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Atsakomyb ÷s atliekant muitin ÷s proced ūras draudimo taisykl ÷s Nr. 026 
 

1. Bendroji dalis 
1.1. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, toliau vadinama "Draudiku", 
šiose taisykl÷se nustatyta tvarka sudaro atsakomyb÷s , atliekant muitin÷s procedūras , draudimo sutartis su 
fiziniais ir juridiniais asmenimis - muitin÷s procedūrų vykdytojais - toliau vadinamais "Draud÷jais "; 
1.2 Draudikas - AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas; 
1.3. Draud÷jas - muitin÷s procedūros vykdytojas , t.y. fizinis ar juridinis asmuo , įsipareigojęs muitinei įvykdyti 
reikalavimus, susijusius su prek÷ms taikoma muitin÷s procedūra. 
 

2. Draudimo objektas  
2.1. Draudimo objektas - turtinis interesas, susijęs su muitin÷s procedūros vykdytojo prievole sumok÷ti muitinei 
Lietuvos respublikos teis÷s aktų numatyta tvarka , atvejais bei dydžiais, muito (importo, eksporto), prid÷tin÷s 
vert÷s bei akcizo mokesčius (toliau vadinama muitai bei mokesčiai), išskyrus šių taisyklių 4 punkte numatytus 
atvejus (nedraudiminius įvykius); 
2.2. Baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už Draud÷jo prievol÷s neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą n÷ra 
draudimo objektas. 
 

3. Draudiminiai įvykiai  
3.1. Draudiminis įvykis yra Lietuvos respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais nustatytos Draud÷jo prievol÷s 
sumok÷ti muitus bei mokesčius muitinei, atliekant draudimo liudijime (polise) - garantijoje (toliau - polisas) 
numatytas muitin÷s procedūras neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas; 
3.2. Draudikui įrodžius muitinei priimtinu būdu, kad muitin÷s procedura ar kitas muitin÷s sankcionuotas veiksmas 
buvo atliktas nepažeidžiant Lietuvos respublikos teis÷s aktų nuostatų, draudiminis įvykis laikomas neįvykusiu. 
 

4. Nedraudiminiai įvykiai  
4.1. Draud÷jo prievol÷s sumok÷ti baudas, delspinigius bei kitas pinigines sankcijas, numatytas šių taisyklių 2.2. 
punkte, neįvykdymas; 
4.2. Draud÷jo prievol÷s sumok÷ti mokesčius neįvykdymas , kuomet pagal šių taisyklių 7.2.1. punktą buvo 
apribota draud÷jų interesų draudimin÷ apsauga; 
4.3. Teis÷s aktuose numatyti pagrindai, kuriems esant Draud÷jas atleidžiamas nuo muitų bei mokesčių 
mok÷jimo muitinei; 
4.4. Atvejai , kai polisas muitin÷s buvo priimtas vykdyti pasibaigus polise numatytam jo pateikimo muitinei 
terminui. 
 

5. Draudimo suma  
5.1. Draudimo suma nustatoma Draudiko ir Draud÷jo susitarimu , tačiau suma negali būti mažesn÷ už Lietuvos 
respublikos teis÷s aktų nustatytų muitų ir mokesčių sumą, atliekant polise nurodytas muitin÷s procedūras ar 
kitus muitin÷s sankcionuotus veiksmus. 
 

6. Draudimo įmoka  
6.1. Draudimo įmokos tarifas priklauso nuo draudimo sumos dydžio, pasirinktos muitin÷s procedūros draudimo 
rizikos laipsnio. Draudimo įmokos tarifas negali būti mažesnis nei minimalus draudimo įmokos tarifas, kuris 
lygus 0,1 procento nuo draudimo sumos už vieną polisą. Atsižvelgiant į rizikos laipsnį, minimalus draudimo 
įmokos tarifas gali būti padidintas pataisos koeficientu nuo 1,1 iki 100; 
6.2. Draudikas išduoda Draud÷jui polisą, kai Draud÷jas sumoka draudimo įmoką, jei nesutartakitaip; 
6.3. Draudimo įmoka gali būti sumok÷ta grynaisiais arba pavedimu polise numatytomis dalimis ir terminais ; 
6.4.  Draudimo įmokas už Draud÷ją gali sumok÷ti kiti asmenys, neįgydamir jokių teisių pagal tą draudimo 
sutartį. Kitų asmenų už draud÷ją sumok÷tos įmokos yra laikomos sumok÷tomis draud÷jo. 

