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Geležinkelio transporto priemonių draudimo taisykl÷s Nr.034
1. Bendroji dalis
1.1. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas (toliau “Draudikas”) šių Geležinkelio transporto priemonių draudimo
taisyklių (toliau - “Taisykl÷s”) pagrindu sudaro draudimo sutartis su juridiniais asmenimis ir fiziniais asmenimis
(toliau – “Draud÷jas”), įstatymų bei poįstatyminių norminių aktų nustatytais pagrindais ir tvarka naudojančiais ir
valdančiais geležinkelio transporto priemones.
2. Draudimo objektai
2.1. Draudžiamos sutartyje nurodytos Draud÷jui priklausančios geležinkelio transporto priemon÷s (toliau tekste –
riedmenys):
a) lokomotyvai;
b) dyzeliniai ir elektriniai traukiniai;
c) automatris÷s;
d) sunkiosios drezinos;
e) geležinkelio kranai;
f)
kelio mašinos;
g) vagonai, naudojami tik įmon÷s teritorijoje;
h) keleiviniai vagonai;
i)
prekiniai vagonai.
Be to, gali būti apdrausti ir riedmenys, Draud÷jo naudojami pagal turto nuomos sutartį ar išperkamosios nuomos
sutartį (lizingą), jei jų n÷ra apdraudęs savininkas.
Visi draudžiami riedmenys turi tur÷ti techninį pasą ir įregistruoti Geležinkelio riedmenų ir konteinerių registre.
2.2. Nedraudžiama:
a) savaeigiai ir nesavaeigiai rankomis nukeliami nuo b÷gių riedmenys;
b) nesavaeig÷s, rankomis nukeliamos nuo b÷gių, montavimo bei eksploatacijos priemon÷s (bokšteliai, k÷limo
įrenginiai, defektoskopiniai vežim÷liai ir pan.).
3. Draudiminiai įvykiai
Riedmenys draudžiami A ir B variantais (pasirinktinai) nuo jų sunaikinimo ar sugadinimo d÷l šių draudiminių
įvykių, išskyrus išvardintus 4 punkte:
A variantu:
a) gaisro, žaibo trenkimo, sprogimo, valdomų skraidančių aparatų, jų dalių, krovinių užkritimo;
b) gamtinių j÷gų: audros, viesulo, uragano, liūties, krušos, grunto suslūgimo, podirvio vandens veikimo;
c) avarijos, įvykusios d÷l susidūrimo su kliūtimi važiuojant;
d) riedmens nukritimo nuo b÷gių;
e) trečiųjų asmenų neteis÷tos veikos.
Gaisras – ugnis, atsiradusi ne šiam tikslui skirtame židinyje arba išsiveržusi iš jo ir galinti plisti savaime, taip pat
kai gaisro priežastimi yra trumpas elektros sujungimas.
Žaibo trenkimas – tiesioginis žaibo iškrovos per÷jimas į daiktą. Atlyginami tik tiesioginio žaibo poveikio nuostoliai.
Sprogimas – dujų ar garų pl÷timosi savybe pagrįstas staiga vykstantis j÷gos pasireiškimas. Talpa (katilas,
vamzdis ar pan.) sprogsta tuomet, kai jos sienos sudraskomos ir staiga išsilygina sl÷gių skirtumas talpos viduje ir
išor÷je. Jeigu talpos viduje sprogimą sukelia chemin÷ mainų reakcija, tai talpai padarytą žalą būtina atlyginti net ir
tuomet, kai jos sienos nepažeistos.
Valdomų skraidančių aparatų, jų dalių, krovinių užkritimas – tai valdomų skraidančių aparatų, jų dalių, bei
krovinių, pervežamų tais aparatais, atsitrenkimas į judančius ar nejudančius objektus arba susidūrimas su jais.
Audra – stiprus v÷jas (v÷jo greitis 20 m/s ir didesnis), ko pas÷koje ardomi silpnesni pastatai, lūžta medžių šakos,
išjudinami lengvesni daiktai.
Viesulas – galingas oro sūkurys. Jis susidaro ten, kur susiduria skirtingų krypčių ir nevienodų greičių bei
temperatūrų oro srov÷s. Jis atrodo kaip besileidžiantis iš debesų piltuvas ar stulpas, kurio viduje oras, kildamas
aukštyn, nepaprastai greitai sukasi apie savo ašį. V÷jo greitis ne mažesnis kaip 30 m/s. viesulo skersmuo gali būti
nuo kelių šimtų metrų.
Uraganas – praktiškai toks pat oro sūkurys, kaip ir viesulas, tik nepalyginamai didesnis – jo skersmuo nuo kelių
iki kelių šimtų kilometrų. V÷jo greitis 35 m/s ir didesnis.
Potvynis – staigus vandens up÷se arba ežeruose kilimas, d÷l kurio gali būti pragraužtos dambos, apsemtos
žemesn÷s miestų, gyvenviečių dalys, žem÷s ūkio kultūrų pas÷lių plotai, automobilių kelių ruožai arba apgadinti
dideli pramon÷s ir transporto objektai.
