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 PATVIRTINTA 
2007 m. kovo 21 d. 

Protokolu Nr. 94 
 

 

Vežamų krovini ų draudimo taisykl ÷s Nr.033  
 

1. Bendroji dalis 
1.1. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas (toliau “Draudikas”), šių krovinių draudimo taisyklių (toliau -
“Taisykl÷s”) pagrindu sudaro draudimo sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis (toliau-Draud÷jas), norinčiais 
apdrausti bet kuriomis transporto priemon÷mis vežamus krovinius. 
1.2. Atskirais atvejais, Draud÷jui ir Draudikui susitarus, konkrečioje draudimo sutartyje gali būti numatytos 
sąlygos, papildančios tam tikras šių taisyklių nuostatas. 
1.3. Draudimo sutartis yra savanoriška tiek Draud÷jui, tiek Draudikui. Draudikas gali atsisakyti sudaryti draudimo 
sutartį nenurodydamas priežasčių. 
 

2. Draudimo objektas  
2.1. Apdraudžiami kroviniai, vežami Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų visų rūšių transporto priemon÷mis, 
pritaikytomis ar tinkamomis atitinkamų krovinių vežimui, taip pat frachtas, kitos vežimo išlaidos. 
 

3. Draudiminiai įvykiai 
Draud÷jas, sudarydamas sutartį, vežamus krovinius gali apdrausti: 
3.1. A variantas- nuo vis ų rizik ų. 
Sudarius sutartį šiuo draudimo variantu, atlyginama: 

3.1.1. Nuostoliai ir išlaidos(išskyrus nurodytus atvejus šių sąlygų 4-ame punkte) d÷l apdraustojo krovinio 
netekimo (žuvimo), sugadinimo ar dingimo d÷l bet kurių rizikų. 

3.1.2. Nuostoliai ir išlaidos d÷l bendrosios avarijos (vežant jūros transportu)*. 
3.1.3. Būtinieji nuostoliai ir išlaidos, padarytos gelbstint krovinį, siekiant sumažinti nuostolius.  

3.2. B variantas-dalin ÷ atsakomyb ÷ 
Sudarius sutartį šiuo draudimo variantu, atlyginami nuostoliai ir išlaidos, susiję su krovinio ar jo dalies netekimu 
(žuvimu) ar sugadinimu: 

3.2.1. Gaisro ar sprogimo o taip pat išlaidos d÷l laivo gelb÷jimo ar gaisro gesinimo. 
3.2.2. Laivo apsivertimo, užplaukimo ant seklumos ar nuskendimo, išmetimo į krantą. 
3.2.3. Laivų  susidūrimo su bet kokiu išoriniu daiktu, išskyrus vandenį. 
3.2.4. Krovinio nuvirtimo, apvirtimo arba iškritimo už borto ar iš vežančios transporto priemon÷s. 
3.2.5. Stichinių nelaimių, žaibo, audros, viesulo, liūties, krušos, žem÷s dreb÷jimo, ugnikalnio išsiveržimo, ar 

kitų stichinių nelaimių. 
3.2.6. Transporto priemonių kritimo, apsivertimo, dingimo be žinios, nuvažiavimo nuo b÷gių ar kelių eismo 

įvykių. 
3.2.7. Skraidančių aparatų ar jų dalių užkritimo, tiltų griuvimo. 
3.2.8. Laivo bendrosios avarijos, krovinio išmetimo už borto, siekiant išgelb÷ti laivą, bangų nuplauto 

krovinio. 
3.2.9. Jūros, up÷s ar ežero vandens patekimo į laivą, konteinerius, pak÷limo prietaisus ar krovinio 

sand÷liavimo vietą(jei sand÷liavimo sąlygos buvo tinkamos ir buvo griežtai laikomasi sand÷liavimo taisyklių). 
3.2.10. Krovinio pažeidimo ar visiško sugadinimo pakrovimo, iškrovimo bei sand÷liavimo metu. 
3.2.11. Būtinosios ir pagrįstos  krovinio gelb÷jimo ir nuostolių mažinimo išlaidos. 

3.3. C variantas-be atsakomyb ÷s už krovinio sugadinim ą.  
Sudarius sutartį šiuo draudimo variantu, atlyginami nuostoliai ir išlaidos, susiję su krovinio ar jo dalies netekimu 
(žuvimu), sunaikinimu: 

3.3.1. Gaisro ar sprogimo, o taip pat išlaidos d÷l laivo gelb÷jimo ar gaisro gesinimo. 
3.3.2. Laivo apsivertimo, užplaukimo ant seklumos ar nuskendimo, išmetimo į krantą. 
3.3.3. Laivų susidūrimo su bet kokiu išoriniu daiktu, išskyrus vandenį. 
3.3.4 .Krovinio nuvirtimo, apvirtimo arba iškritimo už borto ar iš vežančios transporto priemon÷s. 

* Bendroji avarija- tai nuostoliai, kai sąmoningai ar pagrįstai padaromos išlaidos  kad būtų išgelb÷tas laivas ar 
krovinys, įvykus avarijai. 

3.3.5. Stichinių nelaimių, žaibo, audros, viesulo, liūties, krušos, žem÷s dreb÷jimo, ugnikalnio išsiveržimo, ar 
kitų stichinių nelaimių. 

3.3.6. Transporto priemonių kritimo, apsivertimo, dingimo be žinios, nuvažiavimo nuo b÷gių ar kelių eismo 
įvykių. 

3.3.7. Laivo bendrosios avarijos, krovinio išmetimo už borto, siekiant išgelb÷ti laivą, bangų nuplauto 
krovinio. 

3.3.8. Būtinosios ir pagrįstos krovinio gelb÷jimo ir nuostolių mažinimo išlaidos 
3.4. gyvūnų ir paukščių kritimo, o taip pat krovinio nutek÷jimo ar nubyr÷jimo, sulaužymo, stiklo, porceliano, 
fajanso, keramikos, marmuro bei gaminių iš jų, įvairių rūšių plytų, litografinių akmenų ir kitų lūžtančių ir dūžtančių 
daiktų pakenkimo ir pažeidimo atvejais, pagal draudimo variantus B ir C žala yra atlyginama tik tais atvejais, jei 
žala kroviniui padaryta laivo ar kitos transporto priemon÷s sudužimo metu.  
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3.5. Apdraudžiant vežamą krovinį variantais B ir C, Draudikas pagal atskirą susitarimą su Draud÷ju gali prisiimti 
atsakomybę už nuostolius, patirtus d÷l įvykių, išvardintų šių taisyklių 4.16 punkte. 
 

