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I DALIS 
 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
 
1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
1.1. Draudikas – AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą. 
1.2. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo arba 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 liudijimas ir jo priedai (jeigu jie buvo papildomai 
pasirašyti Draudiko ir Draudėjo). 

1.4. Draudimo taisyklės (toliau - Taisyklės) – galiojančios draudimo sutarties standartinės sąlygos, kurios yra neatsiejama draudimo 
sutarties dalis. 

1.5. 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 liudijimas – 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 – 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. 

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. Neatšaukiamas Naudos gavėjas – Naudos gavėjas, kuris negali būti vienašališkai, be paties Naudos gavėjo sutikimo, Draudėjo (ar 
draudimo sutartyje numatytais atvejais – Apdraustojo) atšauktas ar pakeistas. 

1.12. Nukentėjęs trečiasis asmuo – civilinės atsakomybės draudimo atveju asmuo, kuriam Draudėjas ar Apdraustasis padarė žalos. 
1.13. 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. 

1.14. 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. 

1.15. Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią Draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka Draudikui už draudimo 
apsaugą. 

1.16. Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo išmoką. 
1.17. Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. 
1.18. Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią įvykus draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo išmokėti Draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam 

teisę į draudimo išmoką. 
1.19. Nedraudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos. 
1.20. Draudimo interesas – nuostolis, kurį gali patirti Draudėjas, Apdraustasis arba Naudos gavėjas, įvykus draudžiamajam įvykiui. 
1.21. 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. 
1.22. 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. 

1.23. 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. 

1.24. Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška. 
1.25. Atgręžtinio reikalavimo teisė (Draudiko regresinio reikalavimo teisė) – Draudiko teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už 

padarytą žalą asmens. 
1.26. 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. 
1.27. Draudimo terminas - draudimo liudijime nustatytas draudimo sutarties galiojimo laikotarpis šalims sąžiningai ir laiku vykdant sutartinius 

įsipareigojimus. 
1.28. Draudimo vertė - draudžiamo turto ar turtinės rizikos vertė, išreiškiama pinigais. 
1.29. Išskaita - procentais išreikšta arba fiksuota pinigų suma, kuria yra mažinama draudimo išmoka. 
1.30. Besąlyginė išskaita - suma, kuri bus išskaitoma iš nuostolio sumos kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju. Jeigu draudimo sutartyje nėra 

nurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlyginė. 
1.31. 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. 
1.32. 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. 

1.33. 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. 

2. SUTARTIES SUDARYMO TVARKA 
2.1. Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu. 
2.2. 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, jeigu tai 
leidžia draudimo rūšies taisyklės, nurodant patvirtintame Prašyme prašomus pateikti duomenis. 
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2.3. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas ar jo atstovas turi teisę apžiūrėti apdraudžiamą objektą, savo lėšomis paskirti ekspertizę 
jo vertei nustatyti. 

2.4. Draudikas ar jo atstovas, remdamasis Draudėjo pateikta ir rizikos įvertinimo metu gauta informacija bei dokumentais, nustato draudimo 
sąlygas. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

3. DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA. DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMAS 
3.1. 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. 
3.2. Pasirašęs draudimo sutartį, Draudėjas privalo sumokėti draudimo įmoką arba pirmąją jos dalį iki sutartyje numatyto termino.  
3.3. Draudimo įmoka gali būti sumokėta iš karto arba dalimis, Draudiko ir Draudėjo susitartais įmokos mokėjimo terminais, tai nurodant 

draudimo liudijime.  
3.4. Draudimo įmoka Draudikui mokama grynaisiais pinigais arba banko pavedimu. 
3.5. Draudimo sutarties įsigaliojimo ir įmokos mokėjimo tvarka: 
3.5.1. 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: 

3.5.1.1. 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.  

3.5.1.2. 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. 

3.5.1.3. 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.  

3.5.2. Jeigu sutarta metinę draudimo įmoką mokėti dalimis, tai: 
3.5.2.1. po pirmosios draudimo įmokos dalies sumokėjimo visos kitos įmokos laikomos atidėtomis draudimo įmokos dalimis, nes jų mokėjimas 

atidedamas iki sutartyje numatyto mokėjimo termino; 
3.5.2.2. 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. 

3.5.3. 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. 

3.6. Net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus, Draudėjo pareiga sumokėti įmokas už sutarties galiojimo laikotarpį, kuriuo 
galiojo draudimo apsauga, išlieka. 

3.6.1. Draudimo įmokos sumokėjimo momentu laikoma: 
3.6.1.1. kai mokama grynaisiais pinigais - pinigų gavimo diena; 
3.6.1.2. kai mokama pavedimu – pinigų įskaitymo į Draudiko ar Draudimo tarpininko sąskaitą diena.  
3.7. Draudimo sutarties galiojimas baigiasi, kai: 
3.7.1. baigiasi draudimo liudijime nurodytas draudimo laikotarpis, kuriam ji sudaryta; 
3.7.2. apdrausto turto nuosavybės teisė iš asmens, kurio interesais buvo sudaryta draudimo sutartis, pereina kitam asmeniui. Draudimo sutartis 

laikoma pasibaigusia nuo nuosavybės teisės perėjimo momento;  
3.7.3. papildomos draudimo sutarties galiojimas baigiasi liudijime nurodytą dieną, bet ne vėliau pagrindinės sutarties galiojimo pabaigos. 
3.7.4. 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. 
3.8. Draudimo apsauga neteikiama įvykiams, įvykusiems draudimo apsaugos sustabdymo metu.  
3.9. Draudimo sutartis negalioja Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Civiliniame kodekse (toliau – CK) numatytais sandorių negaliojimo atvejais. 
4. DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS KITAM DRAUDIKUI 
4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. Ketindamas perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį Draudikas privalo informuoti Draudėjus, Apdraustuosius, Naudos gavėjus 
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.  

