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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 
1.1. Draudimo objektas yra kroviniai, gabenami visų rūšių transporto priemonėmis, tinkamomis kroviniams pakrauti ir transportuoti LR 

teritorijoje ir už jos ribų. 
1.2. Draudimo objektais negali būti: 
1.2.1. Narkotinės medžiagos, jų žaliavos ir daiktai, kurių gamybą, transportavimą ir prekybą draudžia galiojantys teisės aktai, ar tokie 

kroviniai, kurių vežimui yra reikalingos specialios licencijos, o Draudėjas jų neturi; 
1.2.2. Vertybiniai popieriai, pinigai, dokumentai, rankraščiai, įvairios kolekcijos; 
1.2.3. Parodų ir mugių eksponatai; 
1.2.4. Brangieji metalai, brangakmeniai, dirbtiniai spalvotieji akmenys, dirbiniai iš jų; 
1.2.5. Gyvuliai ir augalai. 
 Šie daiktai, Draudėjui pageidaujant, gali būti apdrausti, sudarant individualias sutartis, jeigu jie bus vežami pagal specialius Draudiko 

reikalavimus. 
2. SUTARTIES SUDARYMO TVARKA. SUTARTIES GALIOJIMAS 
2.1. Draudimo sutartis gali būti: 
2.1.1. Vienkartinė draudimo sutartis, apdraudžiant vienkartinį vežimą. 

Krovinių draudimo sutartis gali būti sudaroma Draudėjo pageidaujamam laikotarpiui, kuris nurodomas draudimo liudijime. Sutarties 
laikotarpis neturi būti mažesnis nei draudžiamo krovinio gabenimo laikotarpis ar laikotarpis nuo krovinio vieno krovimo/perkrovimo iki 
kito krovimo/perkrovimo. 

2.1.2. Generalinė (tęsiama) draudimo sutartis. 
Generalinė krovinių draudimo sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui su galimybe ją pratęsti kitam 12 mėn. laikotarpiui. 

2.2. Prieš sudarant draudimo sutartį, Draudėjas privalo suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės 
įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir 
neturi būti žinomos Draudikui.  
Esminė informacija, apie kurią Draudėjas privalo informuoti Draudiką: pageidaujama draudimo suma ir krovinio vertė, krovinio 
charakteristikos, jo įpakavimas, kiekis ar/ir svoris, gabenimo maršrutas, perkrovimo ar/ir sandėliavimo vietos, transporto priemonės, jų 
techninė būklė, vairuotojų kvalifikacija, vežimo dokumentų numeriai ir datos, gabenimo trukmė ir būdai, draudimo trukmė, įvykių 
skaičius per paskutinius 3 metus, rizikos, nuo kurių pageidaujama apdrausti, kita informacija, nurodyta Taisyklėse, prašyme arba 
Draudiko raštu prašoma suteikti informacija. Raštu pateikto prašymo originalas įteikiamas Draudikui. Už prašyme pateiktų duomenų 
teisingumą atsako Draudėjas. Sudarius draudimo sutartį, raštu pateiktas prašymas laikomas sudėtine draudimo sutarties dalimi.  

2.3. Jei po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas suteikė Draudikui žinomai melagingą informaciją apie aplinkybes, 
galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai įvertinti, tai Draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, 
išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias Draudėjas nuslėpė, išnyko iki draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos draudžiamajam įvykiui. 

2.4. Jei po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė šių Taisyklių draudimo sąlygų 2.2. p. 
nustatytos informacijos, tai Draudikas privalo ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šių aplinkybių sužinojimo pasiūlyti Draudėjui pakeisti 
draudimo sutartį. Jeigu Draudėjas atsisako tai padaryti per vieną mėnesį, neatsako į pateiktą pasiūlymą, Draudikas turi teisę reikalauti 
nutraukti draudimo sutartį.  
Jei Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė draudimo sąlygų 2.2. p. nustatytos informacijos, tai įvykus draudžiamajam įvykiui Draudikas 
privalo išmokėti draudimo išmokos, kuri būtų išmokama Draudėjui įvykdžius draudimo sąlygų 2.2. p. numatytą pareigą, dalį, 
proporcingą sutartos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta Draudėjui, jeigu jis būtų įvykdęs draudimo sąlygų 2.2. 
p. numatytą pareigą, santykiui. 
Jeigu Draudikas, žinodamas aplinkybes, apie kurias Draudėjas neinformavo dėl neatsargumo, nebūtų sudaręs draudimo sutarties, tai 
jis per du mėnesius nuo sužinojimo, kad Draudėjas nepateikė draudimo sąlygų 2.2. p. nustatytos informacijos dėl neatsargumo, turi 
teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį. Įvykus draudžiamajam  įvykiui, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką tik 
įrodęs, kad nė vienas Draudikas, žinodamas aplinkybes, kurių Draudėjas nenurodė dėl neatsargumo, nebūtų sudaręs draudimo 
sutarties. 

