Transporto priemonių
(KASKO) draudimo sąlygos
Šios draudimo sąlygos galioja nuo 2008-05-05
Draudimo apsaugos apimtis aprašyta draudimo liudijime (polise)
A. Draudimo apsaugos galiojimo teritorija
Draudimo apsaugos galiojimo teritorija
nurodoma draudimo liudijime:
	Europa I: Airija, Andora, Austrija, Belgija,
Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija,
Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė,
Kipras, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas,
Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Monakas,
Norvegija, Nyderlandai, Portugalija,
Prancūzija, Rumunija, San Marinas, Slovakija,
Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija,
Vatikanas, Vengrija, Vokietija.
arba
	Europa II: Europa I plius Albanija, Baltarusija,
Bosnija ir Hercegovina, Europinė Rusija,
Iranas, Izraelis, Juodkalnija, Kroatija,
Makedonija, Moldova, Serbija, Tunisas,
Turkija, Ukraina.

Apribojimai
Maksimali draudimo išmoka už neatskiriamus
sumontuotus priedus bei neatskiriamą papildomą
įrangą (pvz., ratlankiai, jų gaubtai) ar garso
aparatūrą, kurių nebuvo gamintojo sumontuotoje
komplektacijoje, – 3 700 Lt.
Išimtis: draudimo išmoka nemokama dėl pavogtų
ar prarastų vardinių valstybinių numerių.

D. Draudimo apsauga nesuteikiama
Draudimo apsauga nesuteikiama, kai:
	žala padaryta įrangai, kurią naudoti draudžia
įstatymai;
	nuostoliai atsirado dėl nusidėvėjimo ar
neprofesionalaus transporto priemonės
remonto;
	žala padaroma transporto priemonei, kuri buvo
naudojama, nepaisant draudimo ją naudoti;
	žala padaroma transporto priemonės mazgams/
detalėms, turintiems projektavimo, gamybos ar
medžiagos defektų, jeigu tas defektas tapo
žalos priežastimi;
	žala atsirado dėl korozijos, šalčio, drėgmės
poveikio;
	žala atsirado dėl šių gamintojo instrukcijų
nepaisymo:
	techninio aptarnavimo,
	priežiūros,
	naudojimo pobūdžio,
	k rovinio tvirtinimo,
	maksimalaus krovinio dydžio/svorio;
	žala padaryta transporto priemonei dėl to, kad
nebuvo užsegti saugos diržai;

B. Kam suteikiama draudimo apsauga
Draudimo apsauga teikiama tik tuomet, kai
draudėjas yra transporto priemonės:
	teisėtas savininkas
arba
	teisėtas valdytojas, t.y. asmuo, kuris naudoja
transporto priemonę pagal nuomos sutartį,
panaudos sutartį arba remdamasis kitais
teisėtais pagrindais.
C. Apdraudžiamas turtas
Transporto priemonė, kurios bendroji masė ne
didesnė kaip 3 500 kg, ir jos neatskiriami
sumontuoti priedai bei draudimo liudijime
nurodyta neatskiriama papildoma įranga.
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F.1. Vagystė
Draudimo skyriaus „Vagystė“ apsauga taikoma:
	įvykdytos arba bandytos įvykdyti vagystės,
apiplėšimo arba įsilaužimo į transporto
priemonę atvejais;
	neatskiriamų sumontuotų priedų bei papildo
mos įrangos vagystės iš/nuo apdraustosios
transporto priemonės atvejais, kai ši įranga
buvo nurodyta draudimo liudijime.

	žala padaryta lenktynių bei treniruočių
lenktynėms metu arba greičio bandymo metu;
	žala padaryta vairuojant nesaugią arba
neturinčią teisės aktų nustatytos įrangos
transporto priemonę;
	žala padaryta vairuotojui, apsvaigusiam nuo
alkoholio, narkotikų ar pavartojus kitų
svaigalų;
	jeigu vairuotojas pavartoja svaigalų po įvykio,
kurio metu buvo padaryta žala, bet prieš
atliekant alkoholio/narkotikų vartojimo
patikrinimą arba jeigu vairuotojas atsisako
atlikti svaigalų vartojimo patikrinimą;
	žala padaryta tuomet, kai vairuotojas vairavo
neturėdamas vairuotojo pažymėjimo,
suteikiančio teisę vairuoti transporto priemonę;
	žalą sąmoningai sukėlė transporto priemonės
draudėjo/apdraustojo šeimos narys;
	žala padaryta dėl teroro išpuolių, karo ar karo
veiksmų;
	žalą sukėlė branduolinė reakcija;
	nuostoliai tiesiogiai ar netiesiogiai atsirado dėl
užtvankos lūžimo (pvz., hidroelektrinės
užtvankos);
	atsiradusiems nuostoliams galioja suteiktos
garantijos (pvz., gamintojo garantija) ar kitos
draudimo apsaugos;
	kai nuostoliai atsirado dėl to, kad žalos
administravimas, remontas ar išmokų
mokėjimas negalėjo būti atlikti laiku dėl karo,
oficialių veiksmų, streikų, lokautų, blokadų ar
panašių įvykių.