4. Nedraudiminiai įvykiai 
Nedraudiminiai įvykiai yra krovinio sunaikinimas(sugadinimas) ar žūtis d÷l: 
4.1. Draud÷jo ar vež÷jo, taip pat kitų asmenų, atsakingų už krovinio vežimą, tyčios veiksmų bei krovinių vežimo, 
siuntimo ir saugojimo taisyklių pažeidimo; 
4.2. Krovinio nepakankamo ar netinkamo įpakavimo bei uždarymo arba paruošimo, sugadintų krovinių siuntimo, 
išskyrus atvejus, kai įvykis įvyko d÷l Draud÷jo didelio neatsargumo. 
4.3. Krovinio būdingų savybių praradimo arba jo defektų. 
4.4. Krovinio pav÷luoto pristatymo, net jeigu pav÷luota d÷l draudimin÷s rizikos, d÷l kurios buvo apdrausta, 
išskyrus išlaidas d÷l bendrosios avarijos ir krovinio gelb÷jimo. 
4.5. Laivo savininkų, menedžerių, frachtuotojų ar operatorių bankroto arba finansinių įsipareigojimų nevykdymo. 
4.6. Bet kokių karo ginklų naudojimo, radiacijos ar bet kokio kito atomin÷s energijos poveikio. 
4.7. Netinkamo plaukioti jūromis laivo, jo nepritaikymo ar netinkamumo, taip pat ir kitų vežimo priemonių ar 
konteinerių atitinkamam saugiam vežimui, jeigu Draud÷jui ar jo darbuotojams visa tai buvo žinoma krovinio 
pakrovimo į vežimo priemonę ar konteinerį metu. 
4.8. Karo, pilietinio karo, revoliucijos, maišto, sukilimo ar d÷l to kilusių pilietinių vaidų, ar d÷l bet kokio vienos 
kariaujančios pus÷s priešiško veiksmo ar prieš ją nukreipto veiksmo. 
4.9. Užgrobimo, arešto ar pa÷mimo nelaisv÷n (išskyrus piratavimą) ir to pasekmių, arba bandymų tai padaryti. 
4.10. Pamestų minų, torpedų, bombų ar kitų paliktų karo ginklų vandenyje. 
4.11. Pilietinių riaušių, streikų, darbo konfliktų, viešosios tvarkos pažeid÷jų veiksmų ir bruzd÷jimų, taip pat 
teroristo ar asmens, veikiančio politiniais motyvais, veiksmų. 
4.12 . Trūkumo, kai n÷ra įpakavimo išorinio pažeidimo, taip pat konteinerių plombų ar užrakto pažeidimo. 
4.13 . Kai krovinį pažeidžia (sugadina) graužikai, kirminai ar vabzdžiai. 
4.14. Gaisro ar sprogimo, įvykusio d÷l to, kad žinant Draud÷jui, bet nežinant Draudikui, buvo pakrautos ir 
vežamos savaime užsidegančios ar sprogstamosios medžiagos bei daiktai. 
4.15. Krovinio nuvertinimo d÷l taros ar įpakavimo užteršimo ar sugadinimo, esant nesugadintam išoriniam 
įpakavimui. 
4.16. Be to, pagal sutartis, sudarytas draudimo B ir C variantų sąlygomis, taip pat neatlyginami nuostoliai ar 
išlaidos d÷l krovinio ar jo dalies vagyst÷s, ar tyčinio sunaikinimo arba sugadinimo trečiųjų asmenų neteis÷tais 
veiksmais, krovinio sudr÷kimo d÷l atmosferin÷s dr÷gm÷s. 

 
5. Draudimo suma 

5.1. Kroviniai apdraudžiami Draud÷jo nurodyta suma, bet ne didesne negu faktin÷ krovinio vert÷ pagal tiek÷jo 
sąskaitas, priskaičiuojant vežimo ir su juo susijusias išlaidas, frachtą bei tariamąjį pelną iki 10 procentų. 
5.2. Nevisiškas (proporcinis) draudimas – jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesn÷ už 
draudimo vertę, tai įvykus draudiminiam įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draud÷jui (naudos gav÷jui) dalį jo 
patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vert÷s santykiui. 
 

6. Franšiz ÷ (išskaita) 
6.1. Krovinys gali būti draudžiamas taikant  franšizę arba be franšiz÷s. Franšiz÷ gali būti sąlygin÷ arba 
besąlygin÷. 
6.2. Draudimo su numatyta besąlygine franšize atveju, kiekvieno draudiminio įvykio metu patirtų nuostolių dalį 
atlygina pats Draud÷jas. Draudikas atlygina nuostolių dalį, viršijančią franšiz÷s sumą. 
6.3. Sąlygin÷ franšiz÷ apibr÷žia nuostolį, kurį Draud÷jas apmoka tik tuo atveju, jei jis neviršija franšiz÷s sumos. 
6.4. Visais atvejais, kai draudimo sutartyje n÷ra nurodyta kitaip, laikoma, kad franšiz÷ yra besąlygin÷. 
6.5. Franšiz÷ gali būti nurodyta kaip fiksuota suma arba procentais nuo draudimo  sumos arba žalos dydžio. 
 

7. Draudimo sutarties sudarymo tvarka 
7.1. Draudimo sutartį sudaro Draudikas, taip pat Draudiko įgalioti asmenys. Sutartis sudaroma Draud÷jui 
pateikus nustatytos formos prašymą draudimo sutarčiai sudaryti (Priedas Nr.1) ir privalo tiksliai atsakyti į visus 
kausimus, kurie yra svarbūs Draudikui prisiimant draudimo atsakomybę. Draud÷jas privalo, jeigu atrodo, kad 
pateikta informacija buvo netiksli ar nepakankama, apie tai raštu informuoti Draudiką per vieną parą (išskyrus 
švenčių ir poilsio dienas). Draudiko sprendimu draudimo sutartis gali būti sudaroma ir gavus žodinį Draud÷jo 
prašymą. Draudikas vietoj anketos arba kaip priedo prie jos gali pareikalauti ir kitos informacijos. Bet kokia raštu 
pateikta informacija tampa neatskiriama draudimo sutarties dalis. 
7.2. Jei sutarties galiojimo metu išaišk÷ja, kad Draud÷jas, sudarant draudimo sutartį, suteik÷ Draudikui žinomai 
melagingą informaciją apie aplinkybes galinčias tur÷ti esmin÷s įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio 
įvykio galimų nuostolių dydžiui, tai Draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, 
išskyrus atvejus, kai aplinkyb÷s, kurias Draud÷jas nusl÷p÷, išnyko iki draudiminio įvykio ar netur÷jo įtakos 
draudiminiam įvykiui. 
7.3. Gavus Draud÷jo prašymą sutarčiai sudaryti, Draudiko atstovas privalo, dalyvaujant Draud÷jui, apžiūr÷ti 
pageidaujamą drausti krovinį ir įvertinti draudimin÷s rizikos laipsnį. 
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7.4. Draudikas, apskaičiavęs draudimo įmoką, nedelsiant įteikia (išsiunčia) Draud÷jui pranešimą, kuriame 
nurodo apskaičiuotos įmokos sumą ir jos sumok÷jimo terminus. 
7.5. Draudimo sutartis įforminama išduodant draudimo liudijimą.  Draudimo liudijimas išduodamas Draud÷jui ne 
v÷liau kaip per 5 kalendorines dienas po įmokos gavimo.  
7.6. Draudimo sutartis yra savanoriška tiek Draud÷jui, tiek Draudikui. 
 

8. Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka 
8.1. Draudimo sutartis sudaroma Draud÷jo pageidaujamam laikotarpiui. 
Su Draud÷jais, kurie pageidauja padidinti draudimo sumą, sudaroma papildoma sutartis.Tačiau bendra 
draudimo suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo vert÷s. Papildoma sutartis galioja iki 
pagrindin÷s sutarties galiojimo pabaigos momento. 
8.2. Už krovinio draudimą Draud÷jas privalo sumok÷ti Draudikui draudimo įmokas. Kol įmoka nesumok÷ta, 
draudimo sutartis negalioja (jei draudimo sutartyje n÷ra numatyta kitaip). 
8.3. Draudimo įmoka mokama (naudojantis banko ir pašto paslaugomis arba grynaisiais pinigais): 

8.3.1. sudarius sutartį vienerių metų laikotarpiui(generalinę) – visa metin÷ įmoka iš karto arba, Draud÷jui 
suteikiant mok÷jimų lengvatą, per du kartus. Sumok÷jus pirmąją įmokos dalį, likusi suma sumokama ne v÷liau 
kaip per 4 m÷nesius po pirmosios įmokos dalies sumok÷jimo, jeigu n÷ra sutarta kitaip; 

8.3.2. pratęsiant (atnaujinant) dar galiojančią draudimo sutartį – visa metin÷ įmoka arba, Draud÷jui suteikiant 
mok÷jimų lengvatą, pirmoji įmoka, ne mažiau 50 % metin÷s įmokos sumos, turi būti sumok÷ta iki pasibaigiant 
galiojančios sutarties draudimo metams. Likusi suma – ne v÷liau kaip per 4 m÷nesius nuo pratęstos 
(atnaujintos) sutarties įsigaliojimo, jeigu n÷ra sutarta kitaip. Naujiems draudimo metams įmoka perskaičiuojama 
vadovaujantis Draud÷jo pateiktais dokumentais apie vežamų krovinių vertę, kuriuos Draud÷jas pateikia 
Draudikui prieš 1 m÷nesį iki pasibaigiant einamiesiems draudimo metams; 

8.3.3. kai draudimo sutartis sudaroma trumpesniam nei metų laikotarpiui arba sudaroma papildoma 
sutartis, tai konkreti įmoka skaičiuojama nuo metin÷s įmokos: 1 m÷n. - 20 %, 2 m÷n. - 30 %, 3 m÷n. - 40 %, 4 
m÷n. - 50 %, 5 m÷n. - 60 %, 6 m÷n. - 70 %, 7 m÷n. - 75 %, 8 m÷n. - 80 %, 9 m÷n. - 85 %, 10 m÷n. - 90 %, 11 
m÷n. - 95 % (ne visas m÷nuo skaičiuojamas ištisu). 
Sudarius trumpalaikę ar papildomą draudimo sutartį – visa apskaičiuota įmoka mokama iš karto, jeigu n÷ra 
sutarta kitaip. 

Atskirais atvejais, draudimo įmoka gali būti mokama Draud÷jo ir Draudiko sutartais mok÷jimo terminais. 
Tada apskaičiuota metin÷ įmoka gali būti išd÷stoma ir mokama sutartais terminais.  
8.4. Pasikeitus sutartyje numatytoms aplinkyb÷ms d÷l kurių padid÷ja ar gali padid÷ti draudimo rizika, Draud÷jas 
apie tai privalo pranešti Draudikui. Draudikas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba  
padidinti draudimo įmoką. Jeigu Draud÷jas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti 
didesn÷s draudimo įmokos , Draudikas turi teisę kreiptis į teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo 
iš esm÷s pasikeitus aplinkyb÷ms. 
8.5. Yra šie draudimo rizikos padid÷jimo atvejai: 

8.5.1. Krovinio išsiuntimo uždelsimas. 
8.5.2. Nukrypimas nuo draudimo sutartyje nurodyto ar įprasto  maršruto. 
8.5.3. Krovinio išsiuntimo atid÷jimas. 
8.5.4. Perkrovimo, iškrovimo, ar paskirties punktų pakeitimas. 
8.5.5. Krovinio perkrovimo į kitą transporto priemonę ar ją keičiant. 
8.5.6. Krovinio pervežimas ne ta transporto priemone, kuri nurodyta draud÷jo prašyme draudimo sutarčiai 

sudaryti. 
8.5.7. Pervežimo būdų pakeitimas. 
8.5.8. Kroviniai sukraunami ant denio. 
8.5.9. Krovinio palikimas, ko n÷ra numatyta draudimo sutartyje. 

8.6. Pasikeitus aplinkyb÷ms, numatytoms draudimo sutartyje, d÷l kurių sumaž÷ja draudimo rizika, Draud÷jas turi 
teisę reikalauti sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties 
sąlygų ar sumažinti draudimo įmoką, Draud÷jas turi teisę kreiptis į teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar 
pakeitimo iš esm÷s pasikeitus aplinkyb÷ms.   