4.4. 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. 

5. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS AR PAKEITIMAS. ŠALIŲ ATSISKAITYMAS NUTRAUKUS SUTARTĮ 
5.1. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš draudimo liudijime nustatytą jos galiojimo laikotarpį: 
5.1.1. 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; 
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5.1.2. vienašališku Draudiko raštišku sprendimu, jeigu draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos ar jos dalies nesumokėjimo 
tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius; 

5.1.3. 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; 

5.1.4. draudimo sutarties šalims raštiškai susitarus; 
5.1.5. kitais LR teisės aktų nustatytais pagrindais. 
5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

6. DVIGUBO DRAUDIMO, NEVISIŠKO DRAUDIMO BEI PAPILDOMO DRAUDIMO SĄLYGOS 
6.1. 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. 

6.2. Dvigubo ir nevisiško draudimo sąlygos nuostolių draudimo sutartyse:  
6.2.1. 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). 

6.2.2. 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). 

6.2.3. 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. 

6.2.4. 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. 

6.2.5. 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. 

6.3. Dvigubo draudimo sąlygos sumų draudimo sutartyse: 
6.3.1. 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.  
7. INFORMACIJOS KITAI SUTARTIES ŠALIAI TEIKIMO TVARKA. PAREIGA SAUGOTI INFORMACIJĄ 
7.1. 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. 
7.2. 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. 
7.3. Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draudėją (asmens duomenys, turtinė padėtis ir t.t.), gautos vykdant draudimo sutartis. 
7.4. Informacija, susijusi su Draudėju, gali būti atskleista teisės aktų numatytais atvejais arba esant raštiškam Draudėjo sutikimui, arba jo 

prašymui. 
7.5. Draudikas atsako už informacijos apie Draudėją paskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai leidžia 

tokią informaciją skelbti. 
8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 
8.1. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdų, o nesusitarus, nagrinėjami LR teismuose.  
8.2. 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.  

8.3. Draudikas atsakymą į 8.2. p. nurodytą kreipimąsi išsiunčia ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo momento.  
8.4. Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į LR DPK dėl tarp jo ir Draudiko kilusio 

ginčo. 
8.5. 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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II DALIS 
 

DRAUDIMO SĄLYGOS 
 
1. DRAUDIMO OBJEKTAS. DRAUDIMO VIETA 
1.1. Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su apdraustųjų gyvūnų žuvimu, nugaišimu, dingimu, priverstiniu paskerdimu, 

sunaikinimu ar gydymo išlaidomis dėl 2 skyriuje išvardintų bei draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų įvykių. Gali būti draudžiami 
šie gyvūnai: 

1.1.1. galvijai, avys, ožkos; 
1.1.2. arkliai; 
1.1.3. kiaulės; 
1.1.4. paukščiai; 
1.1.5. grynaveisliai šunys ir katės; 
1.1.6. kailiniai žvėreliai; 
1.1.7. bičių šeimos (aviliuose); 
1.1.8. žuvys; 
1.1.9. kiti gyvūnai, dėl kurių susitarta. 
1.2. Draudimo apsauga galioja gyvūnų nuolatinio laikymo ir ganymo vietose bei jų pervedimo iš/į ganymo/laikymo vietą metu. Draudimo 

vieta – Draudėjo gyvenamasis ar ūkio adresas.  
2. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
Draudimo sutartis gali būti sudaryta pagal išvardintus variantus.  
2.1. Draudimo A variantu draudžiama: 
2.1.1. nuo užkrečiamų ligų, išskyrus labai pavojingas, greitai plintančias ligas (Valstybinės veterinarijos tarnybos patvirtintas A sąrašu), dėl 

kurių gyvūnai ir jų skerdienos naikinami. 
2.1.2. nuo neužkrečiamų ligų, atsiradusių dėl: 
2.1.2.1. vidinių faktorių poveikio: medžiagų apykaitos ar nervų sistemos sutrikimų, distrofinių organų ar audinių pakitimų, endokrininių liaukų 

veiklos sutrikimų; 
2.1.2.2. išorinių cheminių faktorių poveikio: apsinuodijimo nuodingomis žolėmis, cheminėmis nuodingomis medžiagomis, pašarais; 
2.1.2.3. išorinių biologinių faktorių poveikio: žvėrių ir pačių gyvūnų sukeltų patologijų, nuodingų gyvių, gyvačių, vabzdžių sugėlimo; 
2.1.2.4. stichinių nelaimių, nepalankių gamtinių sąlygų poveikio: audros, pūgos, krušos, liūties, ledo, sausros ir kt. 
2.1.3. priverstinis skerdimas, kai gresia neišvengiamas apdrausto gyvūno gaišimas dėl Taisyklių II dalies 2.1.1. ir 2.1.2. p. išvardintų 

