PATVIRTINTA
2008 m. spalio 28 d.
Protokolu Nr. 168

BENDROSIOS CIVILINöS ATSAKOMYBöS DRAUDIMO TAISYKLöS Nr. 013

TURINYS
I DALIS
BENDROSIOS SĄLYGOS ............................................................................................................................................ 2
1. Pagrindin÷s sąvokos ................................................................................................................................................. 2
2. Sutarties sudarymo tvarka......................................................................................................................................... 3
3. Draudiko teisių ir pareigų perleidimas kitam draudikui................................................................................................ 3
4. Draudimo sutarties nutraukimas ar pakeitimas, šalių atsiskaitymas nutraukus sutartį................................................. 3
5. Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka, pareiga saugoti informaciją .............................................................. 4
6. Ginčų sprendimo tvarka ............................................................................................................................................ 4
7. Dvigubo draudimo sąlygos ........................................................................................................................................ 4
II DALIS
DRAUDIMO SĄLYGOS ................................................................................................................................................ 5
1. Draudimo objektas .................................................................................................................................................... 5
2. Draudžiamieji įvykiai ir draudimo teritorija .................................................................................................................. 5
3. Nedraudžiamieji įvykiai.............................................................................................................................................. 5
4. Draudimo rizikų variantai........................................................................................................................................... 7
5. Draudimo sumos nustatymas, išskaita....................................................................................................................... 7
6. Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mok÷jimo tvarka.....................................................................................................7
7. Draudimo rizikos padid÷jimas.....................................................................................................................................8
8. Draudimo sutarties galiojimas ....................................................................................................................................8
9. Draud÷jo ir Draudiko teis÷s ir pareigos .......................................................................................................................8
10. Draudimo išmoka ...................................................................................................................................................10

VILNIUS, 2008

AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas
Bendrosios civilin÷s atsakomyb÷s draudimo taisykl÷s Nr. 013

I DALIS
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindin÷s sąvokos
1.1. Draudikas – AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas, teis÷s aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo
veiklą.
1.2. Draud÷jas – asmuo, kuris arba kreip÷si į Draudiką d÷l draudimo sutarties sudarymo, arba kuriam Draudikas
pasiūl÷ sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudar÷ draudimo sutartį su Draudiku.
1.3. Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir Draud÷jas. Draud÷jas draudimo sutartimi įsipareigoja
mok÷ti Draudikui draudimo įmokas. Draudikas draudimo sutartimi įsipareigoja sumok÷ti Draud÷jui, Apdraustajam,
draudimo sutartyje nurodytam Naudos gav÷jui, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis, ar nukent÷jusiam trečiajam
asmeniui draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta draudimo sutartyje
nustatytas draudžiamasis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios draudimo taisykl÷s, Draud÷jo prašymas sudaryti
draudimo sutartį (jeigu jis buvo pateiktas raštu), draudimo liudijimas ir jo priedai (jeigu jie buvo papildomai pasirašyti
Draudiko ir Draud÷jo).
1.4. Draudimo taisykl÷s (toliau - Taisykl÷s) – draudimo sutarties standartin÷s sąlygos, kurios yra neatsiejama
draudimo sutarties dalis.
1.5. Prašymas sudaryti draudimo sutartį (toliau – Prašymas) – žodinis Draud÷jo pareiškimas arba Draudiko
nustatytos formos rašytinis dokumentas, kuriuo išreiškiamas Draud÷jo ketinimas sudaryti draudimo sutartį su Draudiku
ir kuriuo Draud÷jas 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 Draud÷jo padaryta žala trečiajam asmeniui, kai pagal civilinę
atsakomybę reglamentuojančius teis÷s aktus, Draud÷jui kyla prievol÷ atlyginti žalą.
1.8. Draudimo rizika – tik÷tinas pavojus, gresiantis draudimo objektui.
1.9. Apdraustasis – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai, atsirandantys iš civilin÷s
atsakomyb÷s, yra draudžiami.
1.10. Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo sutartiniais santykiais su Draud÷ju ir Draudiku pagal šių taisyklių
pagrindu sudarytą draudimo sutartį, kuris įgyja teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) iš Draud÷jo ar Apdraustojo.
1.11. Su Draud÷ju ar Apdraustuoju susiję asmenys – Draud÷jo ar Apdraustojo darbuotojai, taip pat Draud÷jo įgalioti
asmenys. Draudžiant fizinį asmenį, su Draud÷ju susijusiais asmenimis taip pat laikomi šeimos nariai bei giminaičiai.
1.12. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta arba draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų
suma, kuri, išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus, yra lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmok÷ti
pagal draudimo sutartį.
1.13. Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią Draud÷jas draudimo sutarties sąlygomis
moka Draudikui už draudimo apsaugą.
1.14. Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas mok÷ti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui.
1.15. Draudžiamasis įvykis – Draud÷jo ar Apdraustojo civilin÷s atsakomyb÷s atsiradimas už Draud÷jo ar Apdraustojo
veiksmų (veikimo ar neveikimo), atliktų draudimo sutarties galiojimo metu, pasekmes, net jei šios pasekm÷s atsirado
pasibaigus draudimo sutarčiai.
1.16. Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią, įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo išmok÷ti Draud÷jui ar
kitam asmeniui, turinčiam teisę į draudimo išmoką arba kita draudimo sutartyje nustatyta išmokos mok÷jimo forma.
1.17. Nedraudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas neprivalo mok÷ti
draudimo išmokos.
1.18. Draudimo interesas – nuostolis, kurį gali patirti Draud÷jas, Apdraustasis arba Naudos gav÷jas įvykus
draudžiamajam įvykiui.
1.19. Civilin÷s atsakomyb÷s draudimas – asmens turtinių interesų, atsirandančių iš galimos civilin÷s atsakomyb÷s
už nukent÷jusiam trečiajam asmeniui ir (ar) jo turtui padarytą žalą, draudimas, kai Draudiko mokamos draudimo
išmokos dydis priklauso nuo nuostolių, kuriuos Apdraustasis privalo atlyginti nukent÷jusiam trečiajam asmeniui už
padarytą žalą, dydžio, tačiau neviršija draudimo sumos.