 
9. Draudimo sutarties įsigaliojimas, Draudiko atsakomyb ÷s pradžia 

9.1. Draudimo sutartis įsigalioja: 
9.1.1. sudarius pradinę (generalinę, trumpalaikę) arba papildomą sutartį – kitą dieną po to, kai visa arba 

pirmoji įmokos dalis buvo įrašyta į Draudiko sąskaitą banke ar įmok÷ta į Draudiko kasą, jeigu draudimo sutartyje 
nenumatyta kitaip; 

9.1.2. pratęsiant (atnaujinant) dar galiojančią draudimo sutartį (generalinę) – nuo dar galiojančios sutarties 
galiojimo pabaigos momento. 
9.2. Jeigu pirma periodin÷ draudimo įmoka bus nesumok÷ta iki sutartyje nurodytos dienos arba bus sumok÷ta 
ne visa įmoka (kaip buvo sutarta), draudimo sutartis neįsigalios. 
9.3. Draudiko atsakomyb÷ prasideda nuo to momento, kai krovinys paimamas vežti iš polise nurodyto sand÷lio 
arba sand÷liavimo vietos ir trunka per visą vežimo laiką, gabenant krovinį nustatytu (įprastu) maršrutu.  
9.4. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu pakeičiamas krovinių gabenimo maršrutas, sutartis galioja tik 
sumok÷jus papildomą įmoką ir tomis sąlygomis, kuriomis susitariama su Draudiku. 
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9.5. Draudikui ir Draud÷jui susitarus, draudimo sutartys gali būti sudaromos su išlygomis, papildomomis 
sąlygomis, taip pat individualios sutartys. 
 
 

10. Draudimo sutarties nutraukimo, sustabdymo ir pa sibaigimo terminai 
10.1. Draudimo sutarties nutraukimas: 

10.1.1. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą terminą, jeigu po sutarties įsigaliojimo išnyko 
galimyb÷s įvykti draudiminiam įvykiui arba draudimin÷ rizika išnyko d÷l aplinkybių, nesusijusių su draudiminiu 
įvykiu (draudimo objektas žuvo d÷l priežasčių, nesusijusių su draudiminiu įvykiu ir kt.). Nutraukus draudimo 
sutartį šiais pagrindais , Draudikas įgyja teisę į dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties 
galiojimo terminui. 

10.1.2. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padid÷jimą, turi teisę reikalauti pakeisti 
draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Jeigu Draud÷jas tokiu atveju nesutinka pakeisti 
draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti didesn÷s draudimo įmokos, Draudikas turi teisę kreiptis į teismą d÷l 
draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s. 

10.1.3. Jei draudimo sutarties galiojimo metu Draud÷jas tuo pat  nepraneša Draudikui apie iš esm÷s 
pasikeitusias draudimo sutartyje numatytas aplinkybes, d÷l kurių padid÷ja ar gali padid÷ti draudimo rizika, 
Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo 
įmokos. Draudikas neturi teis÷s reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkyb÷s, gal÷jusios sukelti 
draudimo rizikos padid÷jimą. 

10.1.4. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos 
aplinkyb÷s, d÷l kurių sumaž÷ja ar gali sumaž÷ti draudimo rizika, Draud÷jas d÷l draudimo rizikos sumaž÷jimo turi 
teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju 
nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti sumažintos draudimo įmokos, Draud÷jas turi teisę 
kreiptis į teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s pasikeitus aplinkyb÷ms.  

10.1.5. Kai draudimo sutartis nutraukiama Draud÷jo iniciatyva, Draud÷jui grąžinama draudimo įmoka už 
likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir įvykdymo išlaidas (iki 50 % 
grąžintinos įmokų sumos) bei pagal tą draudimo sutartį mok÷tas sumas. 
10.2. Draudimo sutarties sustabdymas: 

10.2.1. Draud÷jui nesumok÷jus draudimo įmokos draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejį, kai 
draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos sumok÷jimu), draudikas apie tai privalo pranešti 
draud÷jui raštu, nurodydamas, jog, per 15 dienų, nuo pranešimo gavimo draud÷jui nesumok÷jus draudimo 
įmokos ar jos dalies, draudiko prievol÷s įvykus draudiminiam įvykiui mok÷ti draudimo išmoką vykdymas bus 
sustabdytas ir atnaujintas tik draud÷jui sumok÷jus draudimo įmoką. Jei draudimo sutartyje nenustatytas kitoks 
pranešimų siuntimo būdas, preziumuojama, jog draud÷jas gavo draudiko pranešimą, išsiųstą paštu, pra÷jus 
protingam terminui po jo išsiuntimo. Draudimo sutartyje gali būti numatyti terminai, ilgesni už šioje dalyje 
nurodytus terminus. 

10.2.2. Jei draudiminis įvykis įvyksta draudiko prievol÷s įvykus draudiminiam įvykiui mok÷ti draudimo išmoką 
vykdymo sustabdymo (toliau - draudimo apsaugos sustabdymo) metu, tai draudikas neprivalo mok÷ti draudimo 
išmokos. 

10.2.3. Jei draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau negu 3 m÷nesius, tai draudikas turi teisę 
vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Draudikas, šiuo pagrindu nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į iki 
draudimo sutarties nutraukimo nesumok÷tas draudimo įmokas, tarp jų ir įmokas, tenkančias draudimo apsaugos 
sustabdymo laikotarpiui, bet neilgesniam kaip 3 m÷nesiai. 
10.3. Draudimo sutartis pasibaigia: 

10.3.1. jei Draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas draudimo išmokas; 
10.3.2. jei likviduojamas Draud÷jas ir n÷ra jo teisių ir pareigų per÷m÷jų; 
10.3.3. krovinį pristačius gav÷jui į galutinę sand÷liavimo, tolimesniam vežimui ar paskirstymui vietą, polise 

nurodytame punkte arba į Draud÷jo pasirinktą vietą; 
10.3.4. kai krovinio tarpinis sand÷liavimas viršija 30 kalendorinių dienų; 
10.3.5. pra÷jus 60 dienų po apdrausto krovinio iškrovimo iš jūrų laivo paskirties uoste; 
10.3.6. jei yra kiti Civilinio kodekso nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai. 

10.4. Negaliojanti draudimo sutartis: 
10.4.1. ji sudaryta po draudiminio įvykio. 
10.4.2. yra kiti Civiliniame kodekse nustatyti sandorių  negaliojimo pagrindai. 
 

11. Draudimo įmokų nuolaidos 
11.1. Draud÷jams, kurie nepertraukiamai (ilgiau negu metus) draud÷ krovinius (generalin÷s sutartys) ir už jį 
negavo draudimo išmokos, gali būti suteikiama įmokos nuolaida pratęsiant draudimo sutartį. 