2.5. Sudarius generalinę draudimo sutartį, Draudikas gali pateikti Draudėjui žurnalą, kuriame turi būti registruojami visi draudžiami 
kroviniai. Be to, jei nesutarta kitaip, Draudėjas visais atvejais prieš išsiųsdamas krovinį privalo pateikti Draudikui išsamią informaciją 
apie kiekvieną draudžiamą krovinį, jo sandėliavimą, kartu nurodydamas krovinio vertę, jo rūšį, įpakavimo būdą, transporto priemones, 
naudojamas kroviniui vežti, vežimo maršrutą, krovinio paskirties punktą, vežimo pradžią ir pabaigą, atskirai nurodant krovinius, 
vežamus konteineriuose. Jeigu Draudėjas, esant generalinei sutarčiai, laiku neinformuoja Draudiko apie išsiunčiamus krovinius arba 
pateikia apie juos neteisingą informaciją, tai tokiu atveju, įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas turi teisę mažinti arba atsisakyti 
mokėti draudimo išmoką, vadovaujantis draudimo sąlygų 6.8. p. Tai netaikoma, jeigu Draudėjas įvykdo šiame punkte numatytus 
įsipareigojimus dar neįvykus draudžiamajamam įvykiui. 

2.6. Jei nesutarta kitaip, generalinėje sutartyje nurodomos kiekvienos transporto priemonės rūšies, sandėliavimo ir atskiro draudžiamojo 
įvykio maksimalios draudimo sumos. Taip pat gali būti nurodytos kiekvienos krovinio vietos (vežamo krovinio dalis viename įpakavimo 
vienete) maksimalios draudimo sumos. 

2.7. Draudiko ir Draudėjo susitarimu gali būti sudarytos atskiros (individualios) draudimo sutartys, numatančios papildomas, 
nestandartines sąlygas, kurios nustatomos sudarant draudimo sutartį. 

2.8. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių. 
2.9. Prieš sudarydamas draudimo sutartį ir jos galiojimo metu Draudikas privalo suteikti Draudėjui šią informaciją: 
2.9.1. Draudiko pavadinimą, draudimo įmonės rūšį, adresą, Draudiko padalinio ar atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne 

Draudiko buveinėje); 
2.9.2. Supažindinti Draudėją su Krovinių draudimo Taisyklėmis ir įteikti jų kopiją; 
2.9.3. Informuoti Draudėją apie draudimo rizikos padidėjimo atvejus; 
2.9.4. Iš sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, Draudiko elgesį, kai Draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, 

draudimo sutarčiai taikomą teisę; 
2.9.5. Draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus; 
2.9.6. Nedraudžiamuosius įvykius ir kitus atvejus, kada Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti arba sumažinti draudimo išmoką. 
2.10. Draudėjas (jo atstovas) sudarydamas draudimo sutartį privalo suteikti Draudikui teisingą informaciją, susijusią su draudimo sutarties 

sudarymu, taip pat informaciją apie sudarytas ar ketinamas sudaryti tos pačios rizikos draudimo sutartis bei pateikti visus reikalingus 
dokumentus draudimo sutarčiai sudaryti. Draudėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. 
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2.11. Draudėjas privalo suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai, sudarant draudimo sutartį, keičiant ją, apžiūrėti 
draudžiamą objektą, patikrinti apsaugos sistemų, transporto priemonės techninę būklę, įvertinti ar Draudėjas laikosi draudimo 
sutartyje aptartų sąlygų bei Draudiko reikalavimų. 

2.12. Draudėjui pageidaujant, krovinio siuntėjui ar gavėjui gali būti išduodamas draudimo sutarties sudarymo ir krovinio draudimo 
patvirtinimas. 

2.13. Kroviniai apdraudžiami tik tuo atveju, jeigu transporto priemonės, kuriomis krovinys bus gabenamas, atitinka tai transporto priemonei 
(teisės aktais, gamintojo, papildomą įrangą montavusio asmens)  keliamus techninius ir saugumo reikalavimus. Draudėjas pateikia bet 
kokią informaciją apie transporto priemonės neatitikimą keliamiems reikalavimams. Draudėjui nepateikus šios informacijos, laikytina, 
kad Draudikas prisiėmė riziką dėl krovinio gabenimo tik transporto priemone atitinkančia techninius ir saugumo reikalavimus.  