 
7. Ikisutartin ÷s draudimo sutarties šali ų pareigos, draudimo sutarties sudarymas ir galiojim as 

7.1. Draudimo sutartis sudaroma žodiniu draud÷jo prašymu. Prieš sudarydamas draudimo sutartį draudikas 
privalo: 
7.1.1. supažindinti Draud÷ją su draudimo rūšies taisykl÷mis bei pateikti jas (jų kopijas) 
draud÷jui; 
7.1.2 pateikti Draud÷jui LR draudimo įstatymo 8str. numatytą informaciją; 
7.1.3. neskelbti gautos informacijos apie draud÷ją, jo turtinę pad÷tį. 
Draud÷jas privalo: 



7.1.4. tikslu įvertinti draudimo riziką, pateikti Draudikui informaciją: apie įmon÷s (jei Draud÷jas yra juridinis 
asmuo) įregistravimo rejestre datą , ūkin÷s - komercin÷s veiklos pobūdį bei Draud÷jo paskelbtą nemokumą ar 
jam iškeltą bankroto bylą (jei Draud÷jas yra ūkio subjektas, užsiimantis ūkine - komercine veikla), mok÷tinus 
mokesčius, jų dydį, prekes bei joms taikomą muitin÷s procedūrą. Jeigu pateiktos informacijos neužtenka 
draudimo rizikai įvertinti, Draudikas gali pasiūlyti Draud÷jui pateikti įmon÷s dokumentus, liudijančius metų 
finansinę atskaitomybę, ilgalaikio materialaus bei finansinio turto sąrašus, juose nurodant turimo turto vertę; 
7.1.5. pateikti kitą, LR civilinio kodekso 6.993 numatytą informaciją; 
7.2. Draudikas, įvertinęs draudimo riziką gali: 
7.2.1. pasiūlyti draud÷jui sudaryti draudimo sutartį apribojant draudiko atsakomybę vieno ar kelių mokesčių 
atžvilgiu (pvz.: polise pažymint, kad garantija negalioja papildomai priskaičiuotiems mokesčiams ar/ir akcizais 
apmokestinamoms prek÷ms drausti); 
7.2.2. apriboti poliso pateikimo muitinei laikotarpį, nustatant polise jo pateikimo muitinei terminą; 
7.2.3. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, neaiškinant priežasčių; 
7.3. Kai Draudikas ir Draud÷jas susitaria d÷l draudimo sutarties sąlygų , Draud÷jui yra išduodamas polisas , 
kuriame (jei d÷l to buvo sutarta) pažymima Draudiko suteikiamos draudimin÷s apsaugos apribojimai (taisyklių 
7.2.1 punktas); 
7.4. Draudiko išduodami polisai gali būti bendrieji ir vienkartiniai, atitinkamai pažymint tai pačiame polise (pvz. 
Draudimo liudijimas (polisas) - vienkartin÷ garantija, liudijimas (polisas) bendroji garantija). Polisų turinys 
priklauso nuo draud÷jo pasirinktos muitin÷s procedūros ar muitin÷s sankcionuoto veiksmo; 
7.5. Jeigu draud÷jas, sudarydamas draudimo sutartį, pasirenka kelias muitin÷s procedūras, tai kiekvienai muitin÷s 
procedūrai išduodamas atskiras polisas; 
7.6. Draudimo liudijimas (polisas) - vienkartin÷ garantija įsigalioja ne anksčiau poliso išdavimo datos, kai 
muitin÷s įstaiga uždeda žymas, fiksuojančias polise nurodytos muitin÷s procedūros ar kito muitin÷s 
sankcionuoto veiksmo pradžią ir kai draud÷jas sumoka nustatyto dydžio draudimo įmoką polise nustatytais 
terminais, ir baigia galioti, kai draud÷jas tinkamai įvykdo numatytą polise muitin÷s procedūrą ar kitą muitin÷s 
sankcionuotą veiksmą; 
7.7. Draudimo liudijimas (polisas) - bendroji garantija įsigalioja jį užregistravus teritorin÷je muitin÷je, bet ne 
anksčiau polise nurodytos įsigaliojimo datos, ir baigia galioti pasibaigus poliso galiojimo terminui; 
7.8. Polisų galiojimas gali būti pratęstas, jeigu pratęsiama muitin÷s procedūra ar kitas sankcionuotas muitin÷s 
veiksmas. Šiuo atveju draudikui sumokama papildoma draudimo įmoka, kurios dydis nustatomas šalių 
susitarimu, o draud÷jui išrašomas naujas polisas; 
 