Nuolaida teikiama procentais nuo apskaičiuotos įmokų sumos: 
Apdraudžiant antrais metais                     iki   10 % 
Apdraudžiant trečiais metais                    iki   20 % 
Apdraudžiant ketvirtais ir daugiau metų iki   30 %. 
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11.2. Draud÷jams, kuriems sutarties galiojimo metu per paskutinius draudimo metus buvo mok÷ta draudimo 
išmoka, pratęsiant (atnaujinant) draudimo sutartį (generalinę) nuolaida netaikoma. Atsižvelgiant į draudimo 
išmokos sumą, gali būti taikomas įmokos priedas. 
11.3. Pritaikius nuolaidas, galutin÷ draudimo įmoka negali būti mažesn÷ už įmoką, apskaičiuotą vadovaujantis 
Valstybin÷s draudimo priežiūros tarnybos patvirtintais minimaliais tarifais. 

 
12. Dvigubas draudimas, draudimas padidintomis sumo mis 

12.1. Jeigu sutarties galiojimo metu Draud÷jas sudaro kitą sutartį su kitu draudiku apdrausti jau apdraustą 
krovinį nuo apdraustos rizikos, tai jis privalo nedelsiant raštu pranešti Draudikui apie kitą draudiką ir nurodyti 
sutarties draudimo sumą bei įvykius, d÷l kurių turtas apdraustas. 
12.2. Jeigu Draud÷jui priklauso draudimo išmoka už tą patį nuostolį pagal kelias sutartis, tai kiekvienas 
draudikas atlygina nuostolius proporcingai pagal savo atsakomyb÷s dalį, tačiau bendra draudimo išmokų suma 
neturi viršyti nuostolio sumos.  Taip pat, jeigu yra susitarta su kitu draudiku d÷l franšiz÷s taikymo, tai nuostolio 
bendras atlyginimas pagal visas sutartis negali būti didesnis už nuostolio sumą at÷mus franšizes. 
12.3. Nustačius, kad draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma viršija draudimo vertę, tai draudimo sutartis 
negalioja tai draudimo sumos daliai, kuri viršija draudimo vertę. 
12.4. Jei draudimo įmoka mokama dalimis ir draudimo įmokos 2-oji dalis dar n÷ra sumok÷ta, nustačius 12.3.p. 
nurodytas aplinkybes, likusi mok÷ti draudimo įmokos suma sumažinama proporcingai draudimo sumos 
sumaž÷jimui. 
12.4. Jei draudimo suma buvo padidinta d÷l Draud÷jo apgaul÷s, Draudikas turi teisę reikalauti draudimo sutartį 
pripažinti negaliojančia ir atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta draudimo įmoka. 

 
13. Draudimas kito asmens naudai 

13.1. Jeigu draudimo sutartis sudaryta kito asmens naudai, tai asmuo, kurio naudai sudaryta sutartis, gali, net ir 
tuo atveju, kai neturi draudimo liudijimo, naudotis Draud÷jo teis÷mis (pvz., gauti draudimo išmoką). 
13.2. Draud÷jas, sudaręs draudimo sutartį kito asmens naudai, negali disponuoti savo teis÷mis, nors ir turi 
draudimo liudijimą. Tačiau jam (Draud÷jui) lieka visos pareigos nusakytos šiose taisykl÷se. Draudimo išmokos 
jis gali reikalauti tik pritarus asmeniui, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis. 
13.3. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draudikas moka draudimo išmoką asmeniui, kurio naudai sudaryta 
draudimo sutartis, arba, jo sutikimu, Draud÷jui, vadovaujantis šių taisyklių sąlygomis. 
13.4. Draud÷jas turi teisę pakeisti draudimo sutartyje nurodytą naudos gav÷ją kitu asmeniu (išskyrus 
įstatymuose ar sutartyje nustatytas išimtis) apie tai raštu pranešdamas Draudikui. 
13.5. Naudos gav÷jas negali būti pakeistas kitu asmeniu, jeigu jis įvykd÷ kokias nors prievoles pagal draudimo 
sutartį arba pareišk÷ reikalavimą Draudikui išmok÷ti draudimo išmoką.  

 
14. Sutarties šali ų pareigos (iki sutartin ÷s ir sutarties galiojimo metu) 

14.1. Draud÷jas yra atsakingas už teisingą duomenų pateikimą. 
Draud÷jas privalo informuoti Draudiką raštu apie jam (Draud÷jui) žinomas, galimas ar sp÷jamas krovinio 
sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo priežastis. 
Taip pat, Draud÷jas privalo pateikti visus reikalingus dokumentus draudimo sutarčiai sudaryti. 
Draud÷jas, pateikęs Draudikui prašymą krovinio draudimo sutarčiai sudaryti ir sudaręs sutartį, privalo pranešti 
apie bet kokią krovinio draudimo sutartį, apie jos sudarymą, pratęsimą ar nutraukimą. 
14.2. Draud÷jas privalo suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai, sudarant sutartį, ir 
periodiškai, sutarties (generalin÷s) galiojimo metu, apžiūr÷ti draudžiamą krovinį, įvertinti ar Draud÷jas laikosi 
draudimo sutartyje aptartų sąlygų ar Draudiko reikalavimų. 
14.3. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkyb÷s, d÷l 
kurių padid÷ja ar gali padid÷ti draudimo rizika, apie tai Draud÷jas privalo pranešti Draudikui tuoj pat, kai apie 
tokius pasikeitimus jis sužinojo. Neįvykdžius šios pareigos Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo 
sutartį ir atlyginti nuostolius tiek kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Draudikas neturi teis÷s reikalauti 
nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkyb÷s , gal÷jusios sukelti draudimo rizikos padid÷jimą. 
14.4. Draudikas , kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padid÷jimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo 
sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. 
14.5. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos aplinkyb÷s, d÷l 
kurių sumaž÷ja ar gali sumaž÷ti draudimo rizika, Draud÷jas d÷l draudimo rizikos sumaž÷jimo turi teisę reikalauti 
pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba  sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju nesutinka 
pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti sumažintos draudimo įmokos , Draud÷jas turi teisę kreiptis į teismą 
d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s pasikeitus aplinkyb÷ms. 
14.6. Draudikas privalo: 

14.6.1. sudaryti sąlygas viešai susipažinti su šios rūšies draudimo taisykl÷mis ir, prieš sudarydamas 
draudimo sutartį įteikti jų kopiją Draud÷jui; 

14.6.2. po prašymo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo iš Draud÷jo kuo skubiau, bet ne v÷liau kaip per 5 
kalendorines dienas, įteikti (išsiųsti) Draud÷jui pranešimą, kuriame turi būti nurodyta apskaičiuotos įmokos suma 
ir jos mok÷jimo terminai arba pranešti apie atsisakymą sudaryti draudimo sutartį. 
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14.6.3. draud÷jui pareikalavus ir jam apmok÷jus, išduoti draudimo poliso dublikatą ar kitus draudimo 
sutarties sudarymą patvirtinančius dokumentus. 