2.14. Jeigu Draudėjas gauna informaciją apie tai, jog parinkta transporto priemonė neatitinka jai keliamų techninių reikalavimų, jis apie tai 
privalo tuoj pat (ne vėliau kaip per 24 valandas) informuoti Draudiką raštu ir per 3 darbo dienas sumokėti papildomą draudimo įmoką 
dėl padidėjusios draudimo rizikos. 

2.15. Vienkartinė draudimo sutartis nustoja galiojusi, jeigu: 
2.15.1. Baigiasi draudimo sutarties galiojimo terminas. 
2.15.2. Išmokama draudimo sumos dydžio draudimo išmoka arba jei kelių išmokėtų draudimo išmokų suma pasiekia draudimo sutartyje 

nurodytą draudimo sumą. 
2.15.3. Nutraukiama draudimo sutartis. 
2.15.4. Apdraustas krovinys pristatomas į priėmimo vietą galutiniame paskyrimo punkte. 
2.15.5. Apdrausto krovinio tranzitinio sandėliavimo trukmė viršija 30 parų. Jeigu šis terminas viršijamas perkraunant krovinį į laivą, draudimo 

sutarties galiojimas baigiasi tik tuomet, jei bendras vežimo laikas, įskaitant ir tranzitinio sandėliavimo laiką, viršija 90 parų. Tačiau 
draudimo sutartis gali galioti toliau, jei Draudikas yra apie tai informuojamas ir sutinka su tuo raštu bei Draudėjas sumoka papildomą 
draudimo įmoką už padidėjusią riziką. 

2.15.6. Apdrausto krovinio maršrutas pakeičiamas arba pakeičiamos apdrausto krovinio vežimo sąlygos, arba jis perkraunamas į kitą 
transporto priemonę, o tai nėra numatyta draudimo sutartyje. Draudimo sutartis gali galioti toliau, jei Draudikas yra apie tai 
informuojamas ir sutinka su tuo bei Draudėjas sumoka papildomą draudimo įmoką už padidėjusią riziką. 

2.16. Generalinė draudimo sutartis nustoja galiojusi generalinėje draudimo sutartyje nurodytą dieną arba jos nutraukimo dieną. 
2.17. Pagal generalinės draudimo sutarties sąlygas apdraudžiamo krovinio draudimo apsauga prasideda nuo to momento, kai krovinys 

išgabenamas apdraustam vežimui iš ankstesnės krovinio saugojimo vietos. Pagal generalinės draudimo sutarties sąlygas 
apdraudžiamo atskiro krovinio draudimo apsauga baigiasi draudimo sąlygų 2.15.2. – 2.15.6. punktuose numatytais atvejais. 
Apdraustas vežimas – tai toks krovinio vežimas, kurio maršrutas yra nurodytas draudimo sutartyje, jis atliekamas draudimo sutarties 
galiojimo laikotarpiu bei Draudėjas prieš išsiųsdamas krovinį pateikia reikalaujamą informaciją (draudimo sąlygų 2.2., 2.5., 2.6. 
punktai) 

2.18. Draudimo liudijimas Draudėjui  išduodamas tik sumokėjus visą įmoką ar sutartą jos dalį. 
3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
3.1. Vežami kroviniai gali būti apdraudžiami pagal vieną iš toliau nurodytų trijų draudimo apsaugos variantų – A, B, C. 
3.2. Draudimo apsaugos A variantas – vežamas krovinys apdraudžiamas nuo visų sugadinimų, sunaikinimų ar kitokių praradimų, išskyrus 

įvykius, kurie nurodyti kaip nedraudžiamieji įvykiai. 
3.3. Draudimo apsaugos B variantas – vežamas krovinys apdraudžiamas nuo sugadinimų, sunaikinimų ar kitokių praradimų dėl: 
3.3.1. Gaisro, sprogimo; 
3.3.2. Laivo, gabenančio apdraustą krovinį, užplaukimo ant seklumos (įvykis, kai laivas, gabenantis krovinį, atsimuša į dugną arba sustoja 

ant seklumos)atveju, kai laivas, vežantis apdraustą krovinį, apvirsta, nuskęsta, sudūžta, susiduria su kitais laivais ar daiktais, jį 
apgadina ledas; 

3.3.3. Antžeminių transporto priemonių avarijos; 
3.3.4. Laivo ar kitos transporto priemonės susidūrimo su kitais judančiais ar nejudančiais daiktais; 
3.3.5. Priverstinio krovinio iškrovimo, tarpinio sandėliavimo, ar perkrovimo, kuris nebuvo numatytas krovinio gabenimo maršrute; 
3.3.6. Stichinių nelaimių: ugnikalnių išsiveržimo, žemės drebėjimo, žaibo įtrenkimo, grunto įsmukimo, griūties, liūties; 
3.3.7. Krovinio nuplovimas nuo denio, išmetimas už borto dėl audros; 
3.3.8. “Bendrosios avarijos” (general average); 

