšti visų jų reikalavimai atlyginti žalą.
Draudžiamasis įvykis gali būti pripažintas draudžiamuoju, kai jis yra įrodomas vienu iš šių dokumentų:
yra patvirtintas trišaliu nukentėjusiojo asmens (jo mirties atveju – įpėdinio (įpėdinių)), Draudėjo ir Draudiko susitarimu;
yra patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi dėl Draudėjo ir trečiųjų asmenų sudarytos taikos sutarties ir yra draudiko raštikas
pritarimas;
yra galutinis ir neapskundžiamas teismo sprendimas civilinėje byloje, kuriuo Draudėjui buvo priteistas pilnas ar dalinis žalos
atlyginimas.
NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Nedraudžiamasis įvykis yra darbuotojo mirtis dėl nelaimingo atsitikimo arba sužalojimas kai jis darbe ar pakeliui į/iš darbo į darbą:
sąmoningai siekė, kad įvyktų nelaimingas atsitikimas (norėjo tyčia susižaloti arba nusižudyti);
buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų vartojęs psichotropines, toksines medžiagas tikslu apsvaigti ir tai nebuvo susiję su
technologiniu procesu (degustatoriai ir kt.);
aktyviai dalyvavo trukdant dirbti kitiems, stabdant darbo procesą;
mirė dėl ligos arba nukentėjo dėl psichikos ar sąmonės sutrikimų, apopleksijos, epilepsijos ar kitų konvulsinių priepuolių, apsvaigimų,
sąmonės praradimų, kuriuos sukelia ligos (epilepsija, insultas, infarktas, diabetas, perkaitimas ir pan.);
dirbo darbą savavališkai be darbdavio leidimo (sutikimo) arba atliko darbą ne darbdavio naudai (ne Draudėjo interesais);
pažeidė Darbų saugos reikalavimus, nors prieš tai jis buvo darbdavio ar pastarojo įgalioto asmens įspėtas raštu arba žodžiu;
nukentėjo dėl karo veiksnių, teroristinių aktų, pilietinių neramumų, atominės energijos poveikio;
būdamas nusikaltimo (baudžiamojo nusižengimo) iniciatoriumi ar bendrininku kėsinosi ar vykdė kokį nors nusikaltimą (baudžiamąjį
nusižengimą) arba administracinės teisės pažeidimą;
nukentėjo valdydamas bet kokią savaeigę transporto priemonę arba savaeigį mechanizmą, turintį vidaus degimo arba elektros variklį,
neturėdamas tam teisės, taip pat kai leido valdyti asmeniui, neturinčiam teisės valdyti šią transporto priemonę arba apsvaigusiam nuo
alkoholio, narkotikų ar toksinių medžiagų;
Apdraustajam darbuotojui nelaimingas atsitikimas įvyko atliekant sveikatai ar gyvybei ypač pavojingus darbus ( kurių atlikimui
reikalingas specialus kvalifikacinis pasiruošimas ir atitinkamas specialus kompetetingų įstaigų (komisijų) išduotas leidimas, o jis tokio
leidimo neturėjo (darbas su aukštos įtampos įranga, darbas aukštumoje ir požemyje, darbas su specialiomis mašinomis ir
mechanizmais, sprogmenimis ir pan.) arba Apdraustasis pats savanoriškai (pvz.: lažybos, pasirodymas prieš aplinkinius ir pan.)
pateko į padidinto pavojingumo situaciją, išskyrus bandymus gelbėti kito žmogaus gyvybę;
nukentėjo dėl šiurkščių darbų saugos reikalavimų pažeidimo (remontavo neišjungtus ir nesustabdytus mechanizmus, naudojosi
visiškai tam darbui nepritaikytais prietaisais, savavališkai atjungė apsaugos blokuotes ar išmontavo apsaugos įrangą) ir tai padėjo
žalai atsirasti arba jai padidėti. Atsižvelgiant į nukentėjusiojo kaltės laipsnį, žalos atlyginimas, o tuo pačiu ir draudimo išmokėjimas, gali
būti sumažintas iki 50 procentų arba atmetamas iš viso, jei LR įstatymai nenumato kitaip;
žala atsirado dėl Apdraustojo ūmios ar lėtinės profesinės ligos;
Neatlyginami nuostoliai, kai draudžiamasis įvykis įvyko dėl to, kad Draudėjas per nustatytą laikotarpį nepašalino ypač pavojingų
aplinkybių, kurias pašalinti teisėtai reikalavo Draudikas ar darbo saugą kontroliuojančios institucijos.
Neatlyginami nuostoliai kai įvykis įvyko dėl Draudėjo tyčios ir/ar vykdomos nusikalstamos veikos.
Nedraudžiama Draudėjo atsakomybė, kylanti dėl įstatymuose, kituose teisės aktuose ar jo sutartyse numatytų baudų, netesybų ar kitų
sankcijų.
DRAUDIMO SUMA
Draudimo suma nustatoma Draudėjo ir Draudiko susitarimu.