Draudikas turi teisę: 
14.6.4. reikalauti, kad Draud÷jas pateiktų prašyme teisingą ir visą informaciją ir dokumentus, įrodančius 

informacijos tikslumą; 
14.6.5. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį nenurodydamas priežasčių.  

14.7. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draud÷jas privalo: 
14.7.1. gelb÷ti turtą, pagal galimybes užkirsti kelią nuostoliams ir juos sumažinti. 
14.7.2. apie atsitikusį draudiminį įvykį nedelsiant pranešti kompetetingoms valstyb÷s įstaigoms pagal jų 

nustatytus reikalavimus. 
14.7.3. apie atsitikusį draudiminį įvykį ne v÷liau kaip per dvi paras (neskaičiuojant poilsio ir šventinių dienų) 

pranešti Draudikui. 
14.7.4. surašyti, būtinai dalyvaujant Draudiko atstovui, sunaikinto, sugadinto krovinio sąrašą, nurodant jo 

vertę, buvusią prieš pat draudiminį įvykį, ir jį pateikti Draudikui. 
14.7.5. parodyti Draudiko atstovui sugadintą krovinį arba jo liekanas. 
14.7.6. išsaugoti po draudiminio įvykio visą likusį sugadintą ir nesugadintą krovinį iki atvyks Draudiko 

atstovas (nuo pranešimo Draudikui apie draudiminį įvykį ne trumpiau kaip 3 darbo dienas). 
14.7.7. pateikti Draudikui visus dokumentus, reikalingus krovinio sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir 

nuostolių dydžiui nustatyti, jų tarpe ir dokumentus apie apdrausto krovinio vertę, buvusią prieš pat draudiminį 
įvykį. 

14.7.8 suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai tirti žalos priežastis, nuostolių dydį 
(patikrinti krovinių įsigijimo, kt. dokumentus). 
14.8. Kreipdamasis į Draudiką d÷l draudimo išmokos, draud÷jas privalo įrodyti, kad apdraustas krovinys 
priklauso jam, pateikdamas šiuos dokumentus: 

14.8.1. konosamentus, važtaraščius, ir kitus krovinio vežimo dokumentus, faktūras ir sąskaitas, 
suteikiančias draud÷jui teisę tvarkyti krovinį.  
14.9. Apdraudžiant frachtą – partijos čarterį ir konosamentus. 
14.10. Patvirtinti draudiminio įvykio faktą šiais dokumentais: 

14.10.1. jūrų protestu, išrašu iš laivo žurnalo ir kitais oficialiais aktais, kuriuose yra nurodytos draudiminio 
įvykio priežastys. 

14.10.2. laivui dingus be žinios – tiksliomis žiniomis apie laivo išvykimą iš krovinio išsiuntimo vietos, o taip 
pat apie jo neatvykimą į paskirties vietą per laikotarpį, per kurį laivas pripažįstamas dingusiu be žinios. 
14.11. Pagrįsti savo pretenzijas d÷l nuostolių dydžio šiais dokumentais: 

14.11.1. krovinio apžiūros avarinių komisarų aktais. 
14.11.2. ekspertiz÷s įvertinimo aktais ir kitais dokumentais, sudarytais pagal vietov÷s, kurioje buvo patirti 

nuostoliai/žala, įstatymus ir tvarką. 
14.11.3. jei reikalaujama atlyginti bendrosios avarijos nuostolius, draud÷jas privalo patiekti sąskaitas ar 

dispačas. 
14.12. Jeigu Draud÷jas policijai nepraneš÷ apie draudiminio įvykio metu dingusį krovinį (jo dalį), tai Draudikas 
gali atsisakyti mok÷ti draudimo išmoką tik už šiuos daiktus. 
14.13. Jeigu Draud÷jas atgavo dingusį krovinį po to, kai už jį jau buvo mok÷ta draudimo išmoka, tai Draud÷jas 
privalo per 15 kalendorinių dienų nuo krovinio atgavimo dienos grąžinti išmoką Draudikui. 
14.14. Draud÷jas privalo Draudikui perduoti visus dokumentus bei įrodymus ir suteikti visas žinias reikalingas 
pateikti regresinį ieškinį kaltajam asmeniui d÷l padaryto nuostolio. 
14.15. Būtinas išlaidas , Draud÷jo tur÷tas mažinant žalą ar vykdant Draudiko nurodymus, turi atlyginti Draudikas, 
neatsižvelgdamas į tai, kad atitinkamos priemon÷s nedav÷ teigiamo rezultato. Tokios išlaidos atlyginamos 
proporcingai draudimo sumos ir draudimo vert÷s santykiui, neatsižvelgiant į tai, kad išlaidos kartu su žalos 
dydžiu viršija draudimo sumą. 
Už ugniagesių ar kitų organizacijų, įpareigotų suteikti pagalbą, darbus išlaidos neatlyginamos. 
14.16. Draudikas, gavęs pareiškimą d÷l draudiminio įvykio, privalo ne v÷liau kaip per tris paras, dalyvaujant 
Draud÷jo įgaliotam atstovui, surašyti krovinio sunaikinimo ar sugadinimo aktą. Be to, Draudikas turi nedelsiant 
paprašyti iš atitinkamų įstaigų dokumentų, patvirtinančių įvykio faktą ir aplinkybes, jei tokie dokumentai reikalingi. 