Bendrąja avarija laikomi nuostoliai dėl iš anksto nenumatytų, tačiau tikslingų ir apskaičiuotų veiksmų ar išlaidų, gelbėjant laivą, frachtą 
ir krovinį nuo gresiančio pavojaus. Tarptautinėje praktikoje bendrosios avarijos klausimai sprendžiami vadovaujantis York – 
Antverpeno taisyklėmis, nurodančiomis bendrąją avariją ir nuostolių paskirstymo tvarką. 

3.3.9. Jūros, upės, ežero vandens patekimo į laivą, kuriame yra sukrauti apdraustieji kroviniai; 
3.3.10. Krovinio visiško ar jo dalies sunaikinimo jam iškritus pakraunant ar iškraunant laivą ar kitą transporto priemonę,išskyrus įvykius, kurie 

įvardyti kaip nedraudžiamieji įvykiai. 
3.4. Draudimo apsaugos C variantas - vežamas krovinys apdraudžiamas nuo sugadinimų, sunaikinimų ar kitokių praradimų dėl: 
3.4.1. Gaisro, sprogimo; 
3.4.2. Laivo, gabenančio apdraustą krovinį, užplaukimo ant seklumos (juo laikomas įvykis, kai laivas, gabenantis krovinį, atsimuša į dugną 

arba sustoja ant seklumos),atveju, kai laivas, vežantis apdraustą krovinį, apvirsta, nuskęsta, sudūžta, susiduria su kitais laivais ar 
daiktais, jį apgadina ledas; 

3.4.3. Antžeminių transporto priemonių avarijos; 
3.4.4. Laivo ar kitos transporto priemonės susidūrimo su kitais judančiais ar nejudančiais daiktais; 
3.4.5. Priverstinio krovinio iškrovimo tarpinio sandėliavimo ar perkrovimo punkte, kuris nebuvo numatytas krovinio gabenimo maršrute ir 

atvykimas į jį buvo neišvengiamas ir priverstinis. 
3.4.6. Krovinio nuplovimo banga nuo denio, jo iškritimo nuo denio. 
3.4.7. “Bendrosios avarijos” (general average), išskyrus įvykius, kurie apibrėžti kaip nedraudžiamieji įvykiai. 
3.5. Kroviniams, kurie Draudikui pritariant kraunami tik denyje, taikoma tik draudimo apsaugos C grupė, išskyrus atvejus, kai denyje 

sukrauti kroviniai yra sandariai uždaryti arba sukrauti sandariuose konteineriuose. 
3.6. Kroviniams, kurie gabenami draudimo sutartyje nenumatytu maršrutu, grįžtantiems kroviniams yra taikoma draudimo apsaugos C 

variantas. 
3.7. Jeigu kroviniai buvo apgadinti prieš apdraustąjį vežimą, Draudikas atlygina nuostolius žuvus kroviniui ar jį sugadinus tik tada, kai 

gedimas, buvęs prieš apdraustąjį vežimą, neturėjo įtakos apdrausto vežimo metu atsiradusiems nuostoliams. 
4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
4.1. Nedraudžiamuoju įvykiu laikomas apdrausto vežamo krovinio sugadinimas, sunaikinimas ar kitoks praradimas dėl: 
4.1.1. Karo, pilietinio karo, revoliucijos, maišto, sukilimo, pilietinių neramumų, kariaujančios valstybės priešiškų aktų, piratavimo.  
4.1.2. Plaukiojančių minų, torpedų, bombų, kitų sprogmenų ar ginklų. 
4.1.3. Streikų, lokautų, neramumų darbe, teroristinių aktų, neteisėtų fizinės prievartos aktų, neteisėtų politinių ar juridinių veiksmų. 
4.1.4. Branduolinės energijos, radiacijos, masinio naikinimo ginklo poveikio. 
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4.1.5. Valstybės pareigūnų krovinio konfiskavimo, atėmimo, sunaikinimo. 
4.1.6. Transporto priemonės, kuria vežamas apdraustas krovinys, savininko, jos nuomotojo ar naudotojo nemokumo, mokėjimo terminų 

nesilaikymo ar kitokių finansinių ginčų su trečiaisiais asmenimis. 
4.2. Nedraudžiamuoju įvykiu taip pat laikomas krovinio arba jo dalies sugadinimas, sunaikinimas ar kitoks praradimas dėl: 
4.2.1. Draudėjo ar apdrausto krovinio vežėjo kaltos veikos ar kitų asmenų, atsakingų už krovinio vežimą, nustatytų vežimo, saugojimo 