priežasčių.  
2.2. Draudimo B variantu draudžiama: 
2.2.1. nuo vagystės bei tyčinės trečių asmenų veikos;  
2.2.2. nuo traumų ar gaišimo, atsiradusių dėl: 
2.2.2.1. gaisro,  žaibo trenkimo; 
2.2.2.2. išorinių fizinių faktorių poveikio: mechaninių traumų, saulės smūgio, elektros srovės poveikio.   
2.2.3. dėl priverstinio skerdimo, kai gresia neišvengiamas apdrausto gyvūno gaišimas dėl Taisyklių II dalies 2.2.1. ir 2.2.2. p. išvardintų 

priežasčių.  
2.3. Draudimo C variantu draudžiama:  
2.3.1. nuo užkrečiamų ligų (Valstybinės veterinarijos tarnybos patvirtintų A sąrašu). 
2.3.2. dėl priverstinio skerdimo, kai gresia neišvengiamas apdrausto gyvūno gaišimas dėl Taisyklių II dalies 2.3.1. p. išvardintų priežasčių 
2.4. Draudimo D variantu draudžiamos: 
2.4.1. gyvūnų gydymo išlaidos – veterinarijos gydytojų paslaugos gyvūnų ūmių ligų atvejais (esant ryškiems ligos požymiams): 
2.4.1.1. veterinarinio gydymo; 
2.4.1.2. gyvūnui gydyti vartotų medikamentų; 
2.4.1.3. diagnostinių tyrimų (taip pat laboratorinių); 
2.4.1.4. mokesčio už veterinarijos gydytojo išduotą pažymą. 
2.4.2. Jeigu sutarta dėl gyvūno gydymo išlaidų draudimo, draudimo sutartyje nurodoma atskira draudimo suma, ne didesnė kaip 20 proc. 

gyvūno draudimo vertės. 
2.5. Draudimo E variantu draudžiama: gyvūnų pardavimas dėl kontrolinio skerdimo, jeigu profilaktinių tyrimų metu buvo nustatyta, kad 

jie užsikrėtę infekcinėmis ligomis ir tokį nurodymą davė veterinarijos tarnyba.  
2.6. Draudimo F variantu draudžiamas: 
2.6.1. gyvūnų netekimas dėl masinių daugybinių gaišimų ar netekimų dėl užkrečiamos ar neužkrečiamos ligos, stichinės nelaimės, 

priverstinio priskerdimo ar gyvūnų sunaikinimo, kai jo metu išgaišta, prikerdžiama ar sunaikinama ne mažiau kaip: 
2.6.1.1. Taisyklių II dalies 1.1.1. – 1.1.3. punktuose nurodytiems gyvūnams – 20 proc. apdraustų gyvūnų bandos, bet ne mažiau kaip 5 vnt. iš 

viso; 
2.6.1.2. Taisyklių II dalies 1.1.4. punkte nurodyties gyvūnams – 30 proc. apdraustų gyvūnų bandos, bet ne mažiau kaip 300 vnt. iš viso; 
2.6.1.3. Taisyklių II dalies 1.1.5.  punkte nurodyties gyvūnams – 25 proc. apdraustų gyvūnų bandos, bet ne mažiau kaip 100 vnt. iš viso; 
2.6.1.4. Taisyklių II dalies 1.1.7. punkte nurodyties gyvūnams – 40 proc. apdraustų gyvūnų, bet ne mažiau kaip 5 šeimos iš viso; 
2.6.1.5. Taisyklių II dalies 1.1.8. punkte nurodyties gyvūnams – 40 proc. apdraustų gyvūnų, bet ne mažiau kaip 300 gyvo svorio  iš viso; 
2.6.1.6. kitiems gyvūnams – šalių susitarimu, nurodžius draudimo sutartyje. 
2.6.2. Draudžiamojo įvykio trukmė masinio gaišimo atveju – ne ilgesnė kaip 15 dienų, netekimų dėl stichinės nelaimės atveju draudžiamojo 

įvykio trukmė ne ilgesnė kaip 72 valandos nuo pirmo gyvūno kritimo. 
3. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
3.1. Jeigu draudimo sutartimi šalys nesusitarė kitaip, pagal šias Taisykles neatlyginama bet kokia žala, nuostoliai ir išlaidos, kurios 

susijusios arba kurias tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygojo šie įvykiai: 
3.1.1. karas, agresija, priešiški užsienio jėgų veiksmai  (nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinis karas, maištas, 

revoliucija, sukilimas, vidaus neramumai, pasiekę sukilimo, karinės arba neteisėtos jėgos naudojimo mastą;  
3.1.2. bet kokio pobūdžio teroristiniai aktai ir neatsižvelgiama  į tai, kad žalos, nuostolių, išlaidų atsiradimui ir jų dydžiui galėjo turėti įtakos ar 

kitos priežastys bei aplinkybės. 
 Šiose taisyklės terorizmo sąvoka reiškia pavojaus daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui arba infrastruktūros objektams sukėlimą 

naudojant jėgą (pvz., sprogdinant, padegant, paskleidžiant radioaktyviąsias, biologines ar chemines kenksmingas medžiagas, 
preparatus ar mikroorganizmus ir pan.) dėl politinių, religinių, ideologinių ar etninių tikslų, taip pat ir turint tikslą paveikti ir įbauginti 
vyriausybę, visuomenę,  ar jos dalį. 