Taisyklės:
	Kai transporto priemonė paliekama be
priežiūros:
	transporto priemonės durys turi būti
užrakintos;
	gamykliniai vairo arba pavarų perjungimo
svirčių užraktai turi būti užrakinti;
	visos sumontuotos elektroninės apsaugos
sistemos turi būti įjungtos.
	Transporto priemonėje esant elektroninei
apsaugos sistemai nuo vagysčių, draudikui
pageidaujant turi būti pateikiama pažyma iš
gamintojo/montuotojo apie šios sistemos
užraktų skaičių. Vagystės atveju draudėjas turi
pateikti tiek pat šios apsaugos sistemos
užraktų, kiek nurodyta pažymoje.
	Transporto priemonės raktai turi būti tinkamai
saugomi, kad nepatektų asmenims, neturin
tiems teisės jais pasinaudoti.
	Jeigu raktai pametami:
	transporto priemonės užraktas nedelsiant
blokuojamas elektroniniu būdu, kad jos
nebūtų galima užvesti pamestuoju raktu. Tai
patvirtinama pažyma (taikoma transporto
priemonėms su imobilaizeriais);
	vairo užraktai nedelsiant keičiami arba
nedelsiant įrengiama elektroninė apsaugos
sistema nuo vagystės ir pareikalavus
pateikiama tai patvirtinanti pažyma (taikoma
transporto priemonėms be imobilaizerių).
Jeigu šių taisyklių nesilaikoma, draudimo išmoka
bus mažinama pagal išmokų mažinimo taisykles.

E. Maksimali draudimo išmoka
Maksimalią draudimo išmoką, mokamą kiekvieno
draudžiamojo įvykio atveju, sudaro apdrausto
turto rinkos vertė įvykio dieną. Apdrausto turto
rinkos vertė įvykio dieną yra transporto priemonės
atviros rinkos vertė prieš pat įvykį, įskaitant
apdraustą ir draudimo liudijime nurodytą
papildomą įrangą bei neatskiriamus sumontuotus
priedus.
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Draudimo išmoka už pavogtą transporto priemonę
išmokama, jeigu transporto priemonė nerandama
per 30 dienų nuo tada, kai draudimo bendrovė
gauna prašymą dėl draudimo išmokos.

Jeigu draudėjas atsižvelgia į draudimo bendrovės
instrukcijas ir pasirenka jos siūlomą remonto
būdą, dužus ar įskilus priekiniam stiklui išskaita
gali būti netaikoma.

F.2. Gaisras
Draudimo skyriaus „Gaisras“ apsauga taikoma,
kai žalą transporto priemonei padaro:
	ugnis (gaisras);
	žaibas;
	sprogimas;
	trumpas sujungimas elektros laiduose;
	ugnies, žaibo, sprogimo, trumpo sujungimo
elektros laiduose padaryta tiesioginė žala.

Draudimo skyriaus „Stiklas“ apsauga netaikoma
žalai stiklui, padarytai eismo įvykio metu (žr.
„Žala kėbului“).
F.4. Išlaidų kompensavimas
Draudimo skyriaus „Išlaidų kompensavimas“
apsauga taikoma gedimams ir išmokoms už:
	išlaidas už transporto priemonės nuvilkimą į
artimiausią remonto dirbtuvę ar stovėjimo
aikštelę;
	išlaidas už vairuotojo, keleivių ir bagažo
pristatymą į išvykimo vietą arba į paskirties
vietą, jeigu tai nebus brangiau. Šios paslaugos
turi būti suteiktos pigiausiu būdu ir patvirtintos
draudimo bendrovės.

Taisyklės:
	Transporto priemonės variklis ir vidaus
šildymo įranga turi būti tinkami naudoti ir
naudojami laikantis gamintojo instrukcijų.
	Elektros instaliacijos darbus turi atlikti
specialistai.
	Kuro padavimo ir maitinimo sistemos
elementus turi įrengti/prižiūrėti specialistai.

Draudimas netaikomas gedimams, kurių
priežastis yra kuro trūkumas arba netinkamo kuro
panaudojimas (pvz., benzinas vietoj dyzelinio
kuro ir kt.).

Draudimo skyriaus „Gaisras“ apsauga
netaikoma:
	žalai toliau vardijamiems mechanizmams,
jeigu žala atsirado dėl gaisro ar sprogimo
šiuose mechanizmuose:
	variklyje, t.y. cilindrų bloke;
	katalizatoriuje;
	padangose.
	dėl eismo įvykio kilusio gaisro padarytai žalai
(žr. „Žala kėbului“).

F.5. Žala kėbului
Draudimo skyriaus „Žala kėbului“ apsauga
taikoma, kai transporto priemonei žala
padaroma:
eismo įvykio metu;
dėl kitų išorinių jėgų poveikio;
dėl trečių jų asmenų neteisėtos veikos.
Taisyklės:
1.	Draudžiama eksploatuoti transporto priemonę
esant per didelei apkrovai (pvz., sunkiai
velkant, perkrovus);
2.	Eksploatuoti transporto priemonę tik kelių
eismui skirtose vietose;
3.	Transporto priemonės naudojimo metu joje
privalo būti visa teisės aktų ir (ar) gamintojų
reikalaujama įranga.