1.20. Žala – nukent÷jusio trečiojo asmens materialaus turto sunaikinimas, sugadinimas arba nukent÷jusiojo trečiojo
asmens kūno sužalojimas (įskaitant mirtį) bei d÷l to patirtos išlaidos, o taip pat negautos pajamos, kurias nukent÷jęs
trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų padaryta žala.
1.21. Nuostoliai – patirtos žalos pinigin÷ išraiška.
1.22. Subrogacija (Draudiko regresinio reikalavimo teis÷) – Draudiko teis÷ reikalauti išmok÷tų sumų iš atsakingo už
padarytą žalą asmens.
1.23. Draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos nurodytas draudimo liudijime.
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1.24. Išskaita - procentais išreikšta ar fiksuota pinigų suma nurodyta sutartyje, kuria yra mažinama draudimo išmoka.
1.25. Besąlygin÷ išskaita - suma, kuri bus išskaitoma iš nuostolio sumos kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju. Jeigu
draudimo sutartyje n÷ra nurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlygin÷.
1.26. Produktas – kilnojamas daiktas, taip pat Draud÷jo veiklos rezultatas, suteiktos paslaugos, kuria tenkinamas
konkretus materialus ar nematerialus vartotojo poreikis, išskyrus sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ar panašios
profesin÷s paslaugos, rezultatas.
1.27. Produkto pateikimas – laiko momentas, kai Draud÷jas visam laikui praranda nuosavyb÷s teisę į produktą jį
išnuomodamas ar kitokiu būdu išleisdamas į apyvartą.
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, Draud÷jas užpildo ir pateikia Draudikui ar jo atstovui Draudiko nustatytos formos ir
turinio Prašymą. Už Prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako Draud÷jas. Draudikui ar jo atstovui sutikus,
Prašymas gali būti pateiktas žodžiu, jeigu tai leidžia draudimo rūšies taisykl÷s, nurodant patvirtintame Prašyme
prašomus pateikti duomenis.
2.3. Draudikas ar jo atstovas, remdamasis Draud÷jo pateikta ir rizikos įvertinimo metu gauta informacija bei
dokumentais, nustato draudimo sąlygas.
2.4. Jeigu Draud÷jas pageidauja draustis individualiomis (nestandartin÷mis) draudimo sąlygomis, remiantis
Taisykl÷mis, gali būti sudaryta individuali draudimo sutartis. Tokiu atveju, jeigu draudimo sąlygos nurodytos
individualioje draudimo sutartyje ir šiose Taisykl÷se skiriasi, vadovaujamasi individualioje draudimo sutartyje
nurodytomis sąlygomis.
2.5. Jeigu Draud÷jas neatsako į Draudiko ar jo atstovo raštu pateiktą paklausimą apie papildomus duomenis,
nenurodytus Prašyme, o Draudikas ar jo atstovas, neatsižvelgdamas į tai, sudar÷ draudimo sutartį, tai Draudikas
netenka teis÷s reikalauti nutraukti draudimo sutartį ar pripažinti ją negaliojančia remdamasis tuo, kad Draud÷jas jam
nepateik÷ duomenų ar kitokios informacijos.
2.6. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpį pasirenka Draud÷jas. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nurodomas
draudimo liudijime.
3. Draudiko teisių ir pareigų perleidimas kitam draudikui
3.1. Draudikas turi teisę pagal draudimo sutartį perleisti kitai draudimo įmonei įstatymų numatyta tvarka teises ir
pareigas.
3.2. Draudiko teis÷s ir pareigos pagal draudimo sutartį gali būti perleidžiamos Priežiūros komisijos įpareigojimu kitiems
jas ketinantiems perimti subjektams, jeigu toks Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas užkirstų
kelią Draudiko nemokumui ir/ar apsaugotų Draud÷jo, Apdraustojo (-ųjų) ir Naudos gav÷jų interesus, atsirandančius
pagal draudimo sutartį.
3.3. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį Draudikas privalo paskelbti mažiausiai 2
dienraščiuose, platinamuose visoje Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos valstyb÷je nar÷je, kurioje
Draudikas vykdo veiklą ir raštu apie tai informuoti Draud÷ją, Apdraustąjį (-uosius) ir Naudos gav÷ją. Skelbime apie
ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį turi būti nurodytas terminas, ne trumpesnis kaip 2 m÷nesių,
per kurį Draud÷jas, Apdraustasis ir/ar Naudos gav÷jas turi teisę raštu pareikšti Draudikui savo prieštaravimą d÷l
ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį.
3.4. Draud÷jas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį
nustatyta tvarka per vieną m÷nesį nuo teisių ir pareigų perleidimo.
4. Draudimo sutarties nutraukimas ar pakeitimas, šalių atsiskaitymas nutraukus sutartį
4.1. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš draudimo liudijime nustatytą galiojimo laikotarpį:
4.1.1. vienašališku Draudiko raštišku sprendimu, jeigu draudimo apsaugos sustabdymas d÷l draudimo įmokos ar jos
dalies nesumok÷jimo tęsiasi ilgiau negu 3 m÷nesius;
4.1.2. Draud÷jo iniciatyva, ne v÷liau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu įsp÷jus Draudiką apie sutarties nutraukimą.
Draud÷jui grąžinama draudimo įmokos dalis už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo
sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, kurios sudaro iki 30% nuo Draud÷jui grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet
ne mažiau kaip 100 Lt, bei pagal tą draudimo sutartį mok÷tas draudimo išmokas;
4.1.3. draudimo sutarties šalims raštiškai susitarus;
4.1.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.
4.2. Jeigu draudimo sutartis sudaryta po draudžiamojo įvykio, ji laikoma negaliojančia.
4.3. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia 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 sužinojo.
3

AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas
Bendrosios civilin÷s atsakomyb÷s draudimo taisykl÷s Nr. 013

4.4. 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 pasikeitus aplinkyb÷ms.