3.2. Neatlyginami nuostoliai: 
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3.2.1. dėl žemės drebėjimo, dėl branduolinės energijos tyrimo, naudojimo ar gaivalinio pasireiškimo, radioaktyvaus spinduliavimo poveikio; 
3.2.2. dėl Draudėjo, Apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios, išskyrus atvejus, kai tyčiniai veiksmai ir neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji 

gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);  
3.2.3. nuostoliai dėl įvykio, apie kurį Draudėjas ar naudos gavėjas raštu nepranešė šiose taisyklėse nustatytais terminais, atsižvelgiant į tai, 

ar Draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia ar  dėl neatsargumo, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudžiamąjį įvykį Draudikas 
sužinojo laiku, ir kai nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturi įtakos Draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką; 

3.2.4. nuostoliai, atsiradę dėl nesilaikymo Veterinarijos įstatyme, kituose teisės aktuose nurodytų gyvūnų laikytojų pareigų: gyvūnus laiku 
gydyti, taikyti reikalingas veterinarines profilaktikos priemones, tinkamai šerti, nustatytu laiku gyvūnus karantinuoti ir laikyti pagal 
nustatytus veterinarinius, sanitarinius bei zootechninius reikalavimus (laikyti tinkamose patalpose, reguliariai valyti ir dezinfekuoti 
patalpas, inventorių bei teritoriją, naikinti graužikus bei kitus ligų platintojus); 

3.2.5. nuostoliai dėl badavimo ar dėl to, kad gyvūnai buvo šeriami supelijusiais, supuvusiais, sugedusiais, žemėtais pašarais; 
3.2.6. nuostoliai dėl dingimo ar sunaikinimo, jei apie tai nebuvo pranešta policijai; 
3.2.7. nuostoliai dėl priverstinio skerdimo, jeigu jis įvykdytas be veterinarijos tarnybos nurodymo. 
3.3. Draudžiant D variantu, papildomi nedraudžiamieji įvykiai yra: 
3.3.1. profilaktinė gyvūnų sveikatos apžiūra, profilaktiniai tyrimai ir darbai, taip pat slaptų mastitų tyrimas bei gydymas; 
3.3.2. gydymo priemonės, numatytos prieš sudarant draudimo sutartį; 
3.3.3. kosmetinės operacijos, kastracijos, sterilizacijos ir jų komplikacijos gydymas; 
3.3.4. ne ligų diagnostikos ar gydymo tikslais patirtos išlaidos, pvz. dirbtinis apsėklinimas, nėštumo nustatymas, taip pat gyvūnams 

sveikstant po ligos patirtos išlaidos ir kt. 
3.3.5. lėtinės ligos, kurioms būtinas nuolatinis ir kartojamas gydymas;  
3.3.6. vaistų, kurie nepatikrinti Lietuvos Valstybinėje veterinarinių preparatų kontrolės laboratorijoje, taip pat gyvūnų higienos priemonių, 

spirito, vakcinų, lytinį ciklą reguliuojančių vaistų, tik medicinoje naudojamų vaistų, premiksų pašarams, nuodų graužikams, medžiagų 
pašarams nukenksminti pirkimo išlaidos. 

3.4. Jeigu apdraudžiami naminiai gyvūnai (šunys ir katės), papildomi nedraudžiamųjų įvykių nuostoliai yra: 
3.4.1. atsiradę dėl naminių gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimų; 
3.4.2. atsirado dėl to, kad gyvūnas pakliuvo po transporto priemone, būdamas be šeimininko arba šeimininkas, vedžiodamas gyvūną, 

pažeidė kelių eismo taisykles. 
4. DRAUDIMO SUMA. DRAUDIMO VERTĖ 
4.1. Draudimo vertė – tai suma, reikalinga įsigyti tos pačios rūšies gyvūną, atsižvelgiant į gyvūno rūšį, amžių, įmitimą, kūno sudėjimą, 

produktyvumą, sveikatą ir kitas būdingas savybes (gyvūno rinkos kaina). Draudimo vertė, kartu ir draudimo suma, nustatoma šalių 
susitarimu, atsižvelgdant į susiklosčiusias vietovėje rinkos kainas arba Draudėjo pateikus įsigijimo ar apskaitos dokumentus. 
Draudžiant grynaveislius gyvūnus, atsižvelgiama į kompetentingos organizacijos  įvertinimą, įsigijimo dokumentus ar Draudiko 
nustatytas sumas. 

4.2. Draudimo suma liudijime nurodoma atskirai kiekvienam gyvūnui, o jei draudžiamos bandos – vienodus požymius turinčių gyvūnų 
grupei. Draudimo suma negali būti didesnė už gyvūnų draudimo vertę (rinkos kainą). Jei draudimo vertė draudimo sutartyje 
nenurodyta, laikoma, kad gyvūno draudimo vertė yra jo rinkos kaina draudimo sutarties sudarymo metu. 