F.3. Stiklas
Draudimo skyriaus „Stiklas“ apsauga taikoma:
	dužus ar įskilus priekiniam stiklui;
	dužus ar įskilus šoniniams stiklams;
	dužus ar įskilus galiniams stiklams;
	dužus ar įskilus serijinės gamybos priekiniams
žibintams.
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G. Nuostolių ir draudimo išmokų dydžio
įvertinimo taisyklės
Draudimo bendrovė turi teisę nuspręsti, ar
sugadinta/neteisėtai pasisavinta transporto
priemonė turėtų būti remontuojama, pakeista tokia
pat kita transporto priemone, ar turėtų būti
išmokėta piniginė išmoka tokiai pat kitai
transporto priemonei įsigyti, taikant prieš pat
įvykį galiojusias rinkos kainas.

Jeigu nesilaikoma 1–3 taisyklių, draudimo išmoka
gali būti sumažinta arba visai nemokama,
atsižvelgiant į išmokų dydžio mažinimo taisykles.
Draudimo išmoka nebus mažinama, jeigu
draudėjas įrodys, kad žala padaryta laikantis
nurodytų taisyklių.
F.6. Negalėjimas naudoti transporto priemonės
Jeigu dėl draudžiamojo įvykio ne senesnė kaip
dešimties metų transporto priemonė negali būti
naudojama, draudėjas turi teisę gauti už tai
kompensaciją – po 40 Lt per dieną ne ilgiau kaip
14 dienų, bet ne ilgiau negu trunka transporto
priemonės remontas. Draudėjas privalo pateikti
dokumentus, patvirtinančius atliktus remonto
darbus arba policijos išduotą pažymą, įvykus
vagystei.

Kompensavimas nauja verte
Vietoj išmokos už sugadintą serijinės gamybos
transporto priemonę gali būti suteikta kita tokios pat
markės, modelio ir gamybos metų transporto
priemonė. Tuo pačiu metu sugadinta įranga gali būti
pakeista nauja įranga, jeigu jos kaina įėjo į
transporto priemonės kainą, kai ji buvo perkama.
Nuostolių atlyginimas naująja verte taip pat
taikomas pavogtoms transporto priemonėms, kurios
nerastos per 30 dienų nuo tos dienos, kai draudimo
bendrovė gavo prašymą dėl draudimo išmokos.

F.7. Nuoma
Skyriaus „Nuoma“ apsauga taikoma tuo atveju,
kai dėl apdraustos transporto priemonės
sugadinimo (išskyrus sunaikinimą ir pačios
transporto priemonės vagystę) draudėjas negali
naudotis apdrausta transporto priemone ir
draudimo liudijime (polise) numatytas nuomos
draudimas bei sumokėta papildoma įmoka. Esant
tokiam atvejui, draudimo bendrovė apmoka ne
aukštesnės kaip tos pačios klasės/grupės
transporto priemonės nuomos išlaidas iš draudimo
bendrovės nurodytos transporto priemonių
nuomos įmonės iki to momento, kuomet apdrausta
transporto priemonė suremontuojama ir gali būti
toliau eksploatuojama, tačiau ne ilgiau kaip už 1
savaitę.

Nuostoliai atlyginami nauja verte, jeigu atitinka
visas žemiau nurodytas sąlygas:
	nuostolis patiriamas per metus nuo pirmosios
transporto priemonės registracijos;
	draudėjui transporto priemonė priklausė
nuosavybės teise arba draudėjas šią transporto
priemonę naudojo pagal nuomos sutartį ar
kitais teisėtais pagrindais naudojęs visą laiką
nuo pirmosios transporto priemonės registraci
jos;
	transporto priemonės rida ne didesnė kaip
30 000 km;
	transporto priemonės ir įrangos, įskaitytos į jos
pirkimo kainą, atstatymo išlaidos yra didesnės
negu 50 procentų šios kainos nuostolio metu.

Apribojimai: draudimo bendrovė neprisiima
atsakomybės už išsinuomotą transporto priemonę,
už jos eksploatacijos kaštus bei už bet kokią žalą,
padarytą išsinuomotai transporto priemonei, ar ta
priemone padarytą žalą.

Draudimo bendrovė turi teisę vietoj nuostolio
atlyginimo nauja verte išmokėti tokią pinigų sumą,
kiek kainuotų įsigyti naują transporto priemonę,
tačiau neviršijant transporto priemonės rinkos
vertės įvykio dieną.

Skyriaus „Nuoma“ apsauga netaikoma vagystės bei
visiško transporto priemonės sugadinimo atveju.
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Lentelė Nr. 1

	Draudimo bendrovė nekompensuoja:
	išlaidų transporto priemonės būklės
gerinimui ar jos keitimui remonto metu;
	išlaidų, atsiradusių dėl šių taisyklių
nesilaikymo;
	t ransporto priemonės dažymo išlaidų,
neatitinkančių serijinės gamybos transporto
priemonės dažymo;
	prekinės vertės netekimo;
	įprastinio naudojimo ir nusidėvėjimo. Ta pati
sąlyga taikoma transporto priemonės
vagystės arba neteisėto pasisavinimo atvejais;
	pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jeigu
draudėjas/naudos gavėjas gali susigrąžinti
sumokėtą PVM arba jam kitokiu būdu bus
kompensuotas sumokėtas PVM.
	Draudimo išmoka dėl apgadintų dalių
apskaičiuojama pagal dalių nusidėvėjimo
lentelę Nr. 1. Ši dalių nusidėvėjimo lentelė
netaikoma transporto priemonių, kurioms
taikoma pardavėjo garantija ir kurios yra ne
senesnės kaip 3 metų, dalims.