taisyklių nesilaikymo. 
4.2.2. Netinkamo ar nepakankamo krovinio įpakavimo, uždarymo bei pritvirtinimo (pažeidus standartinius reikalavimus). 
4.2.3. Netinkamo, nepritaikyto vežimui transporto, konteinerių naudojimo. 
4.2.4. Nuostolių ir išlaidų, susidariusių nekokybiškai pakrovus krovinius. 
4.2.5. Be Draudiko sutikimo pakeitus krovinio vežimo maršrutą, išskyrus atvejus, kai tai reikėjo padaryti padidėjus draudimo rizikai, norint 

užtikrinti krovinio saugumą. 
4.2.6. Įprasto krovinio nubyrėjimo, nutekėjimo, krovinio natūralaus nusidėvėjimo vežimo metu. 
4.2.7. Įprastos toje vietoje oro drėgmės, temperatūros svyravimo poveikio. 
4.2.8. Krovinio trūkumo, jo prekinės vertės netekimo, nesant išorinio įpakavimo, uždarymo, plombų pažeidimo. 
4.2.9. Kenkėjų krovinį pažeidus, sugadinus ar sunaikinus (vabzdžiams, kirminams, graužikams, gyvuliams). 
4.2.10. Krovinio gavėjo kaltės, pažeidus krovinio priėmimo reikalavimus. 
4.3. Nedraudžiamuoju įvykiu pagal visas draudimo apsaugos grupes laikomas neteisingas krovinio išdavimas. Nedraudžiamuoju įvykiu 

pagal draudimo apsaugos B ir C grupes yra laikoma apdrausto  vežamo krovinio sugadinimas, sunaikinimas ar kitoks praradimas dėl 
vagystės ar jį nuslėpus. 

4.4. Nedraudžiamuoju įvykiu yra laikomas netiesioginių nuostolių, žalos atsiradimas, susijusios su apdrausto krovinio sugadinimu, 
sunaikinimu ar kitokiu praradimu, gamtinei aplinkai.    

4.5. Nedraudžiamuoju įvykiu yra laikomas krovinio bet koks sugadinimas, kai Draudėjas atsisako apdraustojo krovinio tolesnio gabenimo, 
o įvykis įvyksta po Draudėjo atsisakymo gabenti krovinį. 

5. DRAUDIMO SUMOS 
5.1. Draudimo sumą pasirenka Draudėjas. Vežamas krovinys gali būti apdraudžiamas visa verte (100 %) arba atitinkama jo vertės dalimi 

(procentu).  Didžiausia draudimo suma negali viršyti 110 % krovinio vertės. 
Krovinio verte laikoma krovinio išsiuntimo vietoje, Draudiko atsakomybės įsigaliojimo  metu esanti krovinio vertė, nurodyta vežimo ar 
kituose dokumentuose, įskaitant muitų rinkliavą, frachtą, kitas išlaidas, susidariusias prieš perimant krovinį vežimui, taip pat laukiamą 
pelną, tačiau ne didesnį kaip 10 % krovinio vertės. 

5.2. Jeigu draudimo suma viršija apdrausto objekto tikrąją vertę, tai draudimo sutartis negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, kuri viršija 
draudimo vertę. Tačiau išmokėta draudimo vertę viršijanti draudimo išmoka negali būti išieškota. 

5.3. 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. 

5.4. Papildomas draudimas – jeigu draudimo sutartyje, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, yra apdrausta tik dalis draudimo vertės, 
Draudėjas (naudos gavėjas) turi teisę papildomai jį apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo sutartį su tuo pačiu Draudiku. Tais 
atvejais bendra draudimo suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo vertės.  

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS SUTARTIES GALIOJIMO METU 
6.1. Draudėjas arba jo atstovas, pateikęs prašymą – klausimyną draudimo sutarčiai sudaryti, privalo užtikrinti, kad draudimo rizika 

nedidėtų. Jei draudimo rizika padidinama arba jis sužino apie draudimo rizikos padidėjimą, jis privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 
parą) apie tai pranešti raštu Draudikui. 

6.2. Rizikos padidėjimu laikomi tokie atvejai, kai:  
6.2.1. Uždelsiama apdrausto krovinio vežimo pradžia ar pabaiga; 
6.2.2. Nukrypstama nuo draudimo sutartyje nurodyto ar įprasto maršruto; 
6.2.3. Kroviniai vežami ne tos paskirties transporto priemonėmis, kurios buvo numatytos sudarant draudimo sutartį; 
6.2.4. Kroviniai sukraunami ant denio, kai sutartyje buvo numatyta juos vežti triume; 
6.2.5. Pakeičiama krovinio pristatymo vieta (uostas); 
6.2.6. atsiranda kitos aplinkybės Draudiko įvardytos esminėmis (šių Taisyklių draudimo sąlygų 2.2. p.) 