8. Draudiko ir draud ÷jo teis ÷s ir pareigos draudimo sutarties galiojimo metu  
8.1. Draud÷jas privalo muitin÷s įstaigos nustatytu terminu bei tinkamai įvykdyti savo prievolę (nurodyta polise) 
muitinei; 
8.2. Įvykus draudiminiam įvykiui draudikas per laikotarpį, nustatytą LR norminiuose aktuose, privalo sumok÷ti 
muitinei draudimo išmoką; 
8.3. Jeigu poliso galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkyb÷s (draud÷jas - ūkio 
subjektas, užsiimantis ūkine - komercine veikla - paskelb÷ apie savo nemokumą ar jam keliama bankroto byla, 
draud÷jo turtas realizuojamas per varžytines), d÷l kurių padid÷ja ar gali padid÷ti draudimo rizika, apie tai 
draud÷jas privalo pranešti draudikui tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus sužinojo. Teisę reikalauti padidinti 
draudimo įmoką ar pakeisti draudimo sutarties sąlygas draudikas įgyja neatsižvelgiant ar draud÷jui buvo 
išduotas vienkartinis polisas ar bendrasis polisas; 
8.4. Jei draud÷jas nepraneša draudikui apie aplinkybes d÷l kurių padid÷ja ar gali padid÷ti draudimo rizika, 
draudikas įgauna teisę reikalauti vienašališkai nutraukti bendrojo poliso galiojimą bei reikalauti atlyginti 
nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gauta draudimo įmoka. Vienkartinio poliso galiojimo šiuo atveju nutraukti 
negalima; 
8.5. Draud÷jas suteikia teisę draudikui gauti informaciją iš muitin÷s įstaigų apie draud÷jo atliktas ar atliekamas 
muitines procedūras ar kitus muitin÷s sankcionuotus veiksmus. 
 

9. Draudimo išmokos mok ÷jimas  
9.1. Draudimo išmoka mokama įvykus šios sutarties 3.1. punkte numatytam draudiminiam įvykiui. Draudimo 
išmokos gav÷jas yra muitin÷; 
9.2. Draudikas, gavęs muitin÷s teikimą (pretenziją), draudimo išmoką sumoka LR norminių aktų numatytais 
terminais; 
9.3. Draudimo išmokos dydį nurodo muitin÷ pateiktame teikime (pretenzijoje), pridedant dokumentus, 
įrodančius draud÷jui priskaičiuotų muitų ir kitų mokesčių sumą. Išmokama draudimo išmoka negali būti didesn÷, 
nei polise nurodyta draudimo suma; 
9.4. Draud÷jui dalinai įvykdžius savo įsipareigojimus muitinei (sumok÷jus muitinei dalį importo - eksporto muitų 
ir mokesčių), draudimo išmokos suma mažinama ta suma, kurią draud÷jas įmok÷jo muitinei tiesiogiai; 
9.5. Draudikui, išmok÷jus muitinei draudimo išmoką, pereina atgręžtinio (regresinio) reikalavimo teis÷ į 
draud÷ją tos sumos ribose, kurią draudikas sumok÷jo kaip draudimo išmoką. Draud÷jas, gavęs draudiko 
atgręžtinį (regresinį) reikalavimą d÷l muitinei sumok÷tų draudimo išmokų, privalo per 5 dienas atlyginti draudikui 
draudiko sumok÷tas muitinei sumas. Draud÷jui neatsiskaičius su draudiku per atgręžtiniame (regresiniame) 
reikalavime numatytą terminą, Draudikas, išmok÷jęs draudimo išmoką, turi teisę reikalauti iš draud÷jo 0,2 % 
dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. 