Minimali draudimo suma yra 100 000 Lt. (tarp jų 25 000 Lt. dėl neturtinės žalos) vienam draudžiamajam įvykiui Draudimo sutartyje
numatomas maksimalus draudžiamųjų įvykių skaičius, už kurį Draudikas prisiima atsakomybę.
Draudikui išmokėjus draudimo išmokas dėl draudimo sutartyje numatyto maksimalaus draudžiamųjų įvykių skaičiaus, draudimo
sutarties galiojimas pasibaigia.
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DRAUDIMO ĮMOKOS
Draudimo įmoka priklauso nuo draudžiamų darbuotojų skaičiaus, jų profesinės veiklos, nelaimingų atsitikimų statistikos įmonėje,
draudimo sumos dydžio ir draudžiamų įvykių skaičiaus.
Draudikas turi teisę taikyti draudimo įmokų didinimo koeficientus, atsižvelgęs į riziką, priklausančią nuo apdraustųjų profesijos
(atliekamo darbo), nuo jų dalyvavimo atliekant pavojingus gyvybei ir sveikatai darbus, nuo darbų saugos būklės ar kitų padidintą
draudžiamojo įvykio riziką įtakojančių veiksnių.
Draudėjui pageidaujant, įmoka gali būti mokama dalimis (kas ketvirtį su 5% metinės įmokos priedu, kas pusmetį su 3% metinės
įmokos priedu), jei nėra sutarta kitaip.
DRAUDIMO GALIOJIMO TERITORIJA IR DRAUDIMO APSAUGOS ĮSIGALIOJIMAS
Draudimo apsauga galioja LR teritorijoje, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį, gali
pasirinkti ir platesnį teritorinį draudimo apsaugos galiojimą, kuris nurodomas draudimo liudijime.
Draudimo apsauga galioja darbuotojui darbo metu esant darbo vietoje, komandiruotėje ir vykstant į ją, vykstant pakeliui į/iš darbo,
pietų pertraukos, taip pat papildomų ar specialių pertraukų metu.
Kai draudimo sutartį sudaro įmonės, įstaigos ir organizacijos, draudžiančios darbuotojus, draudimo sutartyje gali būti nustatytas
maksimalus draudžiamų įvykių skaičius, dėl kurių Draudikas moka draudimo išmokas. Draudžiamiesiems įvykiams pasiekus šį
skaičių, draudimo sutartis pasibaigia..
Jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija, apdraudusi savo darbuotoją vardiniu draudimu, nutraukia su juo darbo santykius, tai to asmens
atžvilgiu draudimo sutartis pasibaigia nuo darbo santykių nutraukimo momento. Į jo vietą naujai priimtam darbuotojui draudimo
apsaugos laikotarpis prasideda kitą dieną po tos, kurią buvo išsiųstas pranešimas į Sodrą apie jo priėmimą į darbą.
Jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija, apdraudusi savo darbuotojus nevardiniu draudimu, nutraukia darbo santykius su apdraustuoju
darbuotoju ir į jo vietą (tas pačias pareigas) priima kitą darbuotoją, pranešti apie tai Draudikui nereikia ir naujam Apdraustajam
draudimas įsigalioja nuo jo darbo sutarties įsigaliojimo dienos.
Draudėjas privalo pranešti Draudikui raštu tuo atveju, kai keičiasi daugiau kaip 8 procentai apdraustų darbuotojų skaičius pagal
pareigybes. Jeigu tokiu atveju keičiasi rizika, Draudikas turi teisę atitinkamai perskaičiuoti draudimo įmoką.
DRAUDĖJO TEISĖS BEI PAREIGOS
Draudėjo teisės sutarties galiojimo metu:
siūlyti Draudikui keisti draudimo sutarties sąlygas jos galiojimo metu;
įvykus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, teikti pretenziją dėl žalos atlyginimo;
Draudikui nesilaikant draudimo išmokos mokėjimo terminų – reikalauti 0,02% delspinigių nuo neišmokėtos sumos už kiekvieną
uždelstą darbo dieną.
Draudėjo pareigos sutarties galiojimo metu:
jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali
padidėti draudimo rizika, apie tai Draudėjas privalo pranešti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas;
Draudėjas įsipareigoja laiku mokėti draudimo įmoką ar jos dalis;
suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai tirti įvykio priežastis, pasekmes bei aplinkybes.