 
15. Nuostolio nustatymas 

15.1. Žalą nustato Draudikas arba jo atstovas, vadovaujantis surašytu krovinio sunaikinimo (sugadinimo) ar 
dingimo aktu, Draud÷jo ar Draudiko iš kompetentingų organizacijų pateiktais dokumentais. 
15.2. Krovinys arba dalis krovinio laikomas sunaikintu (žuvusiu), jeigu d÷l draudiminio įvykio žūva arba visiškai 
praranda savo kokybę ir jo negalima panaudoti pagal paskirtį, o atstatymas (remontas) ekonomiškai 
nenaudingas. 
Kai krovinys dingsta ar dingsta be žinios kartu su transporto priemone, tai žala lygi krovinio draudimo sumai, 
jeigu n÷ra pagrindo laikyti, kad krovinys dingo nedraudiminio įvykio metu. Vežimo priemon÷ laikoma dingusia be 
žinios, jeigu nuo laukiamo (įprasto) jos atvykimo termino pra÷jo 60 dienų, o Europos vidaus vandenyse - 30 
dienų. 
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Jeigu apie dingusį krovinį negauta jokios informacijos d÷l karo veiksmų, vidaus neramumų, pilietinio karo ar 
riaušių, tai terminas, kai transporto priemon÷ su kroviniu laikomi dingusiais be žinios, gali būti pratęstas iki 6 
m÷nesių. 
15.3. Kai krovinys (jo elementai) draudiminio įvykio metu sunaikintas, pavogtas - nuostoliu laikoma, krovinio 
draudimo suma. 
Iš krovinio vert÷s minusuojama liekanų vert÷ ir pridedamos išlaidos kroviniui gelb÷ti bei sutvarkyti. 
15.4. Krovinys ar dalis krovinio laikomas sugadintu, kai draudiminio įvykio metu praranda savo kokybę, pirmines 
savybes arba atskiros krovinio dalys netinka naudojimui, bet gali būti atstatytas (suremontuotas) ir panaudotas 
pagal paskirtį ar parduotas. 
Žala laikoma krovinio atstatymo (remonto) vert÷ ar išlaidos atskiroms krovinio dalims pakeisti. 
Atskirais atvejais žala gali būti nustatoma kaip skirtumas tarp nesugadinto krovinio vert÷s ir sugadinto krovinio 
vert÷s (realizavimo kainos). 
15.5. Nustatant nuostolių dydį nebus atsižvelgiama į numatomam pelnui, pridedamajai vertei, muito pervežimo ar 
kitoms išlaidoms tenkančią draudimo sumos dalį, jeigu šios išlaidos atsitikus draudiminiam įvykiui dar 
neatsirado. Tas pats galioja išlaidoms, sutaupytoms, draudiminio įvykio atveju. 
15.6. Sugadinto krovinio vertę galima nustatyti laisvai išparduodant arba viešai jį parduodant aukcione, kai 
Draudikas to reikalauja sužinojęs apie aplinkybes, kurios įtakoja nuostolių dydį. Jei pagal pardavimo sąlygas 
pardav÷jas turi pirmas pateikti prekes ir tam raštu pritar÷ Draudikas, tai Draudikas laiduoja už pirkimo kainos 
sumok÷jimą.  

 
16. Ekspert ų dalyvavimas  

16.1. Kai d÷l nuostolio dydžio ir įvykio priežasties kyla nesutarimai tarp abiejų šalių, Draudikas ir Draud÷jas gali 
susitarti, kad nuostolio dydį ir įvykio priežastis nustatytų ekspertai. Tuomet kiekviena šalis raštu skiria po vieną 
ekspertą. Po to, abu ekspertai raštu nurodo 3-ią ekspertą – vyriausiąjį ekspertą. Ekspertais negali būti skiriami 
asmenys, kurie yra Draudiko arba Draud÷jo konkurentai, turi su jais verslo ryšius, dirba pas konkurentus ar 
verslo partnerius ir pan. Ekspertų išlaidas apmoka ta šalis, kuri ekspertų pripažinta neteisia. 
16.2. Ekspertai savo išvadas pateikia abiem šalims vienu metu. Jeigu ekspertų išvados tarpusavyje skiriasi, tai 
jos perduodamos vyriausiajam ekspertui. Šis priima sprendimą d÷l ginčytinų klausimų. 
16.3. Ekspertų išvadose turi būti visi duomenys, reikalingi įvykio priežastims ir nuostolio dydžiui nustatyti. 
Vadovaudamasis ekspertų išvadomis Draudikas apskaičiuoja draudimo išmoką. 
 

17. Draudimo išmokos mok ÷jimas 
17.1. Draudimo išmoka Draud÷jui apskaičiuojama ir išmokama: 

17.1.1. jeigu per sutarties galiojimo laikotarpį apdrausto krovinio vert÷ nepasikeit÷ arba ji sumaž÷jo – ta 
dalimi (tokiu procentu) nuo nuostolių sumos, kuria krovinys buvo apdraustas, bet ne daugiau draudimo sumos. 

17.1.2. jeigu per sutarties galiojimo laikotarpį apdrausto krovinio vert÷ padid÷jo – ta dalimi nuo nuostolių 
sumos, kurią sudaro draudimo suma nuo krovinio vert÷s, buvusios prieš pat draudiminį įvykį, bet ne daugiau 
draudimo sumos. 

17.1.3. draudimo išmoka negali viršyti draudimo vert÷s. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos minusuojama 
franšiz÷s suma.  
17.2. Draud÷jas, naudos gav÷jas ir (ar) tretysis asmuo privalo pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją 
apie draudiminio įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį. Draudiko reikalavimu  
min÷ti asmenys taip pat privalo pateikti būtinus nustatant draudimo išmokos dydį dokumentus  apie draudiminio 
įvykio aplinkybes ir pasekmes. Šiuos dokumentus  jie turi teisę gauti įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka. 
17.3. Draudimo išmoka fiziniam asmeniui privalo būti išmok÷ta ne v÷liau kaip per 7 dienas, o juridiniam asmeniui 
- ne v÷liau kaip per 15 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio 
įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį. Jei draudimo sutartyje nustatyta, jog mokamos 
periodin÷s draudimo išmokos, šios  dalies pirmojo sakinio nuostata taikoma pirmajai periodinei draudimo 
išmokai. Mokant draudimo išmoką, išskaičiuojamos nesumok÷tos draudimo įmokos. 
17.4. Draudikas neturi teis÷s: 

17.4.1. išmok÷ti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmok÷ti, neįsitikinęs draudiminio įvykio buvimu. 
17.4.2. atsisakyti išmok÷ti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.  