4.3. Jeigu sudaromos ilgalaikės (ilgesnės nei vieneri kalendoriniai  metai) draudimo sutartys, tai draudimo sumos yra peržiūrimos kasmet, 
kad jos atitiktų gyvūno rinkos kainas. Draudimo sumų pakeitimas yra pateikimas kaip priedas prie draudimo sutarties. 

4.4. Draudimo išmoka atitinkamai sumažina draudimo sumą. 
5. DRAUDIMO LAIKOTARPIS. ATSAKOMYBĖS PRADŽIA IR PABAIGA 
5.1. Draudimo apsauga pradedama taikyti: 
5.1.1. vadovaujantis draudimo taiyklių I dalies nuostatomis, bet ne anksčiau kaip vienuoliktąją dieną po draudimo sutarties sudarymo dienos, 

sudarant naują (pirminę) sutartį (jei gyvūnas prieš tai nebuvo draustas),. 
5.1.2. vadovaujantis draudimo taiyklių I dalies nuostatomis, bet ne anksčiau kaip vienuoliktąją dieną po draudimo sutarties sudarymo dienos, 

sudarant papildomą draudimo sutartį (galiojanti draudimo sutartis papildoma kitu draudimo variantu), 
5.1.3. nuo draudimo sutarties performinimo dienos, jei galiojanti draudimo sutartis performinama dėl to, kad pasikeitė aplinkybės, 

nesusijusios su rizikos padidėjimui. 
5.1.4. vadovaujantis draudimo taiyklių I dalies nuostatomis, jei draudimo sutartis atnaujinama (gyvūnas buvo ir anksčiau draudžiamas, o po 

sutarties galiojimo yra praėjęs ne ilgesnis nei 10 dienų laikotarpis), . 
5.2. Draudžiamojo įvykio atveju, kai Draudikas išmoka draudimo išmoką, prilygstančią draudimo vertei, draudimo sutartis nustoja galioti. 
6. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
6.1. Draudikas iš asmens, ketinančio sudaryti gyvūnų draudimo sutartį, turi teisę reikalauti suteikti reikiamą informaciją apie draudžiamą 

gyvūną, apžiūrėti jį ir įvertinti riziką. 
6.2. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti gyvūnų draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių. 
6.3. Draudiko pareigos: 
6.3.1. supažindinti Draudėją su šiomis taisyklėmis, išduoti draudimo liudijimą ir šių taisyklių kopiją; 
6.3.2. įvykus draudžiamajam įvykiui, Lietuvos Respublikos Draudimo įstatyme ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais išmokėti 

draudimo išmoką. 
6.4. Draudėjo pareigos ir tiesės: 
6.4.1. prieš sudarant draudimo sutartį, suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos 

draudžiamojo įvykio tikimybei ir galimų nuostolių dydžiui. Esminės rizikos aplinkybės – draudžiamo gyvūno amžius, sveikatos būklė, 
laikymo sąlygos, savininkas  bei kitos aplinkybės, nurodytos prašyme sudaryti draudimo sutartį. Aplinkybė, apie kurią Draudikas 
teiravosi raštu, laikoma esmine; 

6.4.2. Draudėjas, sudaręs draudimo sutartį, privalo nustatytais terminais mokėti draudimo įmoką; 
6.4.3. Draudėjas privalo suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomam periodiškai sutarties galiojimo metu apžiūrėti 

apdraustus gyvūnus, patikrinti patalpų, kuriose laikomi apdrausti gyvūnai, priešgaisrinės, turto apsaugos sistemų techninę būklę, 
įvertinti ar Draudėjas laikosi draudimo sutartyje aptartų sąlygų bei Draudiko reikalavimų; 

6.4.4. pateikti Draudikui teisingą informaciją apie sudarytas arba ketindamas sudaryti to paties gyvūno draudimo sutartis; 
6.4.5. gelbėti gyvūnus, pagal galimybes užkirsti kelią nuostoliams ir juos sumažinti. Užtikrinti, kad gyvūnai būtų tinkamai (pagal nustatytus 

zoohigieninius ir veterinarinius reikalavimus) laikomi, prižiūrimi, šeriami, laiku atliekami profilaktiniai darbai ir tyrimai; 
6.4.6. gyvūnui susirgus arba atsiradus pradiniams ligų požymiams – bendram negalavimui, prakaitavimui, suglebimui, prastam apetitui, 

staigiam produkcijos sumažėjimui, kosuliui, viduriavimui, liesėjimui ar pastebėjus kitus gyvūno būsenos pasikeitimus, nedelsiant 
kreiptis į vietos veterinarinę tarnybą, vykdyti veterinarijos gydytojo duotus nurodymus dėl gyvūnų gydymo ir profilaktikos; 

6.4.7. laikytis draudimo sutartyje nurodytų ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuotų taisyklių; 
6.4.8. sudarius draudimo sutartį, Draudėjas negali be Draudiko sutikimo padidinti rizikos laipsnio arba leisti tai atlikti per trečiąjį asmenį. 