 
10. Draudimo sutarties pakeitimas ir nutraukimas  

10.1. Draudimo sutarties sąlygos šalių susitarimu gali būti pakeistos iki poliso pateikimo muitinei momento, 
arba jeigu muitin÷ d÷l netinkamai užpildyto poliso atsisak÷ jį priimti. Šalių susitarimu gali būti pakeistos šios 
sutarties sąlygos: 

- pasirinkta muitin÷s procedūra ar kitas sankcionuotas muitin÷s veiksmas; 
- draudimo suma, ją didinant ar mažinant, atitinkamai perskaičiuojant draudimo įmoką; 
- draudimin÷s apsaugos apribojimų taikymas (7.2.1. punktas); 

10.2. Pakeitus draudimo sutarties sąlygas, draudimo sutartis performinama išrašant naują polisą. Sumok÷tos 
draudimo įmokos užskaitomos apmok÷jimui už performintą draudimo sutartį. Jeigu keičiant draudimo sutarties 
sąlygas, buvo pakeista draudimo suma, sumažinama ar padidinama draudimin÷ apsauga, draudimo įmoka 
atitinkamai perskaičiuojama; 
10.3. Muitinei pri÷mus polisą vykdymui, draudimo sutarties sąlygos negali būti keičiamos. 
10.4. Draudimo sutartį gali nutraukti draud÷jas šiais atvejais: 

- kai polisas nebuvo pateiktas muitinei vykdymui. Jeigu polisas muitin÷s yra priimtas vykdyti, tai 
draudimo sutartį galima nutraukti tik esant muitin÷s rašytiniam sutikimui, kuriuo muitin÷ atleidžia 
draudiką nuo įsipareigojimų, prisiimtų pagal tą sutartį; 
- kai muitin÷ atsisak÷ priimti polisą; 

10.5. Draud÷jas, nutraukdamas draudimo sutartį, turi grąžinti draudikui polisą ir įrodyti, kad muitin÷s procedūra 
nebuvo prad÷ta. Nutraukiant sutartį, draud÷jui grąžinama 70 % nuo sumok÷tos draudimo įmokos; 
10.6. Draudimo sutartis gali būti nutraukta kitais LR civilinio kodekso 6.1009 str. Numatytais pagrindais. Tokiu 
atveju draudikas turi teisę į tą dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui; 
 

11. Teisių ir pareig ų pagal draudimo sutart į perleidimas  
11.1. Draudikas turi teisę perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis tik gavęs d÷l to muitin÷s rašytinį 
sutikimą. Draudikas turi teisę perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį tik kitai Lietuvos Respublikoje 
registruotai draudimo įmonei ar užsienio valstyb÷s, kuri yra Pasaulio prekybos organizacijos nar÷, draudimo 
įmon÷s filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje; 
11.2. Draudikas, ketinantis perleisti teisę ir pareigas pagal draudimo sutartis, gavęs muitin÷s rašytinį sutikimą, 
privalo vadovautis LR draudimo įstatymo 20 str. Nuostatomis; 
11.3. Draud÷jui nesutinkant, kad teis÷s ir pareigos būtų perleistos kitam ūkio subjektui, draudimo sutartis 
nutraukiama. Tokiu atveju draud÷jui grąžinamos įmokos už likusį sutarties galiojimo laikotarpį; 
 

12. Dvigubo, nevisiško ir papildomo draudimo s ąlygos  
12.1. Kai d÷l tų pačių rizikų draud÷jas yra sudaręs draudimo sutartis daugiau negu su viena draudimo įmone, 
draudimo išmoka mokama proporcingai, neviršijant bendro žalos dydžio; 
12.2. Jeigu polise nurodyta draudimo suma mažesn÷ nei yra priskaičiuotų muitų ir kitų mokesčių, ir muitin÷ tokį 
polisą pri÷m÷ vykdymui, draudikas išmoka draudimo išmoką, kurios dydis atitinka polise nurodytai draudimo 
sumai; 

12.3. Jeigu polise nurodyta draudimo suma yra mažesn÷ už draud÷jui priskaičiuotų muitų ir mokesčių dydį, 
draud÷jui tai pačiai muitin÷s procedūrai atlikti gali būti išduotas papildomas polisas. Šiuo atveju draudimo suma 
pagal visas draudimo sutartis negali viršyti priskaičiuotų muitų ir kitų mokesčių dydį. 
 

13. Pretenzij ų nagrin ÷jimas 
13.1. Reikalavimams, kylantiems iš draudimo sutarties, taikomi LR įstatymų nustatyti ieškinin÷s senaties terminai; 
13.2. Ginčai nagrin÷jami šalių susitarimu, o nepavykus susitarti - LR įstatymų nustatyta tvarka ir Lietuvos 
Respublikos teismuose pagal LR CPK normas; 

13.3. Ginčams taikytina Lietuvos Respublikos teis÷. 