Atsižvelgiant į tai, kad šiame punkte nurodyti atvejai gali padidinti draudimo riziką, Draudikas turi teisę pareikalauti, kad Draudėjas 
įmokėtų papildomą įmoką. Draudėjui nesumokėjus papildomos draudimo įmokos Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį pagal 
bendrųjų sąlygų 5.3 – 5.4. p. 

6.3. Atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, Draudėjas (jo atstovas) privalo užtikrinti, kad:  
6.3.1. Esant galimybėms, būtų imamasi visų veiksmų kroviniui gelbėti, apsaugoti jį nuo tolimesnio gedimo, sunaikinimo; 
6.3.2. Apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, nedelsiant būtų pranešta kompetentingoms institucijoms: policijai, kelių policijai, 

priešgaisrinei tarnybai, geležinkelio, sandėlio, muitinės, uosto administracijai ar kitai už vežimą atsakingai tarnybai; 
6.3.3. Per vieną parą (įvykiui atsitikus LR teritorijoje) arba per tris paras (įvykiui atsitikus už LR ribų) raštu būtų pranešta apie įvykį Draudikui 

ar jo atstovui; 
6.3.4. Pagal galimybes būtų palikta nepaliesta draudžiamojo įvykio vieta, parodytas sugadintas krovinys, jo liekanos Draudikui (jo atstovui). 

Draudikas turi apžiūrėti draudžiamojo įvykio vietą, sugadintą krovinį ar/ir jo liekanas per 1 mėnesį nuo pranešimo apie įvykį; 
6.3.5. Būtų pateikti Draudikui (jo atstovui) krovinio dokumentai bei turima informacija, reikalinga draudžiamojo įvykio priežastims nustatyti, 

nuostolio dydžiui apskaičiuoti; 
6.3.6. Būtų laikomasi Draudiko nurodymų draudžiamojo įvykio bei jo pasekmių likvidavimo metu; 
6.3.7. Draudikui būtų perduoti visi dokumentai bei įrodymai ir suteiktos visos turimos žinios, reikalingos pateikiant regresinį ieškinį kaltajam 

trečiajam asmeniui dėl padaryto nuostolio. 
6.4. Draudėjui pažeidus šiuos reikalavimus (pagal draudimo sąlygų 6.1.- 6.3. punktus), Draudikas turi teisę  sumažinti draudimo išmoką, 

remiantis draudimo sąlygų 6.8. p. 
6.5. Draudėjas įsipareigoja: 
6.5.1. Laiku mokėti draudimo įmokas ar jos dalis; 
6.5.2. Pervežant krovinius automobilių transportu, krovinys kartu su transporto priemone paliekamas be priežiūros. Transporto priemonė su 

kroviniu bus laikoma nepalikta be priežiūros, jeigu stovėjimo aikštelė, kurioje sustojo transporto priemonė atitiks visus šiuos 
reikalavimus: aptverta teritorija, tamsiu paros metu apšviesta teritorija, kontroliuojamas transporto priemonių įvažiavimas ir 
išvažiavimas, kontroliuojamas fizinių asmenų įėjimas ir išėjimas, aikštelėje esančios transporto priemonės (jose esantys kroviniai) 
aikštelės personalo saugomi visą parą. Transporto priemonė nebus laikoma palikta be priežiūros ir tuo atveju, jei ji sustos aikštelėje, 
kurios apsaugos lygis atitinka tos valstybės teisės aktais keliamus reikalavimus saugiai stovėjimo aikštelei. Šis punktas nebus 
taikomas, jei vairuotojas priverstas sustoti poilsiui degalinėje, nes nuo neišvengiamos sustojimo poilsiui vietos (pagal nustatytą darbo 
režimą) iki artimiausios saugomos aikštelės yra daugiau kaip 50 km; 

6.5.3. Draudimo sutarties galiojimo metu suteikti Draudiko reikalaujamą informaciją apie draudimo objektą;  
6.5.4. Draudimo sutarties galiojimo metu suteikti informaciją apie sudarytas arba ketinamas sudaryti to paties objekto draudimo sutartis. 
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6.6. Draudikas įsipareigoja: 
6.6.1. Įvykus draudžiamajam įvykiui, galiojančiuose teisės aktuose ir šiose draudimo rūšies Taisyklėse numatyta tvarka ir terminais mokėti 

draudimo išmokas; 
6.6.2. Draudėjui pareikalavus, išduoti draudimo liudijimo dublikatą ar kitus draudimo sutarties sudarymą patvirtinančius dokumentus; 
6.6.3. Sutarties galiojimo metu Draudikas nedelsdamas privalo informuoti Draudėją apie bet kokį sutarties sąlygų pasikeitimą, reikšmingą 

draudimo sutarties šalių teisėms ir pareigoms, kylančioms iš draudimo sutarties. 
6.7. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo 

išmoką. 
6.8. Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, jog 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.  