4.5. Jeigu Draud÷jas neįvykdo Taisyklių 4.3. punkte nustatytos pareigos, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti
draudimo sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Tačiau Draudikas neturi teis÷s
reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkyb÷s, gal÷jusios sukelti draudimo rizikos padid÷jimą.
4.6. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia 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.
5. Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka, pareiga saugoti informaciją
5.1. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu.
Tarpininkai n÷ra įgalioti šiuos pareiškimus ir/ar pranešimus priimti.
5.2. Pranešimas, išsiųstas registruotu laišku arba telegrama draudimo liudijime nurodytu adresu, arba perduotas
faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu numeriu, laikomas tinkamai įteiktu pagal šias Taisykles.
5.3. Pranešimo įteikimo data yra ta data, kurią šalis (pranešimo gav÷jas) raštu pažymi, kad pranešimas buvo gautas.
Jeigu pranešimas siunčiamas paštu, pranešimo gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, užd÷tą pašto
įstaigos, turinčios tam teisę.
5.4. Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draud÷ją (asmens duomenys, turtin÷ pad÷tis ir t.t.), gautos vykdant
draudimo sutartis.
5.5. Informacija, susijusi su Draud÷ju, gali būti paskleista įstatymų numatytais atvejais arba esant raštiškam Draud÷jo
sutikimui arba jo prašymui.
5.6. Draudikas atsako už informacijos apie Draud÷ją paskleidimą įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai
įstatymai leidžia tokią informaciją skelbti.
6. Ginčų sprendimo tvarka
6.1. Ginčai, kylantys d÷l draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, o šalims nesusitarus, nagrin÷jami Lietuvos
Respublikos teismuose.
6.2. Visais šiose Taisykl÷se ir draudimo sutartyje neaptartais atvejais taikomos Lietuvos Respublikos Draudimo
įstatymo ir kitų teis÷s aktų normos.
7. Dvigubo draudimo sąlygos
7.1. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu Draud÷jas sudaro draudimo sutartį su kita draudimo įmone d÷l pagal šias
Taisykles apdrausto objekto draudimo 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.
7.2. Jeigu draudimo išmoka priklauso už to paties draudžiamojo įvykio tas pačias pasekmes pagal kelias draudimo
sutartis (dvigubas draudimas), tai kiekvienas Draudikas atlygina nuostolius proporcingai pagal savo atsakomyb÷s dalį,
tačiau bendra draudimo išmokų suma neturi viršyti žalos dydžio. Taip pat, jeigu yra susitarta su kitu Draudiku d÷l
besąlygin÷s išskaitos (franšiz÷s) taikymo, tai žalos bendras atlyginimas pagal visas draudimo sutartis negali būti
didesnis už žalos dydį at÷mus didžiausią iš taikytinų besąlyginių išskaitų.
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II DALIS
DRAUDIMO SĄLYGOS
1. Draudimo objektas
1.1. Draud÷jo civilin÷ atsakomyb÷ už žalą, padarytą trečiųjų asmenų kilnojamam ir nekilnojamam turtui, trečiųjų
asmenų sveikatai, gyvybei. Neturtin÷ žala atlyginama tik jei sutartyje nurodyta konkreti draudimo suma ir tik įstatymų
nustatytais atvejais.
1.2. Draudžiama Draud÷jo civilin÷ atsakomyb÷, susijusi arba su visa jo vykdoma veikla, arba viena iš vykdomos veiklos
rūšių. Apdrausta Draud÷jo veikla nurodoma draudimo liudijime, ir Draudiko atsakomyb÷ galioja tik d÷l civilin÷s
atsakomyb÷s, kylančios iš apdraustos Draud÷jo veiklos.
1.3. Juridinių asmenų civilin÷ atsakomyb÷, susijusi su jų gaminama produkcija, teikiamomis paslaugomis, atliekamais
darbais, turima nuosavybe, apima:
1.3.1. Draud÷jo civilinę atsakomybę trečiajam asmeniui už žalą, padarytą Draud÷jui vykdant apdraustą veiklą;
1.3.2. Draud÷jo civilinę atsakomybę trečiajam asmeniui už žalą, kilusią d÷l Draud÷jui priklausančių arba jo valdomų ir
apdraustai veiklai naudojamų statinių, teritorijos ar kitų objektų trūkumų;
1.3.3. Draud÷jo turtinius interesus, susijusius su Draud÷jo civiline atsakomybe trečiajam asmeniui už žalą, padarytą
Draud÷jo pateiktu netinkamos kokyb÷s produktu;
1.3.4. civilinę atsakomybę, susijusią su Draud÷jo vykdoma profesine veikla. Ši atsakomyb÷ apima Draud÷jo turtinius
interesus, susijusius su Draud÷jo civiline atsakomybe profesinių paslaugų užsakovui ir trečiajam asmeniui už žalą,
padarytą Draud÷jui vykdant apdraustą profesinę veiklą, jeigu tai papildomai aptarta sutartyje.
1.4. Fizinių asmenų civilin÷ atsakomyb÷ apima:
1.4.1. pastato, patalpų (esančių Lietuvos Respublikoje) savininko ar nuomininko atsakomybę;
1.4.2. profesinę atsakomybę, jeigu tai papildomai aptarta sutartyje.
2. Draudžiamieji įvykiai ir draudimo teritorija
2.1. Įvykis yra pripažįstamas draudžiamuoju, jeigu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu suk÷l÷ trečiųjų asmenų mirtį
ar žalą sveikatai, tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar sunaikinimą, už kuriuos pagal civilinę
atsakomybę reguliuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus atsakomyb÷ tenka Draud÷jui ar Apdraustajam.
2.2. Vienu draudžiamuoju įvykiu yra laikomi keli reikalavimai atlyginti žalą, kilę d÷l tos pačios arba tęstin÷s priežasties.
Draud÷jo pateikti netinkamos kokyb÷s produktai vienoje produktų partijoje (serijoje) ar produktai su tuo pačiu trūkumu
laikomi vienu draudžiamuoju įvykiu.