Transporto priemonės
Amžius

Variklio darbinis tūris, cm3
≤ 1 000

> 1 000,
≤ 2 000

> 2 000

<1

0

0

0

1

4

0

0

2

9

5

0

3

14

9

6

4

20

13

10

5

27

19

14

6

33

24

19

7

40

30

25

8

47

37

31

9

53

43

37

10

59

49

43

11

65

55

50

12

70

61

56

13

70

67

62

14

70

70

67

15

70

70

70

> 15

70

70

70

	Jeigu draudimo bendrovė išmoka draudimo
išmokos sumą, kuri yra lygi transporto
priemonės, jos priedų ar papildomos įrangos
rinkos vertei įvykio dieną prieš pat nuostolį,
tuomet draudimo bendrovei pereina
nuosavybės teisė į transporto priemonę, jos
priedus ar papildomą įrangą, išskyrus atvejus,
kai susitariama kitaip.
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H. Išskaita
Bazinė išskaita yra 350 Lt.

	jeigu pagal išperkamosios nuomos sutartį
nuosavybės teisė į transporto priemonę pereina
draudėjui, tuomet draudėjas skubiai praneša
apie tai draudimo bendrovei ir pateikia jai
tai patvirtinančius dokumentus.

Vagystės atveju išskaita sudaro 5 procentų
nuostolio dydžio, tačiau ne mažiau negu nustatyta
bazinės išskaitos suma.
Tai atvejais, kai žala padaroma transporto
priemonės kėbului, o draudėjas eismo įvykyje yra
nukentėjusioji šalis, bazinė išskaita netaikoma,
jeigu šio eismo įvykio metu galiojo kaltininko,
kaip transporto priemonės valdytojo, civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo apsauga.

Jeigu nesilaikoma šioje sutartyje nustatytų
taisyklių ir įsipareigojimų, draudimo išmokos
dydis bus mažinamas pagal išmokų mažinimo
taisykles.

J. Draudimo bendrovės teisės ir
įsipareigojimai
	Prieš sudarydama draudimo sutartį draudimo
bendrovė suteikia informaciją apie taikytinus
susitarimus bei draudimo sąlygas.
	Draudimo bendrovė turi teisę reikalauti pakeisti
draudimo sutarties sąlygas reikšmingai
pasikeitus draudimo sutartyje numatytoms
aplinkybėms arba jeigu draudėjas iki sutarties
sudarymo nepateikė visos reikalaujamos
informacijos. Inicijuodama draudimo sutarties
pakeitimus draudimo bendrovė vadovaujasi
teisės aktų nustatyta tvarka.
	Gavusi pretenziją, draudimo bendrovė turi
teisę nuspręsti, ar mokėti draudimo išmoką, ar
atsisakyti ją mokėti vadovaudamasi teisės
aktais ir šiomis taisyklėmis. Apie savo
sprendimą draudimo bendrovė raštu praneša
draudėjui. Tais atvejais, kai draudimo išmoka
mažinama arba nemokama, draudimo
bendrovė išsamiai nurodo tokio sprendimo
priežastis.
	Transporto priemonė gali būti nuvilkta ir
remontuojama tik gavus draudimo bendrovės
leidimą, išskyrus išimtinius atvejus, kai
transporto priemonė privalo būti nuvilkta
eismo saugumo sumetimais. Draudimo
bendrovė turi teisę nurodyti remonto dirbtuvę,
transporto priemonių vilkimo bendrovę ir
kokiu būdu bei kokias medžiagas naudojant
turi būti remontuojama transporto priemonė.

I. Draudėjo teisės ir pareigos
Draudėjas:
	sudarydamas draudimo sutartį bei reikalauda
mas išmokų pateikia teisingą informaciją;
	skubiai praneša apie visas pasikeitusias
sąlygas, dėl kurių gali padidėti draudimo
rizika, arba apie pokyčius, kurie gali turėti
esminės svarbos draudimo sutarčiai;
	jeigu iš jo pareikalaujama, pristato transporto
priemonę draudimo bendrovės patikrinimui
prieš draudimo sutarties sudarymą;
	nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo
sužinojimo apie nuostolius (išskyrus ypatingų
aplinkybių atvejus), privalo pranešti draudimo
bendrovei apie nuostolių atsiradimo aplinkybes;
	kiek įmanoma vengia nuostolių bei stengiasi
apriboti jau patirtus nuostolius;
	praneša atitinkamoms institucijoms (pvz.,
policijai, priešgaisrinei tarnybai ir pan.) apie
eismo įvykį, vagystę / pasikėsinimą. Nebūtina
pranešti apie eismo įvykį, jeigu jame dalyvavo
tik viena transporto priemonė ir nebuvo
sužaloti žmonės ar padaryta žala tretiesiems
asmenims bei jų turtui, o transporto priemonė
gali būti eksploatuojama laikantis kelių eismo
taisyklių;
	informuoja draudimo bendrovę apie jo
sudarytas ar numatomas sudaryti draudimo
sutartis dėl tos pačios transporto priemonės;
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Draudimo liudijime turi būti nurodytas naudos
gavėjas.

	Draudimo bendrovė moka draudimo išmokas,
įvykus draudžiamajam įvykiui, šių taisyklių
bei teisės aktų nustatyta tvarka.