Jeigu tai atsitinka, tai Draudėjas privalo per tris dienas pranešti Draudikui raštu;  
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6.4.9. pranešti Draudikui apie laikymo, priežiūros, šėrimo sąlygų pasikeitimus, kurių pasėkoje padidėjo draudžiamoji rizika. Padidėjus 
draudimo rizikai, Draudikas turi teisę reikalauti pakeisti sutarties sąlygas arba padidinti įmoką. Jeigu Draudėjas tokiu atveju nesutinka 
pakeisti sutarties sąlygų ar mokėti didesnės įmokos, Draudikas turi tiesę kreiptis  į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar 
pakeitimo, iš esmės pasikeitus aplinkybėms. 

6.5. Atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, Draudėjas privalo: 
6.5.1. apie įvykį  per 12 valandų  pranešti Draudikui telefonu arba kitomis prieinamomis priemonėmis, o per 48 valandas (neskaitant švenčių 

ir išeiginių dienų) po įvykio patvirtinti savo pranešimą, užpildant Draudiko nustatytą formą raštu;  
6.5.2. gyvūno dingimo ar vagystės, sunaikinimo atveju nedelsiant pranešti policijai ir per 12 val. po to, kai Draudėjui šis faktas tapo žinomas 

pranešti Draudikui; 
6.5.3. suteikti galimybę Draudiko atstovui nevaržomam tirti įvykio priežastis, parodyti išgaišusio (žuvusio) gyvūno lavoną, o sudarius sutartį 

gydymo išlaidoms ar vežant priverstinam skerdimui - sergantį gyvūną. Jeigu Draudėjas neįvykdo šios pareigos, Draudikas turi teisę 
nemokėti draudimo išmokos;   

6.5.4. pateikti Draudikui visus su įvykiu susijusius dokumentus; 
6.5.5. pateikti Draudikui teisingą informaciją apie draudžiamojo įvykio priežastis ir aplinkybes bei žalos dydį.  
6.6. Draudikas, gavęs Draudėjo pranešimą dėl draudžiamojo įvykio, privalo: 
6.6.1. esant reikalui skubiai, bet ne vėliau, kaip per 8 valandas nuo pirmojo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį gavimo  nurodyti Draudėjui 

pripažintus veterinarijos specialistus, į kuriuos Draudėjas privalo kreiptis; 
6.6.2. ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas, dalyvaujant Draudėjui ar jo įgaliotam asmeniui ir, esant galimybėms, dviem  liudininkams, 

apžiūrėti gyvūną ir surašyti nustatytos formos aktą;  
6.6.3. gyvūnų gydymo išlaidų draudimo atveju, esant reikalui, apžiūrėti sergantį gyvūną ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas nuo 

pranešimo gavimo. 
6.7  Draudėjui nevykdant bent vienos Taisyklių II dalies 6.5. poskyryje išvardintų pareigų, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo 

išmoką arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar Draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia, ar dėl neatsargumo, išskyrus atvejus, kai 
įrodoma, kad apie draudžiamąjį įvykį Draudikas sužinojo laiku arba, kai pranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturi įtakos Draudiko 
pareigai išmokėti draudimo išmoką. Negalima atsisakyti išmokėti išmokos, jei nebuvo objektyvių galimybių susiekti telefonu ar faksu, 
kitomis priemonėmis.  

7. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMO TVARKA 
7.1. Už kiekvieną žuvusį, nugaišusį, sunaikintą ar dingusį gyvūną, kuriam nustatyta atskira draudimo suma, nuostolių suma nustatoma 

atsižvelgiant į  gyvūno ypatybes ir vadovaujantis draudžiamojo įvykio dieną esančiomis gyvūnų rinkos kainomis, remiantis Lietuvos 
Respublikos Žemės ūkio rūmų informacija. 

7.2. Tuo atveju, kai veterinarijos tarnybos specialisto nurodymu sergantis gyvūnas atiduodamas mėsos perdirbimo įmonei arba 
paruošoms, nuostolio dydis nustatomas iš gyvūno vidutinės rinkos vertės (draudžiamojo įvykio dieną) išskaičiavus gautą už gyvūno 
mėsą sumą. Šiuo atveju Draudėjas privalo pateikti tos įmonės pažymą. 

7.3. Mėsos vertė nustatoma: 
7.3.1. kai priverstinai paskersto gyvūno mėsa pripažinta visiškai netinkama maistui, nuostolis paskaičiuojamas tokia tvarka, kaip už žuvusį 

(nugaišusį) gyvūną; 
7.3.2. kai mėsa priduodama į mėsos perdirbimo įmonę – pagal šios įmonės išduoto dokumento duomenis; kai Draudėjas tokio dokumento 

nepateikia, mėsos vertė apskaičiuojama artimiausios toje vietovėje mėsos perdirbimo įmonės vidutinėmis supirkimo kainomis; 
7.3.3. kai mėsos perdirbimo įmonei Draudėjas perdavė tik dalį priverstinai papjauto gyvūno mėsos, tai visos tinkamos maistui mėsos vertė 

paskaičiuojama pagal tos įmonės pateiktą dokumentą. 
7.4. Mėsos netinkamumą maistui nustato veterinarijos tarnybos specialistas, tai patvirtindamas skerdienos brokavimo akte. 
7.5. Jeigu Draudėjas gyvūno žuvimo (nugaišimo, pavogimo) momentu turėjo tos pačios grupės (amžiaus, spalvos) gyvūnų daugiau, negu 

buvo apdrausta, ir negalima nustatyti, kuris gyvūnas buvo apdraustas, tai nuostolio dydis nustatomas draudimo sumą dalijant iš 
gyvūnų skaičiaus ir atsižvelgiant į Taisyklių II dalies 7.1. – 7.4. poskyrių nuostatas. Likusieji tos grupės gyvūnai yra laikomi apdraustais 
iki sutarties galiojimo pabaigos atitinkamai sumažintomis draudimo sumomis. 