2.3. Įvykis yra pripažįstamas draudžiamuoju tik tada, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas:
• reikalavimas pareikštas d÷l draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įvykusio įvykio;
• reikalavimas d÷l žalos pareikštas draudimo sutarties galiojimo arba sutartyje numatyto papildomo pranešimo
apie įvykį laikotarpiu;
• reikalavimas pareikštas d÷l draudimo teritorijoje trečiajam asmeniui padarytos žalos;
• reikalavimas pareikštas raštu arba gautas ieškinys;
• Draud÷jui ar Apdraustajam kyla civilin÷ atsakomyb÷ už padarytą žalą;
• n÷ra sąlygų pripažinti įvykį nedraudžiamuoju.
2.4. Jeigu yra draudžiama atsakomyb÷ už aplinkos užteršimą, taisyklių 3.1.8 punktas netaikomas, ir Draudikas suteikia
draudimo apsaugą civilinei atsakomybei už žalas, padarytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu vykdant
apdraustą veiklą su sąlyga, kad bus tenkinami šie reikalavimai:
2.4.1. pavojingų medžiagų išsiskyrimo, išmetimo ar kitos rūšies aplinkos užteršimo priežastis yra staigi, atsitiktin÷,
netyčin÷ ir Draud÷jo nenumatyta, nesusijusi su l÷tu ar laipsnišku aplinkos užteršimu, vykdant veiklą;
2.4.2. vykdydamas veiklą, Draud÷jas nepažeid÷ aplinkos apsaugos normų ir taisyklių, kurių privalo laikytis.
2.5. Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu n÷ra susitarta kitaip.
3. Nedraudžiamieji įvykiai
3.1. Įvykis laikomas nedraudžiamuoju ir Draudikas neprivalo mok÷ti draudimo išmokos, jei:
3.1.1.atsakomyb÷ yra susijusi su trečiojo asmens turtu, kuris įvykio metu buvo Draud÷jo nuomojamas ar valdomas,
išskyrus jei toks turtas apdraustas pagal taisyklių 1.3.2 arba 1.4.1 punktus;
3.1.2. atsakomyb÷ yra susijusi su apdorojimo proceso metu atsiradusia žala perdirbamam, taisomam ar kitaip
apdorojamam trečiojo asmens turtui, išskyrus, jei toks turtas apdraustas pagal 1.3.2 punktą;
3.1.3. už žalą, padarytą draud÷jui vykdant statybos darbus, jeigu d÷l to n÷ra susitarta kitaip;
3.1.4. atsakomyb÷ yra susijusi su netinkamos kokyb÷s produktu, išskyrus, jei yra apdrausta produkto atsakomyb÷
pagal 1.3.3 punktą;
3.1.5. atsakomyb÷ yra susijusi su registruojamų sausumos transporto priemonių valdymu, naudojimu;
5

AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas
Bendrosios civilin÷s atsakomyb÷s draudimo taisykl÷s Nr. 013

3.1.6. atsakomyb÷ yra susijusi su skraidymo aparatų, laivų (jūrų, ežerų, upių ir kanalų), jūrų ar oro uostų valdymu,
naudojimu ir žala, padaryta vandens ar oro transporto priemonių pakrovimo ar iškrovimo metu;
3.1.7. žala padaryta pačiam Draud÷jui ar asmenims, susijusiems su Draud÷ju:
• šeimos nariams, giminaičiams (t÷vams, įt÷viams, vaikams, įvaikiams, vaikaičiams, seneliams, broliams,
seserims, įbroliams, įseser÷ms);
• darbuotojams, atliekantiems darbą darbo sutarties pagrindu, jeigu jie veikia Draud÷jo nurodymu ir yra jo
kontroliuojami;
• apdraustos įmon÷s akcininkams, direktoriams, padalinių vadovams.
3.1.8. žala kyla d÷l aplinkos užteršimo, jeigu d÷l to n÷ra susitarta kitaip;
3.1.9. įvykis atsitiko d÷l Draud÷jo (Apdraustojo) ar asmenų, esančių darbo santykiuose su Draud÷ju arba veikiančių
kaip jo atstovai, tyčinių veiksmų;
3.1.10. Draud÷jas (Apdraustasis) ar asmenys, esantys darbo santykiuose su Draud÷ju (Apdraustuoju) ar veikiantys
kaip jo atstovai, buvo apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar kitų toksinių medžiagų ir tai sąlygojo žalos atsiradimą;
3.1.11. žala atsiranda d÷l Draud÷jo veiksmų, kurių asmuo, laikydamasis paprasčiausių kiekvienam asmeniui
suvokiamų atsargumo reikalavimų, nebūtų padaręs (didelis neatsargumas);
3.1.12. atsakomyb÷ yra susijusi su Draud÷jo, kitų asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimu ir pagal įstatymą, ir pagal
sutartį, išskyrus tuos atvejus, kai sutartyje nurodyta kitaip;
3.1.13. atsakomyb÷ kyla d÷l finansin÷s žalos, nesusijusios su žala turtui arba sveikatai bei gyvybei (pelno, pajamų
netekimas, prekin÷s vert÷s sumaž÷jimas ir t.t.);
3.1.14. atsakomyb÷ kyla d÷l žalos, padarytos dokumentams, programinei įrangai arba susijusią su dokumentų,
programin÷s įrangos praradimu;
3.1.15. Draud÷jas v÷luoja suteikti paslaugą, produktą sutartyje ir/ar įstatyme numatytais terminais;
3.1.16. atsakomyb÷ kyla d÷l nekokybiško, aplaidaus apskaičiavimo, projektavimo, apžiūros, br÷žinio, programavimo,
patikrinimo, kitos konsultacin÷s veiklos. Išimtys netaikomas produkto atsakomyb÷s atveju, išskyrus kai apskaičiavimas,
br÷žinys, projektas, apžiūra, ataskaita, programa, patikrinimas, kitas Draud÷jo konsultacin÷s veiklos rezultatas
laikomas produktu;
3.1.17. atsakomyb÷ kyla d÷l darbo be reikiamų leidimų, sertifikatų, licenzijų ar nesilaikant tam tikrai veiklos rūšiai
privalomų normatyvinių aktų, techninių standartų;
3.1.18. atsakomyb÷ kyla d÷l autorinių teisių pažeidimų, firminių, prekinių ženklų panaudojimo;
3.1.19. atsakomyb÷ kyla d÷l įmon÷s direktorių, valdybos narių, kitų skiriamų ar renkamų įmon÷s vadovų veiklos.