M. Bendrosios sąlygos
Draudimui taikomos šios bendrosios sąlygos:

K. Draudimo išmoka
Draudėjas gauna draudimo išmoką už patirtą
nuostolį, atskaičius taikytiną išskaitos sumą.

Taikoma teisė
Šiam draudimui taikomi Lietuvos Respublikos
teisės aktai.

Draudimo išmoka mokama per 30 dienų nuo tos
dienos, kai gaunama visa informacija, svarbi
nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes
bei pasekmes ir įvertinant išmokos dydį.

Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas suteikia
draudimo bendrovei visą turimą informaciją apie
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos galimo
draudžiamojo įvykio atsiradimui ir dėl jo galimo
patirto nuostolio dydžio (draudimo rizikos), jeigu
tokios aplinkybės nėra arba neturėtų būti žinomos
draudimo bendrovei, įskaitant: transporto
priemonės markę, modelį, gamybos metus, variklio
galingumą, bendrąją masę, valstybinės registraci
jos numerį, informaciją, ar transporto priemonė
apdrausta kitoje draudimo bendrovėje, ir/ar iki
draudimo sutarties sudarymo buvo transporto
priemonės apgadinimų.
Draudimo bendrovė turi teisę reikalauti iš draudėjo
papildomų dokumentų ar informacijos apie
numatomą apdrausti transporto priemonę.

Jeigu draudėjas ir draudimo bendrovė nesutaria dėl
draudimo išmokos sumos, tuomet, draudėjui
paprašius, draudimo bendrovė privalo sumokėti
šalių neginčijamą sumą, kai tikslios draudimo
išmokos sumos nustatymas trunka ilgiau negu tris
mėnesius.
Jeigu draudimo bendrovė atsisako išmokėti
draudimo išmoką arba ją sumažina, ji privalo
pateikti draudėjui išsamų ir motyvuotą
paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis.
Jeigu per 30 dienų nuo pranešimo apie
draudžiamą jį įvykį draudimo išmoka
neišmokama, draudimo bendrovė privalo pateikti
draudėjui išsamią ataskaitą (raštu) apie
draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.

Draudimo sutarties sudarymas
Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas
pateikia draudimo bendrovei nustatytos formos
prašymą. Prašymas yra neatskiriama draudimo
sutarties dalis. Prašymo nereikalaujama, jeigu
draudėjas pateikia draudimo bendrovei visą
informaciją, būtiną draudimo rizikai įvertinti.

Bendrovė turi teisę iš draudimo išmokos sumos
atskaityti nesumokėtą draudimo įmoką.
L. Naudos gavėjas
Įprastai draudimo išmoka mokama draudėjui. Tais
atvejais, kai transporto priemonė perkama
išsimokėtinai arba išperkamąja nuoma, draudimo
bendrovė turi teisę draudimo išmoką mokėti
kredito įstaigai, išperkamosios nuomos (lizingo)
bendrovei arba nuomos bendrovei, jeigu pastarajai
ši transporto priemonė priklauso pagal nuosavybės
teisę.

Patikrinimas
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu
draudimo bendrovė turi teisę:
	tikrinti apdraustą turtą;
	reikalauti, kad draudėjas imtųsi veiksmų –
pašalintų ar sumažintų nuostolių atsiradimo
riziką;
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Pratęsta draudimo sutartis įsigalioja pasibaigus
prieš tai galiojusios draudimo sutarties terminui.

	atlikus patikrinimą, pažymėti nustatytą
apgadinimą, kuriam nėra suteikiama draudimo
apsauga.

Draudimo sutarties nutraukimas prieš terminą ir
jos keitimas galiojimo laikotarpiu
Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti
draudimo sutartį.

Jeigu draudėjas be pateisinamos priežasties
neleidžia arba trukdo draudimo bendrovei
patikrinti turtą, draudimo bendrovė turi teisę
panaikinti draudimo sutartį.

Draudimo bendrovė turi teisę nutraukti draudimą
iki termino, ne vėliau kaip prieš 30 dienų pateikusi
draudėjui pranešimą (raštu) apie tai, jeigu
draudėjas nesilaiko draudimo sutarties sąlygų,
turinčių esminės reikšmės draudimo sutarčiai.

Ginčai
Ginčus dėl draudimo sutarties sprendžia Lietuvos
Respublikos teismai vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos teisės aktais.

Draudimo sutartis gali būti nutraukta iki šios
sutarties termino pabaigos, jeigu dėl aplinkybių,
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu, po draudimo
sutarties įsigaliojimo dingsta draudžiamojo įvykio
atsiradimo galimybė arba draudimo rizika
(draudimo objektas dingsta dėl priežasčių,
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu ir pan.).

Draudėjas (fizinis asmuo) turi teisę kreiptis į Lietu
vos Respublikos draudimo priežiūros komisiją dėl
ginčo tarp draudimo bendrovės ir draudėjo.
Draudimo sutarties įsigaliojimas
Draudimo apsauga suteikiama nuo draudimo
liudijime nurodytos dienos su sąlyga, kad iki tos
dienos bus sumokėta nustatyta draudimo įmokos
arba jos pirmos dalies suma. Jeigu draudėjas
nesumoka draudimo įmokos ar jos pirmos dalies
laiku, draudimo sutartis bus laikoma
neįsigaliojusia ir niekine.