7.6. Draudimo išmoka pagal gyvūnų gydymo išlaidų draudimą apskaičiuojama: 
7.6.1.  vadovaujantis veterinarinių paslaugų suteiktimą patvirtinančiais dokumentais (transporto išlaidos bei dokumentuose nenurodytos 

paslaugos nekompensuojamos); 
7.6.2. vadovaujantis Lietuvos valstybinėje veterinarinių preparatų kontrolės laboratorijoje užregistruotais ir leistais naudoti veterinariniais bei 

bendrojo naudojimo medikamentais; 
7.6.3. pagal pateiktas veterinarijos gydytojų pažymas apie gyvūno ūmios ligos gydymą, veterinarinius darbus, laboratorinius tyrimus ir 

medikamentų sunaudojimą patvirtinančias sąskaitas ir kvitus. 
7.6.4. Nuostolio dydis koreguojamas pagal draudimo sutarties sąlygas, draudimo sumą, tenkančią gydytam gyvūnui, patvirtinus orientacinius 

veterinarinius įkainius (jeigu sutartinė veterinarinių darbų kaina pateiktuose dokumentuose yra didesnė), taip pat atimamos transporto 
išlaidos (jeigu jos buvo nurodytos) ir nenurodyti įkainiuose darbai, taip pat išlaidos, patirtos gyvūnui sveikstant po ligos. 

7.7. Draudimo išmoka pagal gyvūnų gydymo išlaidų draudimą mokama: 
7.7.1. mastitų ir kitų ginekologinių susirgimų išlaidų draudimą apmokama 50 % apskaičiuotos apdraustų gydymo išlaidų sumos; 
7.7.2. kitų ligų atveju už veterinarinius darbus, diagnostinius ir laboratorinius tyrimus apmokama 100 % apskaičiuotos apdraustų gydymo 

išlaidų, išskyrus c) ir d) dalyse numatytus atvejus; už medikamentus – 50 % apskaičiuotos apdraustų gydymo išlaidų sumos; 
7.7.3. jei gyvūnas buvo gydomas, bet jo sveikatos būklė blogėjo, ir siekiant išvengimo gaišimo, buvo parduotas paskersti, apmokama 50 % 

apskaičiuotos apdraustų gydymo išlaidų sumos; 
7.7.4. mokestis už veterinarijos gydytojo išduotą pažymą apmokamas 100 %. 
7.8. Priimdamas sprendimus dėl draudimo išmokos mokėjimo Draudikas vadovaujasi: 
7.8.1. gyvūno susirgimo, žuvimo (nugaišimo) atveju – veterinarijos tarnybos specialisto išvadomis apie gyvūno susirgimą, žuvimo 

(nugaišimo) aplinkybes, priverstinį paskerdimą arba sunaikinimą. 
7.8.2. vagystės ir trečiųjų asmenų tyčinės veikos atveju – policijos aktu ar pažyma. 
7.9. Jei Draudikas savo jėgomis negali nustatyti žalos dydžio, jį nustato Draudiko paskirtas turto vertintojas (ekspertas). Draudiko paskirto 

turto vertintojo (eksperto) išvados yra privalomos abiem draudimo sutarties šalims, jei nėra įrodoma, kad jos yra neteisingos. Draudiko 
paskirto turto vertintojo samdymo išlaidas apmoka Draudikas. 

7.10. Turto vertintojais (ekspertais) negali būti žmonės, kurie yra Draudėjo ar Draudiko konkurentai ar turi su jais verslo ryšių, taip pat 
asmenys kurie dirba pas konkurentus arba verslo partnerius, arba susiję panašiais ryšiais su jais.  

7.11. Didžiausia kiekvieno draudžiamojo įvykio draudimo išmoka yra:  
7.11.1. kiekvieno gyvūno draudimo suma; 
7.11.2. draudimo išmokos riba arba draudžiamųjų įvykių skaičius, kai tai numatyta draudimo sutartyje; 
7.11.3. kiekvieno draudžiamojo įvykio arba visų draudžiamųjų įvykių per vienerius draudimo metus didžiausia nuostolių atlyginimo suma, jei 

tai numatyta draudimo sutartyje.  
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7.12. Paaiškėjus dingusių gyvūnų buvimo vietai, Draudėjas privalo apie tai nedelsdamas raštu pranešti Draudikui. Jeigu Draudėjas atgauna 
dingusį gyvūną po to, kai jam buvo išmokėta draudimo išmoka, jis privalo grąžinti Draudikui išmokėtą draudimo išmoką.  