3.2. Bet kokiu kitu atveju įvykis laikomas nedraudžiamuoju, jei:
3.2.1. jis įvyko d÷l karo veiksmų, pilietinio karo, masinių riaušių, teroristinių veiksmų, nepaprastosios ar karo pad÷ties
įvedimo, ginkluoto užpuolimo, sukilimo, revoliucijos, sabotažo, radiacijos ar kito atomin÷s energijos poveikio;
3.2.2. Draud÷jas be Draudiko sutikimo pripažįsta žodžiu ar raštu savo kaltę, prisiima turtinius įsipareigojimus d÷l
nuostolių atlyginimo arba atlieka kitus tokius veiksmus, kurie liudija, kad jis pripažįsta savo kaltę;
3.2.3. Draud÷jo prievolių įvykdymo vieta nustatoma ne draudimo sutarties galiojimo teritorijoje;
3.2.4. atsakomyb÷ yra atsiradusi d÷l asbesto ar kitų medžiagų, turinčių savo sud÷tyje asbesto, Urea formaldehido,
dioksinų, švino, polichloruoto bifenilo (PCB), chloro hidrokarbonatų, dietilstibestrolio (DES), silicio dioksido, kitų
organinių junginių laikymo, naudojimo, transportavimo, šalinimo, gamybos, taipogi pel÷sių, grybelių, bioteršalų
kenksmingo poveikio;
3.2.5. atsakomyb÷ kilo pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktus reguliuojančius žalos atlyginimo tvarką d÷l nelaimingo
atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga, jeigu n÷ra susitarta kitaip;
3.2.6. atsakomyb÷ kilo d÷l l÷to ir laipsniško vibracijos, triukšmo, šilumos, kvapo, šviesos, dūmų, suodžių, dulkių, garų
ar dujų, kito panašaus veiksnio;
3.2.7. atsakomyb÷ kilo d÷l sprogmenų, sprogstamųjų, nuodingų, toksinių medžiagų gamybos, prekybos, sand÷liavimo
ar naudojimo;
3.2.8. atsakomyb÷ kilo d÷l garb÷s ar orumo žeminimo, asmens įžeidimo;
3.2.9. atsakomyb÷ kilo d÷l elektromagnetinio lauko poveikio (įskaitant, bet neapsiribojant elektros perdavimo linijomis,
mobiliaisiais telefonais);
3.2.10. atsakomyb÷ kilo d÷l baudų, nuobaudų, netesybų, palūkanų išieškojimo;
3.2.11. d÷l nenugalimos j÷gos (force majeure) aplinkybių.
3.3. Draudžiant produkto civilinę atsakomybę, įvykis papildomai laikomas nedraudžiamuoju, jei žala:
3.3.1. padaryta Draud÷jo produktui;
3.3.2. atsirado d÷l reklamuojamų savybių trūkumo, kai kosmetikos ar farmacijos produktas nesuk÷l÷ žad÷to efekto;
3.3.3. sukelta d÷l genetiškai modifikuotų produktų;
3.3.4. atsirado d÷l produkto naudojimo ne pagal paskirtį arba ne pagal prid÷tą naudojimo instrukciją ar kitą produkto
savybę ir jo naudojimo būdą aprašantį dokumentą;
3.3.5. atsirado d÷l tiesioginio ar netiesioginio tabako gaminių poveikio;
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3.3.6. padaryta produkto, kuris tiektas naudojimui aviacijos arba kosmoso pramon÷je;
3.3.7. atsirado d÷l produkto atšaukimo iš rinkos, netinkamos kokyb÷s produkto grąžinimo, taisymo, pakeitimo
kokybišku produktu;
3.3.8. sukelta produkto, neturinčio galiojančio pažym÷jimo (sertifikato, leidimo), jeigu pažym÷jimas (sertifikatas,
leidimas) yra privalomas pagal galiojančius teis÷s aktus ir jeigu apie tokius reikalavimus Draud÷jas žinojo ar prival÷jo
žinoti.
3.4. Draudžiant civilinę atsakomybę d÷l žalos už patik÷tą turtą pagal taisyklių 1.3.2 arba 1.4.1 punktus, neatlyginama
žala, atsiradusi:
3.4.1. d÷l natūralaus turto nusid÷v÷jimo;
3.4.2. transporto priemonių papildomoje (negamyklin÷je) įrangoje bei daiktams, paliktiems šiose transporto
priemon÷se.
4. Draudimo rizikų variantai
4.1. Sudarant draudimo sutartį, priklausomai nuo Draud÷jo juridinio statuso ir vykdomos veiklos pobūdžio galimi tokie
draudimo variantai:
4.1.1. Variantas A - draudžiama turto savininkų ar teis÷tų valdytojų civilin÷ atsakomyb÷ (išskyrus sausumos, oro ir
vandens transporto priemonių savininkų ar teis÷tų valdytojų civilinę atsakomybę), susijusi su valdomo ar patik÷to turto
padaryta žala tretiesiems asmenims;
4.1.2. Variantas B - draudžiama tam tikros profesijos asmenų civilin÷ atsakomyb÷ d÷l žalos tretiesiems asmenims,
padarytos apdraustojo tiesioginiais profesiniais veiksmais (profesija nurodyta prašyme sudaryti draudimo sutartį);
4.1.3. Variantas C - draudžiama juridinių asmenų, vykdančių savo įstatuose apibr÷žtą ūkinę veiklą (nurodytą prašyme
sudaryti draudimo sutartį) civilin÷ atsakomyb÷ d÷l šia veikla ar veiklos produktu padarytos žalos tretiesiems asmenims.
5. Draudimo sumos nustatymas, išskaita
5.1. Draudimo suma nustatoma Draud÷jo ir Draudiko susitarimu. Šia suma yra apribotas Draudiko maksimalios
atsakomyb÷s už visas draudimo išmokas d÷l visų draudžiamųjų įvykių įvykusių draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu
dydis.