Draudimo sutartis nutrūksta, kai nuosavybės teisė
į transporto priemonę pereina kitam asmeniui.
Išimtis. Ši nuostata netaikoma, kai nuosavybės
teisė pereina iš išperkamosios nuomos bendrovės
draudėjui.

Jeigu draudimo apsauga pradeda galioti tą pačią
dieną, kurią sudaroma draudimo sutartis, tuomet
draudėjui suteikiama informacija apie tikslų laiką,
nuo kada draudimo sutartis įsigalioja.

Jeigu draudimo sutartis nutraukiama aukščiau
minėtais pagrindais, išskyrus atvejus, kai
draudimo bendrovė išmoka draudimo išmoką,
draudėjas turi teisę gauti dalį sumokėtos draudimo
įmokos proporcingai draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui.

Draudimo sutarties pratęsimas
Pratęsti draudimo sutartį draudėjui siūloma likus
30 dienų iki jos galiojimo pabaigos. Pratęsimas
įsigalioja, jeigu draudėjas iki nustatyto termino
sumoka pratęsimo pasiūlyme nurodytą draudimo
įmokos ar jos dalies sumą. Jeigu draudėjas tos
sumos nesumoka, draudimo sutartis nepratęsiama.

Jeigu per draudimo sutarties galiojimo terminą
padidėja draudimo rizika, draudimo bendrovė turi
teisę reikalauti perskaičiuoti draudimo įmokos
dydį, atsižvelgiant į naują riziką, ir/arba
pakeisti draudimo sutarties sąlygas.
Jeigu per draudimo sutarties galiojimo terminą
sumažėja draudimo rizika, draudėjas turi teisę
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Papildomos draudimo įmokos
Jeigu per draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį
sutartyje numatytos draudimo įmokos suma
padidinama, papildoma įmoka sumokama per 15
dienų nuo dienos, kurią draudimo bendrovė
išsiuntė draudėjui pranešimą, atsižvelgus į sąlygą,
kad draudėjas sutiko su minėtu sutarties
pakeitimu.

reikalauti perskaičiuoti draudimo įmokos dydį
atsižvelgiant į naują riziką, ir/arba pakeisti
draudimo sutarties sąlygas.
Draudimo įmoka (premija)
Draudimo įmokos dydį nustato draudimo
bendrovė, atsižvelgdama į draudėjo pateiktą
informaciją, būtiną draudimo rizikai įvertinti.
Draudimo įmokos suma nurodoma draudimo
liudijime.

Draudėjo pareigos reiškiant pretenzijas
Draudėjas:
	kiek įmanoma skubiau praneša draudimo
bendrovei apie nuostolį;
	apie vagystes ir įsilaužimus praneša policijai ir
policijos pažymą pateikia draudimo bendrovei;
	pateikia draudimo bendrovei pagrįstą
pretenziją dėl draudimo išmokos;
	pateikia draudimo bendrovei be kitų ir šiuos
dokumentus:
	d raudimo liudijimą arba jo kopiją;
	pranešimą apie patirtą nuostolį pagal
draudimo bendrovės patvirtintą formą;
	t ransporto priemonės registracijos dokumen
tus ir techninės apžiūros taloną;
	su draudžiamuoju įvykiu susijusius
dokumentus, gautus iš policijos ir kitų
atitinkamų institucijų;
	sąskaitas, patvirtinančias draudėjo dėl įvykio
patirtas išlaidas.
Draudimo bendrovė turi teisę reikalauti papildomų
dokumentų, kurie reikalingi nustatant
draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes bei
įvertinant nuostolio dydį.

Pirmoji draudimo įmoka arba jos dalis sumokama
ne vėliau kaip iki draudimo liudijime nurodytos
dienos.
Draudimo įmokos už paskesnius laikotarpius
privalo būti sumokėtos ne vėliau kaip iki naujo
laikotarpio pirmos dienos.
Jeigu draudimo įmoka mokama per banką, tai
diena, kurią ši suma patenka į draudimo bendrovės
sąskaitą, laikoma įmokos sumokėjimo diena.
Jeigu eilinė draudimo įmoka nesumokama iki
nustatyto termino, draudimo bendrovė siunčia
draudėjui priminimą, kad jis sumokėtų įmoką per
15 dienų nuo priminimo gavimo dienos. Jeigu
nurodyta draudimo įmokos suma nesumokama iki
nurodyto termino, draudimo apsauga sustabdoma.
Jeigu draudimo sutartyje numatytas
draudžiamasis įvykis įvyksta tuo metu, kai
draudimo apsauga sustabdyta, draudimo bendrovė
neprivalo draudėjui mokėti draudimo išmokos.
Draudimo apsauga bus atnaujinta po to, kai
draudėjas sumoka draudimo įmoką.
Jeigu draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi
ilgiau nei tris mėnesius, draudimo bendrovė
nutraukia draudimo sutartį. Draudimo apsaugos
sustabdymas neatima iš draudimo bendrovės
teisės reikalauti sumokėti draudimo sutartyje
numatytas draudimo įmokas.

	praneša draudimo bendrovei apie kitas tos
pačios rūšies tai pačiai rizikai galiojančias
draudimo apsaugas. Tokiais atvejais draudimo
išmoka mokama proporcingai sudarytų
draudimo sutarčių draudimo sumoms, kad
bendra draudimo išmoka neviršytų faktinio
žalos dydžio;
	laiko sugadintus objektus taip, kad draudimo
bendrovė galėtų juos patikrinti. Bendradar