6.9. Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina šios išmokos dydžio reikalavimo teisė, kurią Draudėjas ar asmuo, turintis teisę 
gauti draudimo išmoką, turi asmeniui, atsakingam už žalos padarymą. 

6.10. Draudėjas ar asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką, privalo perduoti Draudikui visus dokumentus ir įrodymus, taip pat pranešti 
jam visą informaciją, kuri yra reikalinga įgyvendinti perėjusią reikalavimo teisę. 

6.11. Jeigu Draudėjas ar asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką, atsisakė nuo savo reikalavimo teisės asmeniui, atsakingam už 
padarytą žalą, atlygintą Draudiko, arba jeigu pasinaudoti šia teise tapo neįmanoma dėl Draudėjo kaltės, Draudikas neprivalo mokėti 
visos draudimo išmokos ar atitinkamos jos dalies, taip pat turi teisę reikalauti grąžinti Draudėjo gautą draudimo išmoką ar atitinkamą 
jos dalį. 

6.12. Draudikas neturi teisės: 
6.12.1. Išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu; 
6.12.2. Atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos. 
7. ŽALOS NUSTATYMO TVARKA 
7.1. Žalos dydį nustato Draudikas, vadovaudamasis surašytu krovinio sunaikinimo (sugadinimo) aktu, Draudėjo ar trečiųjų asmenų 

pateiktais dokumentais: draudimo liudijimu , konosamentu (dokumentu, kuriame surašytos krovinio gabenimo jūra sutarties sąlygos), 
sąskaita – faktūra, frachto dokumentais, avarinio komisaro krovinio apžiūrėjimo aktais ir kitais dokumentais, surašytais pagal įvykio 
vietovės įstatymus ir tvarką, dokumentais, patvirtinančiais išlaidas draudžiamojo įvykio metu, kai reikalaujama atlyginti nuostolius ir 
išlaidas bei įnašus bendrosios avarijos (general average) metu, jūrų protestais, registro aktais, žiniaraščiais apie laivo iškrovimą (borto 
žiniaraščiais), geležinkelio, sandėlio, muitinės, uosto administracijos ir kitų tarnybų atsakingų už vežimus, avarijų, nelaimingų 
atsitikimų aktais ir kt.. 

7.2. Jeigu krovinys žūsta, dingsta dingus laivui arba jis tampa netinkamas naudoti pagal savo tiesioginę paskirtį, nuostoliu laikoma jo 
buvusi vertė prieš pat atsitinkant draudžiamajam įvykiui, išskaičiavus iš jos išgelbėto krovinio vertę. 

7.3. Nuostolių dydis dėl dingusio kartu su laivu krovinio apskaičiuojamas kaip ir visiško krovinio žuvimo atveju, išskyrus atvejus, kai 
nuostoliai susidarė ne dėl draudžiamojo įvykio. 
Laivas laikomas dingusiu, jeigu nuo jo planuoto atvykimo į paskirties vietą momento praėjo 60 parų (Europos vidaus vandenyse – 30 
parų) ir iki prašymo išmokėti draudimo išmoką pateikimo dienos nebuvo gauta jokių žinių apie dingusį apdraustą krovinį. Jeigu to 
priežastimi yra karas ar karui prilygstantys įvykiai, tai šis terminas pratęsiamas iki 6 mėnesių. 

7.4. Jei krovinys ar jo dalys sugadinamos, nuostoliu laikoma bendroji krovinio vertė jo išsiuntimo dieną, išskaičiavus likutinę krovinio vertę 
arba krovinio remonto išlaidos. Kokiu būdu tikslingiausia apskaičiuoti nuostolį sprendžia Draudikas.  

7.4.1. Krovinio likutinė vertė gali būti nustatoma pagal ekspertų sudarytus skaičiavimus arba pagal už sugadintą krovinį gautą sumą, 
Draudiko iniciatyva organizavus krovinio pardavimą; 

7.4.2. Apdraustų daiktų būtinos remonto išlaidos gali būti nustatomos pagal ekspertų sudarytus skaičiavimus, atsižvelgiant į faktines 
remonto išlaidas, tačiau bendra remonto išlaidų suma negali būti didesnė už krovinių vertę, buvusią prieš įvykį. Remonto išlaidų suma 
mažinama prekinės vertės padidėjimu, jeigu po remonto apdrausto krovinio vertė tampa didesnė, nei ji buvo prieš vežimą.  

8. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS 
8.1. Draudėjas (jo įgaliotas atstovas) prieš pareikšdamas prašymą išmokėti draudimo išmoką, privalo pateikti šiuos dokumentus: 
8.1.1. Draudimo liudijimą, įrodantį draudimo sutarties sudarymą; 
8.1.2. Krovinio sugadinimo (sunaikinimo) aktą, jei krovinio nuostoliai nustatomi jo pristatymo punkte; 
8.1.3. Krovinio važtaraštį, prekių sąskaitas – faktūras (specifikacijas); 
8.1.4. Dokumentus, patvirtinančius draudžiamąjį įvykį: iš policijos, priešgaisrinės apsaugos tarnybos, muitinės, uosto administracijos ar kitų 

atitinkamų tarnybų; 
8.1.5. Kitus dokumentus, reikalingus mokėjimo pagrindui ir išmokos dydžiui nustatyti. 
8.2. Draudimo išmoka dėl apdrausto krovinio yra lygi nuostolių dydžiui padaugintam iš apdraudimo procento, išskaičiavus franšizę ir gautą 

nuostolių atlyginimą iš kitų šaltinių (kaltų asmenų). 
Apdraudimo procentas – tai draudimo sumos ir krovinio vertės santykis. 

8.3. Gavęs visą informaciją, reikšmingą draudžiamojo įvykio fakto, aplinkybių ir pasekmių bei draudimo išmokos dydžio nustatymui, 
Draudikas per 30 kalendorinių dienų  išmoka draudimo išmoką.  

8.4. Jei įvykis yra draudžiamasis, o Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudėjo pageidavimu Draudikas 
privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius. 

8.5. Draudikas, įvykus draudžiamajam įvykiui, turi teisę sumažinti arba atsisakyti mokėti draudimo išmoką, remiantis draudimo sąlygų 6.8. 
punkto sąlygomis, jeigu: 

8.5.1. Apdraustas krovinys buvo vežamas kitos rūšies, negu numatyta draudimo sutartyje, transportu, prieš tai nepranešus ir negavus 
Draudiko sutikimo; 

8.5.2. Apdraustas krovinys perkraunamas, kai draudimo sutartyje buvo numatytas tiesioginis, be perkrovimų vežimas; 
8.5.3. Draudimo sutartyje buvo sutarta apdrausti krovinius, vežamus konkrečia transporto priemone, o krovinys buvo vežamas kita 

transporto priemone; 
8.5.4. Draudimo sutartyje buvo sutarta apdrausti krovinius, vežamus konkrečiu maršrutu, o krovinys buvo vežamas kitu maršrutu; 
8.5.5. Draudėjas neįvykdė savo pareigos, nurodytos draudimo sąlygų  2.13. p. Tačiau Draudikas įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką, 

jeigu dėl draudžiamojo įvykio arba Draudėjui (jo atstovui) nežinant buvo pakeistas apdrausto krovinio vežimo maršrutas, transporto 
priemonė arba nutrauktas krovinio vežimas; 

8.5.6. Draudėjas neįvykdė draudimo sąlygų 6.3., 6.5.2. punktų reikalavimų; 
8.5.7. Draudėjas gavo visą ar dalinį žalos atlyginimą iš trečiojo asmens, kalto dėl padarytos žalos apdraustam turtui. 
8.6. Draudikas atleidžiamas nuo išmokos mokėjimo, jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl Draudėjo tyčios. 
8.7. Draudikas atleidžiamas nuo prievolės mokėti draudimo išmoką, jeigu Draudėjas (jo atstovas) bando suklaidinti Draudiką, 

kompetentingas institucijas ar tarnybas (policiją, priešgaisrines tarnybas, avarinį komisarą ar kitas institucijas) klastodamas duomenis, 
dokumentus, faktus, pateikdamas jiems melagingą informaciją, ir tai turi įtakos nustatant draudžiamojo įvykio priežastis ir aplinkybes 
arba draudimo išmokos dydį. 
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8.8. 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.  

8.9. Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, Draudikas privalo pateikti Draudėjui, Apdraustajam 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 apdrausto įvykio tyrimo eigą. 

9. REIKALAVIMO TEISĖ 
9.1. Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Draudėjas, 

jo atstovas ar naudos gavėjas privalo perduoti Draudikui visą informaciją, kuri yra būtina, kad Draudikas tinkamai įgyvendintų jam 
perėjusią reikalavimo teisę. 