5.2. Draudiko ir Draud÷jo susitarimu gali būti nustatytas draudimo sumos limitas vienam draudžiamajam įvykiui.
Draudžiamojo įvykio (įvykių) atveju Draudikas moka draudimo išmoką (išmokas) neviršydamas nustatytų limitų ir/arba
tokių limitų apribojimų.
5.3. Limitas negali būti didesnis už bendrą draudimo sumą.
5.4. Sudarant draudimo sutartį, gali būti numatyta besąlygin÷ išskaita. Išskaitos dydis nustatomas Draud÷jo ir Draudiko
susitarimu. Išskaita nustatoma absoliučia suma. Tokiu atveju kiekviena draudimo išmoka mokama išskaičiavus
išskaitos sumą, t.y. Draudikas atlygina nuostolių dalį, viršijančią išskaitos sumą.
5.5. Jeigu d÷l vieno draudžiamojo įvykio turi būti taikomos kelios besąlygin÷s išskaitos, taikoma tik viena, pati
didžiausia (nebent draudimo sutartyje nustatyta kitaip).

6. Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mok÷jimo tvarka
6.1. Draudimo įmoką Draudikas apskaičiuoja, atsižvelgęs į Prašyme (anketoje) ir (ar) kituose dokumentuose pateiktą
informaciją, į Draud÷jo prisiimtus įsipareigojimus d÷l išskaitos taikymo bei įmokos mok÷jimo, draudimo apsaugos
trukmę, kitas draudimo sutartyje nustatytas papildomas sąlygas bei draudimo rizikos įvertinimo rezultatus.
6.2. Draudimo įmoka ir jos mok÷jimo terminai nurodomi draudimo sutartyje.
6.3. Draudimo įmoka gali būti sumok÷ta iš karto arba dalimis, Draudiko ir Draud÷jo sutartais mok÷jimo terminais, tai
nurodant draudimo liudijime.
6.4. Pasirašęs draudimo sutartį, Draud÷jas privalo sumok÷ti visą draudimo įmoką arba pirmąją jos dalį iki sutartyje
numatyto termino, kitaip draudimo sutartis neįsigalioja.
6.5. Sudarius trumpalaikę ar papildomą draudimo sutartį, visa apskaičiuota draudimo įmoka mokama iš karto, jeigu
n÷ra susitarta kitaip.
6.6. Draud÷jui nesumok÷jus eilin÷s draudimo įmokos draudimo sutartyje nustatytu laiku, Draudikas apie tai privalo
pranešti Draud÷jui raštu, nurodydamas, jog per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo, pra÷jus protingam
terminui po jo išsiuntimo, Draud÷jui nesumok÷jus draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta.
Įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiu, Draudikas neprival÷s mok÷ti draudimo
išmokos, o draudimo apsaugos galiojimas bus atnaujintas tik Draud÷jui sumok÷jus draudimo įmoką. Draudimo
sutartyje gali būti nustatyti terminai, ilgesni už šio punkto pirmajame sakinyje nurodytus terminus.
6.7. Net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikui ar ją nutraukus, Draud÷jo pareiga sumok÷ti įmokas už sutarties galiojimo
laikotarpį, kuriuo galiojo draudimo apsauga, išlieka.
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6.8. Jeigu draudimo įmoka apskaičiuojama pagal apyvartą, draudimo sutarties galiojimo pabaigoje Draud÷jo nurodyta
apyvarta tikslinama, pritaikant draudimo sutarties sudarymo metu taikytą tarifą. Draud÷jas privalo prieš 10 dienų iki
draudimo sutarties pabaigos pateikti draudikui reikiamą informaciją įmokos patikslinimui.
7. Draudimo rizikos padid÷jimas
7.1. Draud÷jas, ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas, privalo informuoti Draudiką apie rizikos padid÷jimą. Rizikos
padid÷jimu laikomi tokie atvejai kaip:
7.1.1. įmon÷s veiklos keitimas;
7.1.2. Draud÷jo persik÷limas į kitas (ar papildomas) patalpas (teritorijas);
7.1.3. naujos produkcijos gamyba ar naujų paslaugų teikimas;
7.1.4. naujų pramon÷s, komercinių, gyvenamųjų namų atsiradimas šalia Draud÷jui priklausančių ar nuomojamų
gamybinių pastatų ar teritorijų;
7.1.5. turto nuosavyb÷s formos pasikeitimas;
7.1.6. kitos aplinkyb÷s, d÷l kurių gali padid÷ti draudžiamojo įvykio tikimyb÷ ir apie kurias Draud÷jas įsp÷ja Draudiką iš
anksto raštu.
8. Draudimo sutarties galiojimas
8.1. Draudimo sutartis paprastai sudaroma 1 metų laikotarpiui.
8.2 Draudimo sutartis įsigalioja:
8.2.1.sudarius pradinę (metinę, trumpalaikę) arba papildomą sutartį - polise nurodytą dieną, bet ne anksčiau nei kitą
dieną po visos arba pirmos įmokos dalies sumok÷jimo grynaisiais ir pinigų pri÷mimo kvito pasirašymo arba kitą dieną
nuo įmokų įrašymo į Draudiko sąskaitą banke mokant negrynaisiais (pavedimu), jeigu draudimo sutartyje nenumatyta
kitaip;
8.2.2. pratęsiant (atnaujinant) dar galiojančią draudimo sutartį - nuo dar galiojančios sutarties galiojimo momento
pabaigos, bet ne anksčiau nei kitą dieną po visos arba pirmos įmokos dalies sumok÷jimo grynaisiais ir pinigų pri÷mimo
kvito pasirašymo arba kitą dieną nuo įmokų įrašymo į Draudiko sąskaitą banke mokant negrynaisiais (pavedimu), jeigu
draudimo sutartyje nenumatyta kitaip;
8.2.3. performinant draudimo sutartį - kitą dieną po sutarties performinimo. Jei Draud÷jas turi sumok÷ti papildomą
įmoką kitą dieną po visos arba pirmos įmokos dalies sumok÷jimo grynaisiais ir pinigų pri÷mimo kvito pasirašymo arba
kitą dieną nuo įmokų įrašymo į Draudiko sąskaitą banke mokant negrynaisiais (pavedimu), jeigu draudimo sutartyje
nenumatyta kitaip.