11

biauja tikrinant tiek sugadintą, tiek
nesugadintą transporto priemonę ar jos įrangą;
	neremontuoja sugadintos transporto
priemonės, kol draudimo bendrovė nepatvir
tins remonto.

	draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį,
pateikia ne visą arba neteisingą informaciją
arba neištaiso neteisingos informacijos;
	draudėjas nesilaiko draudimo sutartyje
nustatytų reikalavimų;
	draudėjas nesiima priemonių, kad pašalintų/
sumažintų žalos riziką, kaip to reikalauja
draudimo bendrovė, ir dėl to apdraustajam
turtui padaroma žala;
	draudėjas, kreipdamasis dėl draudimo
išmokos, sąmoningai arba dėl didelio
nerūpestingumo pateikia neteisingą
informaciją arba nuslepia ypač svarbią
informaciją;
	draudėjas negelbėjo apdrausto turto.

Pretenzijos karo atveju
Draudimas negalioja karo, karo veiksmų, pilietinio
karo, revoliucijos ar sukilimo Lietuvoje atvejais.
Pretenzijos dėl branduolinės žalos, užtvankos
lūžio padarytos žalos ir kitais atvejais
Draudimas negalioja:
	transporto priemonės žalai ar civilinei
atsakomybei dėl žalos, kurios tiesiogine ar
netiesiogine priežastimi buvo branduolinė
reakcija;
	žalai, kurios tiesiogine ar netiesiogine
priežastimi buvo hidroelektrinės užtvankos ar
elektros energijos gamybos reguliavimo
užtvankų lūžis;
	valdžios institucijų sankcionuotai žalai turtui
ar turto sunaikinimui;
	žalai transporto priemonei ar transporto
priemonės sunaikinimui ekologinės katastrofos
atvejais.

Jeigu draudėjas sąmoningai iššaukia arba
apsunkina draudžiamojo įvykio aplinkybes,
draudimo išmoka nebus išmokėta.
Jeigu draudėjas dėl didelio nerūpestingumo sudaro
arba apsunkina draudžiamojo įvykio aplinkybes,
draudimo išmoka bus sumažinta arba nebus
išmokėta.
Suma, kuria mažinama draudimo išmoka,
kiekvienu atveju priklauso nuo konkrečių
aplinkybių ir draudėjo nerūpestingumo dydžio.

Force Majeure (nenugalima jėga)
Draudimo bendrovė nepadengia nuostolių,
galinčių atsirasti dėl žalų administravimo,
remonto ar uždelsto draudimo išmokos mokėjimo,
jeigu šių veiksmų priežastis yra:
	karas, karo veiksmai, pilietinis karas,
revoliucija ar sukilimas;
	valdžios institucijų veiksmai, streikai, lokautai,
blokados ar panašūs įvykiai.

Regresas
Draudimo bendrovė perima teisę reikalauti jos
išmokėtos draudimo išmokos sumos iš šalies,
atsakingos už nuostolį. Draudėjas neturi teisės
atsisakyti savo pretenzijos ar kitaip apsunkinti
išieškojimą pagal ją (pvz., susitardamas su šalimi,
atsakinga už nuostolį, ir visiškai arba iš dalies
atsisakydamas teisės į nuostolių atlyginimą iš tos
šalies).

Draudimo išmokos sumos mažinimo taisyklės:
Tam tikrais atvejais draudimo išmokos suma gali
būti mažinama dėl to, kad draudėjas nesilaikė
draudimo sutartyje ar teisės aktuose numatytų
įsipareigojimų. Draudimo išmoka gali būti
mažinama, jeigu:

Dvigubas draudimas
Jeigu objektas apdraudžiamas daugiau negu
vienoje draudimo bendrovėje, tuomet kiekvienos
bendrovės mokama draudimo išmoka yra
mažinama. Šiuo atveju draudimo išmoka, kurią
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draudimo bendrovė perduotų jo asmens duomenis
tretiesiems asmenims, jeigu tai reikalinga
draudimo apsaugos suteikimo ar užtikrinimo
tikslais, taip pat ir teisę perduoti draudėjo asmens
duomenis kitiems Europos Sąjungos valstybių
narių ar Europos ekonominės erdvės asmenims.

turi mokėti kiekviena draudimo bendrovė,
sumažinama proporcingai draudimo sumos
sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį.
Draudimo bendrovės keitimas
Draudimo bendrovė turi teisę perduoti draudimo
sutartyje numatytas savo teises ir pareigas kitai
draudimo bendrovei arba bendrovėms, iš anksto
apie tai pranešusi draudėjui. Jeigu draudėjas
nesutinka su tokiu draudimo bendrovės ketinimu
perduoti draudimo sutartyje numatytas teises ir
pareigas kitai draudimo bendrovei arba
bendrovėms, draudimo sutartis nutraukiama. Šiuo
atveju draudėjas turi teisę susigrąžinti dalį savo
draudimo įmokos proporcingai draudimo
galiojimo laikotarpiui.