Draudėjo/Apdraustojo pareigos įvykus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju,:
sunkių sužalojimų atveju ne vėliau kai per 24 valandas kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą, išskyrus atvejus, kai Apdraustasis fiziškai
negalėjo to padaryti ir turi tai patvirtinančius oficialius dokumentus. Pasibaigus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, Apdraustasis
privalo nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą;
atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, leisti Draudikui susipažinti su informacija apie Apdraustojo sveikatos būklę,
esančią sveikatos priežiūros įstaigose ir kitur;
apie atsitikusį įvykį,kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo draudžiamojo
įvykio (arba jo padarinių atsiradimo/nustatymo, jei padariniai atsirado/buvo nustatyti vėliau) pranešti Draudikui;
Apdraustajam mirus dėl įvykio, ,kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, pranešti apie tai Draudikui nedelsdamas, bet ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas, net jeigu apie draudžiamąjį įvykį jau buvo pranešta;
išsaugoti ir pateikti Draudikui visus reikalaujamus teisingai užpildytus galiojančius dokumentus, susijusius su draudžiamuoju įvykiu,
atlikti Draudiko nurodytus papildomus medicininius tyrimus ir pasitikrinti pas Draudiko nurodytus gydytojus;
atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudikas turi teisę siųsti savo paskirtus gydytojus nukentėjusio Apdraustojo sveikatos būklei ištirti;
Jei paaiškėja, kad pagal sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti mokama arba galėjo būti mažinama, Draudiko
pareikalavimu, per 30 kalendorinių dienų grąžinti Draudikui draudimo išmoką arba permokėtą sumą.
Esant prieštaravimų tarp šių taisyklių bendrosios ir draudimo (II dalies) nuostatų, taikomos draudimo (II dalies) nuostatos.
ŽALOS NUSTATYMO TVARKA, EKSPERTINIO TYRIMO IŠLAIDOS IR DRAUDIMO IŠMOKA
Draudimo išmoka yra patirtos žalos piniginė išraiška, neviršijanti draudimo sumos dydžio, kuri yra nurodyta galutiniame ir
neapskundžiamame teismo sprendime, įsiteisėjusioje teismo nutartyje dėl Draudėjo ir trečiųjų asmenų sudarytos taikos sutarties, arba
trišaliame nukentėjusiojo asmens (jo mirties atveju – įpėdinio (įpėdinių), Draudėjo ir Draudiko susitarime
Gavęs pranešimą apie draudžiamąjį įvykį, Draudikas nedelsdamas pateikia Draudėjui ir/arba asmeniui pareiškusiam pretenziją į žalos
atlyginimą užpildyti pranešimo apie draudžiamąjį įvykį blanką.
Draudikas, gavęs pradinę informaciją, pasirenka draudžiamojo įvykio tyrimo taktiką. Draudėjas privalo vykdyti visus Draudiko
nurodymus ir pavedimus.
Draudikas, tirdamas draudžiamąjį įvykį savo sąskaita, gali papildomai pasitelkti teisėsaugos institucijas, sveikatos priežiūros įstaigas,
medicinos ekspertus, darbų saugos ar kitas ekspertines tarnybas, mokslininkus, kreiptis į Darbo inspekciją, teismo medicinos
ekspertus, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) ir kt.
Dėl įvykio vykstant teismo procesui, kuriame tretieji asmenys reikalauja Draudėjo padarytos žalos atlyginimo, Draudėjas privalo apie
tai informuoti Draudiką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sužinojimo apie pareikštą ieškinį. Draudėjas, rengdamas procesinius
dokumentus, privalo prašyti teismą į bylą trečiuoju asmeniu įtraukti Draudiką. Šiuo atveju Draudikas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas
turi teisę reikalauti, kad Draudėjas įgaliotų Draudiko pasirinktus asmenis atstovauti Draudėjo interesus teisme. Draudikas atlygina už
savo paskirtų atstovų paslaugas, atlyginamų kitų bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis ir pan.) suma negali viršyti 5% draudimo
sumos. Bylinėjimosi išlaidos bei Draudiko paskirtų atstovų paslaugų išlaidos neišskaičiuojamos iš draudimo išmokos sumos. Jeigu
Draudikas nepaskyrė savo atstovo, atstovavimo išlaidos nėra atlyginamos. Draudėjui neinformavus apie vykstantį teismo procesą ir/ar
nesudarius galimybių paskirti Draudiko atstovą teisme, jokios bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.
Draudimo išmoka draudžiamojo įvykio atveju yra mokama Draudėjui, arba jo raštišku nurodymu asmenims, kurie įgijo teisę iš
nukentėjusiojo asmens darbdavio gauti žalos atlyginimą pagal darbdavio civilinę atsakomybę reguliuojančius LR įstatymus.
Teismui pripažinus Apdraustąjį nežinia kur esančiu, draudimo išmoka nemokama.
Kai draudimo išmokos gavėjai yra įpėdiniai, draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų po notaro patvirtinto paveldėjimo
teisės liudijimo pateikimo. Dėl Draudiko kaltės laiku neišmokėjus draudimo išmokos, Draudikas moka 0,01% dydžio delspinigius už
kiekvieną išmokėti pavėluotą dieną.
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Be aiškaus, išankstinio raštiško Draudiko sutikimo Draudėjas neturi teisės visiškai ar iš dalies pripažinti ar patenkinti trečiųjų asmenų
reikalavimą atlyginti žalą.
Draudėjui nevykdant šių taisyklių II dalies 8.3.1. – 8.3.5., 9.5. ar 9.9. p. reikalavimų Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo
išmoką ar ją sumažinti.
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