8.3. Jeigu pirmoji draudimo įmoka nebus sumok÷ta iki sutartyje nurodytos dienos arba bus sumok÷ta ne visa sutarta
įmoka, draudimo sutartis neįsigalios.
8.4. Draudimo sutarties galiojimas baigiasi kai:
8.4.1. baigiasi liudijime nurodytas laikotarpis, kuriam ji sudaryta;
8.4.2. papildomos draudimo sutarties galiojimas baigiasi polise nurodytą dieną, bet ne v÷liau pagrindin÷s sutarties
galiojimo pabaigos;
8.4.3. Draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas draudimo išmokas;
8.4.4. likviduojamas Draud÷jas ir n÷ra jo teisių ir pareigų per÷m÷jų;
8.4.5. Civiliniame kodekse nustatyti kiti prievolių pasibaigimo pagrindai.
8.5. Draudimo sutartis laikoma negaliojančia jeigu:
8.5.1. ji sudaryta po draudžiamojo įvykio;
8.5.2. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatyti kiti sandorių negaliojimo pagrindai.
8.6. Draudikui išmok÷jus dalį draudimo išmokos, jo prievol÷ pagal tą pačią draudimo sutartį lieka galioti likusiai
draudimo sumos daliai.
9. Draud÷jo ir Draudiko teis÷s ir pareigos
9.1. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draud÷jas turi teisę:
9.1.1. susipažinti su Taisykl÷mis ir gauti iš Draudiko jų kopiją;
9.1.2. pateikti Prašymą draudimo sutarčiai sudaryti per atstovą.
9.2. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draud÷jas privalo:
9.2.1. Draudiko reikalavimu, užpildyti Prašymą bei suteikti kitą Draudiko reikalaujamą informaciją, reikalingą draudimo
rizikai įvertinti;
9.2.2. pateikti visus reikalingus dokumentus galutinei draudimo įmokai apskaičiuoti ir sutarčiai sudaryti;
9.2.3. suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie esmines aplinkybes, galinčias tur÷ti įtakos draudimo rizikai.
Esmin÷mis aplinkyb÷mis, apie kurias Draud÷jas privalo informuoti Draudiką, yra aplinkyb÷s nurodomos taisykl÷se arba
Prašyme sutarčiai sudaryti;
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9.2.4. pranešti Draudikui apie visas draudžiamo objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų sąlygas (draudimo
sumas, draudimo objektus bei draudžiamuosius įvykius), sudarytas su kitais draudikais;
9.2.5. esant būtinybei sudaryti sąlygas Draudikui apžiūr÷ti objektą d÷l kurio naudojimo ar eksploatavimo gali kilti
Draud÷jo civilin÷ atsakomyb÷.
9.3. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas turi teisę:
9.3.1. reikalauti iš Draud÷jo visos informacijos, būtinos draudimo rizikai įvertinti;
9.3.2. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį (pakeisti draudimo sutarties sąlygas), nenurodydamas priežasčių;
9.3.3. apžiūr÷ti objektą d÷l kurio naudojimo ar eksploatavimo gali kilti Draud÷jo civilin÷ atsakomyb÷.
9.4. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas privalo:
9.4.1. supažindinti Draud÷ją su šiomis Taisykl÷mis ir įteikti jų kopiją;
9.4.2. neatskleisti tretiesiems asmenims Draud÷jo Draudikui pateiktos informacijos ir naudoti ją tik Lietuvos
Respublikos įstatymų numatytais tikslais bei tvarka. Informacija, susijusi su Draud÷ju, gali būti atskleista teismams,
teis÷saugos ir kitoms pagal įstatymą turinčioms teisę ją gauti institucijoms, Draudikui vykdant draudimo sutartį. Ši
draudiko pareiga lieka ir draudimo sutarties galiojimo metu bei sutarčiai pasibaigus;
9.4.3. suteikti Draud÷jui informaciją apie Draudiko pavadinimą, draudimo įmon÷s rūšį, adresą, Draudiko padalinio ar
Draudiko atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne Draudiko buvein÷je), iš draudimo sutarčių kylančių ar su ja
susijusių ginčų sprendimo tvarką, Draudiko elgesį, kai Draud÷jas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus rizikos
padid÷jimo atvejus, draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus, nedraudžiamuosius įvykius.
9.5. Draudimo sutarties galiojimo metu Draud÷jas turi teisę:
9.5.1. siūlyti Draudikui keisti draudimo sutarties sąlygas;
9.5.2. įvykus draudžiamajam įvykiui, teikti pretenziją Draudikui d÷l žalos atlyginimo;
9.5.3. pasikeitus draudimo sutartyje nustatytoms aplinkyb÷ms, d÷l kurių sumaž÷ja draudimo rizika reikalauti pakeisti
draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo
sutarties sąlygų ar sumažinti draudimo įmokos (sugrąžinti draudimo įmokos permoką), Draud÷jas turi teisę kreiptis į
teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s, pasikeitus aplinkyb÷ms.