Kaip fizinis asmuo, draudėjas turi teisę nemoka
mai gauti informaciją apie draudimo bendrovės
tvarkomus jo asmens duomenis, pateikęs jai
prašymą (raštu). Draudėjas taip pat turi teisę
pateikti prašymą (raštu), kad draudimo bendrovė
ištaisytų neteisingus asmens duomenis, juos
sunaikintų arba apribotų jų tolesnį tvarkymą,
išskyrus jų saugojimą, jeigu asmens duomenys
tvarkomi nesilaikant galiojančių teisės aktų, arba
turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų
tvarkomi.

Asmens duomenų tvarkymas
Pasirašydamas draudimo sutartį, draudėjas
sutinka, kad draudimo bendrovė, vertindama su
draudimu susijusią riziką, draudimo sutarties
sudarymą, administravimą ir vykdymą,
taip pat tiesioginiais rinkodaros tikslais tvarkytų
draudėjo asmens duomenis, įskaitant ypatingus
duomenis ir asmens kodus, įrašytus draudimo
bendrovei pateiktame prašyme sudaryti draudimo
sutartį ar kitur. Duomenų tvarkymas vykdomas
laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo bei kitų atitinkamų
duomenų apsaugos teisės aktų. Draudėjas sutinka,
kad draudimo bendrovė kreiptųsi į trečiuosius
asmenis ir gautų iš jų asmens duomenis, kurie
reikalingi draudėjo pateiktai informacijai papildyti
bei patvirtinti.

Pranešimai
Visi draudimo bendrovės ar draudėjo vienas kitam
siunčiami pranešimai turi būti pateikiami raštu ir
gali būti įteikiami asmeniškai arba siunčiami paštu
bei faksu draudimo sutartyje nurodytais adresais.
Jeigu pranešimas siunčiamas paštu, jo gavimo
diena nustatoma pagal oficialiai padėtą pašto
spaudą.

N. Draudimo dokumentai
Draudimo sąlygos ir draudimo liudijimas kartu
sudaro draudimo sutartį.

Draudėjas sutinka, kad draudimo bendrovė
perduotų jo asmens duomenis, įskaitant ypatingus
asmens duomenis ir asmens kodą, Länsförsäk
ringar International Försäkringsaktiebolag filialas
Nordicia Draudimas, Länsförsäkringar SAK
Försäkringsaktiebolag bei su ja susijusioms
bendrovėms ir kad jos tvarkytų asmens duomenis
tais pačiais tikslais. Draudėjas sutinka, kad
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O. Sąvokų apibrėžimai
Apiplėšimas – pagal šias taisykles reiškia transporto priemonės pasisavinimą panaudojant smurtą arba grasinant
smurtu.
Draudėjas – asmuo, pagal šias taisykles sudaręs draudimo sutartį.
Draudimo bendrovė – Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag filialas Nordicia draudimas.
Draudimo išmoka – po draudžiamojo įvykio išmokama pinigų suma arba pagal draudimo sutartį suteikiamos
paslaugos.
Draudimo įmoka (premija) – draudimo liudijime nurodyta mokėtina suma, kurią moka draudėjas.
Draudimo galiojimo teritorija – geografinis plotas, kuriame draudimo sutartis suteikia draudimo apsaugą, kaip
apibrėžta draudimo liudijime.
Draudimo liudijimas (polisas) – dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties pasirašymą.
Elektros reiškinys – Tai trumpas jungimas, elektros įtampos svyravimai ir viršįtampiai.
Draudimo sutarties šalys – draudimo bendrovė ir draudėjas.
Draudimo sutartis – sutartis tarp draudimo bendrovės ir draudėjo.
Draudimo terminas – laikotarpis, kurio metu suteikiama draudimo liudijime nurodyta draudimo apsauga.
Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
Išperkamosios nuomos sutartis – sutartis, pagal kurią turto savininkas (nuomotojas) suteikia kitam asmeniui
(nuomininkui) išimtinę turto valdymo teisę mainais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą nuomos sutartyje nurodytą sumą, nuosavybės teisė į turtą pereis nuomininkui, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.
Išskaita – nuostolio suma, kurią padengia pats draudėjas.
Neteisėta veika – fizinio asmens veiksmas, kuriuo siekiama padaryti žalą apdraustai transporto priemonei arba
ją sunaikinti.
Rinkos vertė – suma, už kurią prieš pat draudiminį įvykį būtų galima įsigyti tokios pat markės, modelio ir gamybos metų transporto priemonę su vienoda įranga.
Sprogimas – dujų, garų ar skysčių plėtimosi savybe pagrįstas staigus jėgos pasireiškimas.
Vagystė – pagal šias taisykles reiškia neteisėtą transporto priemonės pasisavinimą ir dėl to padarytą žalą arba
įsilaužimą į transporto priemonę ir vagystę iš jos. Pagal šias sąlygas vagystė iš transporto priemonės reiškia
neatskiriamų dalių vagystę. Vagystės sąvoka neapima sukčiavimo, šantažo, neteisėto naudojimo, neteisėto
savinimosi ir pasisavinimo, t.y. nesąžiningo apdrausto turto pasisavinimo asmens, kuris yra susijęs su draudėju
ar yra jo darbuotojas.
Vairuotojas – apdraustosios transporto priemonės teisėtas savininkas ir/arba jos teisėtas valdytojas, t.y. asmuo,
kuris naudoja transporto priemonę pagal išperkamosios nuomos sutartį, panaudos sutartį arba kitais teisėtais
pagrindais.
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