17.5. Draudiko reikalavimu fiziniai ir juridiniai asmenys privalo pateikti turimą informaciją apie draudiminio įvykio 
bei įvykio, kuris gali būti pripažintas draudiminiu, aplinkybes ir pasekmes. Jei draudiminio įvykio ar įvykio, kuris 
gali būti pripažintas draudiminiu, aplinkybes tiria valstyb÷s institucijos, šios institucijos draudiko prašymu privalo 
pateikti rašytinę informaciją apie tyrimo metu nustatytus faktus ir tyrimo rezultatus. 
17.6. Jei įvykis yra draudiminis, o Draud÷jas ir Draudikas nesutaria d÷l draudimo išmokos dydžio, Draud÷jo 
pageidavimu Draudikas privalo išmok÷ti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio 
nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 m÷nesius.  
17.7. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmok÷jimo ar suteikiančias 
teisę sumažinti draudimo išmoką. 
17.8. Draudikas, atsisakydamas mok÷ti arba sumažindamas draudimo išmoką d÷l to, jog Draud÷jas pažeid÷ 
draudimo sutarties sąlygas, privalo įvertinti Draud÷jo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo 
priežastinį ryšį su draudiminiu įvykiu, žalos, atsiradusios d÷l pažeidimo, dydį. 
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17.9. Kai Draudikas išmoka draudimo išmoką, lygią draudimo sumos daliai, Draudiko prievol÷ lieka galioti iki 
draudimo sutarties termino pabaigos likusiai draudimo sumos daliai, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje 
nustatyta, jog Draudiko prievol÷ lieka galioti visai draudimo sumai, neišskaičiuojant iš jos išmok÷tų draudimo 
išmokų. Šios dalies pirmojo sakinio nuostata netaikoma, jei d÷l draudiminio įvykio, d÷l kurio buvo išmok÷ta 
draudimo išmoka, išnyksta  draudimo rizika. 

 
18. Draudimo išmokos nemok ÷jimas ir sumažinimas 

18.1. Draudikas atsisako mok÷ti draudimo išmoką, jeigu: 
 18.1.1. Draud÷jas (arba naudos gav÷jas , jeigu jis žino apie jo naudai sudarytą draudimo sutartį ir ketina 
pasinaudoti savo teise į draudimo išmoką) nustatytu laiku per dvi paras (neskaičiuojant poilsio ir šventinių dienų) 
nepraneš÷ Draudikui apie draudiminį įvykį; Draudikas atsisako išmok÷ti draudimo išmoką arba ją sumažina, 
atsižvelgdamas į tai, ar Draud÷jas savo pareigos neįvykd÷ tyčia ar d÷l neatsargumo, išskyrus atvejus , kai 
įrodoma, kad apie draudiminį įvykį Draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudiminį įvykį neturi 
įtakos Draudiko pareigai išmok÷ti draudimo išmoką.  
 18.1.2. Draudikas atleidžiamas nuo išmokos mok÷jimo , jeigu draudiminis įvykis įvyko d÷l Draud÷jo ar 
naudos gav÷jo tyčios išskyrus jeigu tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietin÷s 
pareigos atlikimas ir kt.). 
 18.1.3. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mok÷jimo, jei žala atsirado d÷l to, kad Draud÷jas 
sąmoningai nesi÷m÷ jam prieinamų priemonių šiai žalai sumažinti ar išvengti. 
 18.1.4. Įvykio fakto nepatvirtina kompetentingos įstaigos (priešgaisrin÷s apsaugos, policijos, valstybin÷ 
geležinkelių inspekcija ir pan.). 
 18.1.5. Draud÷jas nesilaik÷ draudimo sutartyje nusakytų sąlygų ar neįvykd÷ Draudiko reikalavimų. 
 18.1.6. Draud÷jas nuostolį padar÷ sąmoningai ar klastodamas faktus, band÷ suklaidinti Draudiką. 
 18.1.7. Draud÷jas ar jo įgaliotas asmuo imasi apgaulingų priemonių ir būdų, kad gautų sau naudos iš 
draudimo sutarties. 
18.2. Neatlyginami nuostoliai, atsiradę tod÷l, kad Draud÷jas nesi÷m÷ priemonių gelb÷ti turtą draudiminio įvykio 
metu ir po jo, užtikrinti jo apsaugą ir neleisti, kad jis toliau būtų gadinamas. 

 
19. Netesybos už draudimo sutarties pažeidimus 

19.1. Netesybos – 0,05 % delspinigių už kiekvieną prievol÷s įvykdymo termino praleidimo dieną (nuo prievol÷s 
dydžio), kuriuos skolininkas privalo sumok÷ti kreditoriui,jeigu prievol÷ neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. 
 

20. Pranešimai 
20.1. Bet koks pranešimas, kurį Draud÷jas privalo perduoti Draudikui, turi būti pateiktas raštu ir adresuotas 
draudimo liudijime nurodytu adresu arba Draudiko centrinei būstinei. Tarpininkai n÷ra įgalioti šiuos pranešimus 
priimti. 
20.2. Pranešimo įteikimo data laikoma ta data, kurią Draudikas pažymi, kad pranešimas gautas. Jeigu 
pranešimas siunčiamas paštu, pranešimo gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto antspaudą, užd÷tą pašto 
įstaigos, turinčios tam teisę. 
20.3. Papildomai susidariusius nuostolius d÷l pav÷luoto pranešimo turi atlyginti ta šalis, kuri neįvykdo šios 
pareigos. 

 
21. Pareiga saugoti informacij ą 

21.1. Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draud÷ją ar kitus asmenis, jų turtinę pad÷tį, gautos vykdant 
draudimo sutartis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. 
21.2. Informacija, susijusi su Draud÷ju, gali būti paskleista: 

21.2.1. teismams, teis÷saugos ir kitoms institucijoms įstatymų numatytais atvejais. 
21.2.2. esant raštiškam Draud÷jo sutikimui arba jo prašymui. 

21.3. Draudikas atsako už informacijos apie Draud÷ją paskleidimą įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus tuos 
atvejus, kai įstatymai leidžia tokią informaciją skelbti. 

 
22. Teisių ir pareig ų draudimo sutart į perdavimas 

22.1. Draudimo įstatymo pagrindu ir Priežiūros tarnybos valdybos nustatyta tvarka, Draudikas turi teisę perleisti 
teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitai draudimo įmonei. 
22.2. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti Draud÷ją prieš du m÷nesius. 
22.3. Jei Draud÷jas su teisių ir pareigų perleidimu nesutinka, draudimo sutartis nutraukiama, o draudimo įmokos 
už nepanaudotą draudimo laikotarpį gražinamos Draud÷jui. 

 
23. Baigiamosios nuostatos 

23.1. Tarp Draud÷jo ir Draudiko kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
23.2. Jei šiose taisykl÷se kas nors nenumatyta, draudimo sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
įstatymais. 
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23.3. Draudimo sutarties šalys, sudarydamos sutartį, gali susitarimu papildyti šias taisykles. Bet kokie šių 
taisyklių sąlygų papildymai, sudarant draudimo sutartį, įteisinami numeruotų draudimo sutarties priedų forma. 
23.4. Draud÷jo mirtis ar likvidavimas po draudiminio įvykio neatleidžia Draudiko nuo pareigos sumok÷ti draudimo 
išmoką, kuri mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. 