9.6. Draudimo sutarties galiojimo metu Draud÷jas privalo:
9.6.1. suteikti galimybę Draudikui ar jo įgaliotam atstovui įvertinti, ar Draud÷jas laikosi Prašyme ir draudimo sutartyje
nurodytų sąlygų, reikalavimų sumažinti draudiminę riziką, jei d÷l to šalys susitar÷, sudarydamos draudimo sutartį ar jos
galiojimo metu ir jei tai nurod÷ draudimo sutartyje arba jei to reikalauja įstatymai;
9.6.2. laiku mok÷ti draudimo įmokas;
9.6.3. apie kiekvieną rizikos padid÷jimą per 3 darbo dienas nuo sužinojimo apie rizikos padid÷jimą sąlygojančias
aplinkybes (neskaičiuojant poilsio ir šventinių dienų) raštu informuoti Draudiką;
9.6.4. pranešti Draudikui apie visas draudžiamo objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų sąlygas (draudimo
sumas, draudimo objektus bei draudžiamuosius įvykius), sudarytas su kitais Draudikais, ne v÷liau kaip per 10
kalendorinių dienų po draudimo sutarties su kitu Draudiku sudarymo;
9.6.5. pasikeitus draudimo sutartyje nurodytam Draud÷jo gyvenamajam/buvein÷s adresui, per 3 darbo dienas apie tai
raštu informuoti Draudiką;
9.6.6. imtis visų reikiamų ir protingų atsargumo priemonių, reikalingų žalos prevencijai arba jos sumažinimui, siekiant
išvengti reikalavimo pagal draudimo sutartį. Draud÷jo veikla turi atitikti saugumo reikalavimus (priešgaisrin÷s
apsaugos, gamybos technologijos, darbo saugos ir pan.), kurie nustatyti įstatymuose, norminiuose aktuose ir draudimo
sutartyje;
9.6.7. sudaryti galimybę Draudikui įvertinti nuostolių dydį ir siekti, kad Draudikas tur÷tų galimybę sureguliuoti žalą šalių
susitarimu.
9.7. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas turi teisę:
9.7.1. reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką padid÷jus draudimo rizikai. Jeigu
Draud÷jas nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti didesn÷s draudimo įmokos, Draudikas turi teisę
nutraukti sutartį. Tačiau Draudikas negali reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkyb÷s, gal÷jusios
sukelti draudimo rizikos padid÷jimą;
9.7.2. pareikalauti perleisti teisę atstovauti Draud÷ją teisme d÷l pareikštos pretenzijos.
9.8. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas privalo:
9.8.1. Draud÷jo prašymu išduoti draudimo liudijimo dublikatą ar kitus draudimo sutarties sudarymą patvirtinančius
dokumentus;
9.8.2. nedelsiant paprašyti iš atitinkamų įstaigų dokumentų, patvirtinančių įvykio faktą ir aplinkybes, jei tokie
dokumentai reikalingi;
9.8.3. įstatymu nustatyta tvarka informuoti Draud÷ją, nukent÷jusį trečiąjį asmenį apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
9.8.4. gavęs visą informaciją, reikšmingą nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo
išmokos dydį, ne v÷liau kaip per 30 darbo dienų išmok÷ti draudimo išmoką.
9.9. Įvykus draudžiamajam įvykiui, Draud÷jas privalo:
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9.9.1. imtis jam prieinamų protingų priemonių užkirsti kelią nuostoliams ir juos sumažinti. Draudikas atleidžiamas nuo
pareigos mok÷ti draudimo išmoką, jeigu žala atsirado Draud÷jui sąmoningai nesi÷mus jam prieinamų protingų
priemonių šiai žalai sumažinti arba jos išvengti;
9.9.2. apie gaisrą, sprogimą, avariją, vagystę nedelsiant pranešti atitinkamai kompetentingai įstaigai (priešgaisrinei
apsaugai, policijai, avarinei tarnybai ir pan.);
9.9.3. nedelsiant, bet ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kai sužinojo apie įvykį, d÷l kurio gali būti
pareikštas ieškinys arba pretenzija, atitinkantys šiose Taisykl÷se nurodytus draudiminio įvykio požymius, raštu
informuoti Draudiką. Jeigu Draud÷jas (naudos gav÷jas) neįvykdo šiame punkte nurodytos pareigos, Draudikas turi
teisę atsisakyti išmok÷ti draudimo išmoką arba sumažinti ją, atsižvelgdamas į tai, ar Draud÷jas savo pareigos neįvykd÷
tyčia ar d÷l didelio neatsargumo;
9.9.4. suteikti visapusišką, išsamią, tikslią ir atitinkančią tikrovę informaciją apie Draud÷jui žinomas draudžiamojo įvykio
aplinkybes;
9.9.5. pateikti Draudikui visus Draud÷jo turimus su įvykiu susijusius dokumentus, reikalingus įvykio priežastims ir
nuostolių dydžiui nustatyti, bei vykdyti visus kitus Draudiko teis÷tus reikalavimus;
9.9.6. nedelsiant pranešti Draudikui, net ir tuo atveju, kai buvo pranešta apie draudžiamąjį įvykį, jeigu d÷l žalos
atlyginimo pradedamas teisminis procesas;
9.9.7. suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai tirti žalos priežastis, nuostolių dydį;
9.9.8. besąlygiškai laikytis visų Draudiko nurodymų ir neturi teis÷s patenkinti jokių trečiojo asmens pareikštų pretenzijų
be Draudiko žinios;
9.9.9. paaišk÷jus, kad pagal sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka netur÷jo būti mokama arba gal÷jo būti
mažinama, Draudiko reikalavimu, per 30 kalendorinių dienų grąžinti Draudikui draudimo išmoką arba permok÷tą sumą,
išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus;
9.9.10. per 3 darbo dienas nuo sužinojimo pranešti apie nukent÷jusio trečiojo asmens mirtį, jeigu ji įvyko jau po
draudžiamojo įvykio, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo pranešta apie draudžiamąjį įvykį.
9.10. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo:
9.10.1. remiantis šiomis taisykl÷mis bei draudimo sutarties sąlygomis, išmok÷ti draudimo išmokas;
9.10.2. įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mok÷jimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo
išmoką.
10. Draudimo išmoka
10.1 Draudimo išmokos dydį pagal pateiktus dokumentus apie patirtą nuostolį, atsižvelgdamas į draudimo sumą ir
išskaitą, apskaičiuoja Draudikas.
10.2 Neviršydamas draudimo sutartyje numatytų draudimo sumų, Draudikas atlygina:
10.2.1 ekspertų išlaidas, būtinas nustatyti žalos aplinkybes ar jos dydį, esant išankstiniam raštiškam Draudiko
sutikimui;
10.2.2 teismo priteistas išlaidas (susijusias su reikalavimu, atlygintinu pagal draudimo sutartį);
10.2.3 konkretaus įvykio aplinkyb÷mis pagrįstas būtinąsias išlaidas, kurių tikslas buvo išvengti žalos padid÷jimo.
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