8. DRAUDIMO IŠMOKOS NEMOKĖJIMO PAGRINDAI 
8.1. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo arba turi teisę sumažinti draudimo išmoką: 
8.1.1. jei draudžiamasis įvykis atsitiko dėl Draudėjo ar naudos gavėjo tyčios, išskyrus atvejus, kai tyčiniai veiksmai ar neveikimas buvo 

socialiai vertingi (būtinos ginties, pilietinės pareigos atikimo ar pan.); 
8.1.2. jeigu Draudėjas gavo visą žalos atlyginimą iš trečiojo asmens, kalto dėl padarytos žalos apdraustam turtui; 
8.1.3. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl karo veiksmų, politinių rizikų ar radioaktyvaus spinduliavimo poveikio; 
8.1.4. jeigu Draudėjas (naudos gavėjas) atsisakė savo reikalavimo teisės arba Draudikui ją įgyvendinti tapo neįmanoma dėl Draudėjo 

(naudos gavėjo) kaltės; šiuo atveju Draudikas turi teisę reikalauti grąžinti jau išmokėtą draudimo išmoką; 
8.1.5. jeigu Draudėjas raštu per Taisyklių II 6.5.1. dalyje nurodytą terminą nepranešė Draudikui apie draudžiamąjį įvykį (išskyrus toje pačioje 

dalyje numatytas išimtis); 
8.1.6. jeigu draudžiamasis įvykis užfiksuotas tik aktuose ir dokumentuose (nėra faktiškų įrodymų), ir Draudėjas bando suklaidinti Draudiką 

klastodamas faktus, kurie turi reikšmės draudimo išmokai išmokėti, jo dydžiui nustatyti; 
8.1.7. kitais galiojančių teisės aktų numatytais atvejais. 
8.2. Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, kad Draudėjas pažeidė draudimo sutarties sąlygas, 

privalo įvertinti Draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu, žalos, 
atsiradusios dėl pažeidimo, dydį. 

9. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKEJIMO TERMINAI 
9.1. Draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga 

nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.  
9.2. Draudikas turi teisę atidėti išmokėjimą:  
9.2.1. kol Draudėjas pagrįs nuostolio dydį;  
9.2.2. kol bus gauti visi draudžiamąjį įvykį ir jo aplinkybes pagrindžiantys dokumentai; 
9.2.3. kai dėl įvykio keliama administracinė, civilinė byla  - iki galutinio teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo; 
9.2.4. kai dėl įvykio keliama baudžiamoji byla – iki proceso užbaigimo; 
9.2.5. jeigu dėl Draudėjo kaltės negali būti nustatyta arba išmokėta draudimo išmoka. 
9.3. Jei įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudėjo rašytiniu pageidavimu 

Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 
mėn. Tais atvejais, kai turtas sunaikinamas ar pavagiamas po to, kai draudimo apsauga įsigalioja nesumokėjus visos įmokos, tačiau 
iki pasibaigs terminas visai įmokai sumokėti, iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuojamos nesumokėtos  draudimo 
įmokos, kurioms draudimo išmokos mokėjimo metu yra suėjęs mokėjimo terminas, jeigu draudimo sutartyje nėra susitarta kitaip. Jeigu 
draudžiamojo įvykio metu turtas yra sunaikintas arba pavogtas, apskaičiuota draudimo išmoka yra  mažinama visomis sutartyje 
numatytomis bet nesumokėtomis įmokos dalimis, neatsižvelgiant į mokėjimo terminus.  

9.4. Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Draudėjas 
privalo perduoti Draudikui visą informaciją, kuri būtina, kad Draudikas tinkamai įgyvendintų jam perėjusią reikalavimo teisę. 

9.5. Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, Draudikas privalo pateikti Draudėjui ar Naudos gavėjui išsamų ir 
motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 dienų nuo pranešimo apie 
draudžiamąjį įvykį, Draudikas privalo raštu išsamiai informuoti Draudėją (Naudos gavėją) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą. 

10. DRAUDIMAS KITO ASMENS NAUDAI 
10.1. Jeigu draudimo sutartis sudaryta trečiojo asmens (naudos gavėjo) naudai, tai atsakingas Draudikui už sutarties vykdymą yra 

Draudėjas. Draudikas turi teisę reikalauti, kad draudimo sutartį vykdytų naudos gavėjas, jei Draudėjas sutarties nevykdė arba vykdė ją 
iš dalies, o naudos gavėjas reikalauja, kad Draudikas išmokėtų draudimo išmoką. 

10.2. Draudėjas turi teisę pakeisti draudimo sutartyje nurodytą naudos gavėją kitu asmeniu, apie tai raštu pranešdamas Draudikui, išskyrus 
įstatymuose nustatytas išimtis. 

10.3. Draudėjas neturi teisės pakeisti draudimo sutartyje nurodyto naudos gavėjo, kuris buvo paskirtas vadovaujantis hipotekos įstatymu ar 
kitais įstatymais. 

10.4. Naudos gavėjas negali būti pakeistas kitu asmeniu, jei jis įvykdė kokias nors prievoles pagal draudimo sutartį arba reikalauja, kad 
Draudikas išmokėtų draudimo išmoką. 