Liūtis – trumpalaikis intensyvus lietus, kai per 1 val. ir trumpesnį laiką iškrinta 30 mm ir daugiau kritulių.
Kruša – 10 mm ir didesnio skersmens ledo gabaliukų krituliai, kurie iškrinta šiltuoju metų laiku per keletą ar
keliolika minučių kelių kvadratinių kilometrų plote.
Grunto suslūgimas – vietov÷s taško absoliučios altitud÷s sumaž÷jimas d÷l lietaus, podirvio vandens ir cheminių
procesų dirvoje veikimo, ko pas÷koje nus÷da pamatai, skyla sienos.
Podirvio vandens veikimas – vietov÷s taško absoliučios altitud÷s sumaž÷jimas veikiant podirvio vandenims.
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Stichinių hidrometeorologinių reiškinių kriterijus nustato šalies hidrometeorologai, o juos tvirtina Vyriausyb÷.
Avarija, įvykusi d÷l susidūrimo su kliūtimi važiuojant – įvykis, kuriame dalyvavo bent vienas judantis riedmuo ir
kuriame, susidūrus su kliūtimi,buvo apgadintas ar sunaikintas apdraustas riedmuo.
Avarijomis nelaikomi:
įvykiai d÷l gamtinių j÷gų poveikio;
įvykiai, kurie kilo d÷l riedmenų eksploatavimo taisyklių arba saugumo technikos reikalavimų nesilaikymo;
sugadinimai, atsiradę betarpiškai riedmenyse (stabdant juos, taip pat atsiradę d÷l neišvengiamų natūralių
procesų – medžiagų, iš kurių padaryti riedmenys, sen÷jimo, korozijos, puvimo ir pan.).
Riedmens nukritimas nuo b÷gių – įvykis, kuriame d÷l staiga ir nenumatytai atsiradusių priežasčių ar sąlygų
riedmuo nukrito nuo b÷gių.
Pašalinių daiktų kritimas ant riedmenų – įvykis, kuriame d÷l staiga ir nenumatytai atsiradusių priežasčių ar sąlygų
pašaliniai daiktai užkrito ant riedmens, pas÷koje ko šis buvo sugadintas ar sunaikintas.
Trečiųjų asmenų neteis÷ta veika – nuostoliai, atsiradę d÷l trečiųjų asmenų sukelto gaisro, sprogimo arba tyčinio
riedmenų sugadinimo ar sunaikinimo.
B variantu:
Riedmenų gedimų, d÷l kurių sutrikdomas traukinių eismas arba kyla pavojus sutrikdyti traukinių eismą ir d÷l to
Draud÷jas turi išlaidų siekdamas išvengti avarin÷s situacijos.
A ir B variantais kartu – tik Draudikui ir Draud÷jui susitarus ir tai nurodžius draudimo sutartyje.
4. Nedraudiminiai įvykiai
Draudikas neatlygina riedmenų sunaikinimo, sugadinimo nuostolių, kurie sukelti ar atsirado arba kurie tiesiogiai
ar netiesiogiai did÷ja d÷l:
a) Draud÷jo, apdraustojo ar naudos gav÷jo tyčios (išskyrus, jeigu tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai
vertingi – būtinoji gintis, pilietin÷s pareigos atlikimas ir kt.)
b) Draud÷jo ar jo atstovo veikos, kurioje kvotos, tardymo įstaiga arba teismas nustat÷ tyčinio nusikaltimo arba
chuliganizmo, užtraukiančio administracinę atsakomybę, požymius;
c) neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, puvimo, natūralaus nusid÷v÷jimo ir pan.);
d) karo veiksmų, karo arba ypatingosios pad÷ties įvedimo, masinių neramumų (streikų, teroristinių aktų ir
pan.), radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;
e) Draud÷jo ar jo atstovo nekvalifikuotų (neprofesionalių) veiksmų taisant, remontuojant, montuojant ir
prižiūrint riedmenis, tačiau tai turi būti patvirtinta Valstybin÷s geležinkelio inspekcijos prie LR Susisiekimo
ministerijos, aktais ar kitais jos dokumentais;
f)
riedmenų eksploatacijos po draudiminio įvykio neatlikus pilno, numatyto defektiniame (remonto darbų) akte,
jų remonto;
g) riedmenų ir jų sud÷tinių dalių išvogimo ar išgrobstymo po draudiminio įvykio.
h) žala atsirado d÷l turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valstyb÷s valdžios institucijų nurodymu.
5. Draudimo suma
5.1. Draudimo sutartis gali būti sudaryta apdraudžiant visus Draud÷jo turimus riedmenis arba atskirus riedmenis
visa verte arba jos dalimi (proporciniu draudimu).
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.
5.2. Riedmenys gali būti apdrausti (draudimo vert÷):
a) likutine verte – riedmenų pradine verte at÷mus nusid÷v÷jimo sumą;
b) Draudiko ir Draud÷jo sutarta rinkos verte sutarties sudarymo dienai. (Rinkos kaina nustatoma vadovaujantis
riedmenų pirkimo dokumentais, kainynais , katalogais bei nepriklausomų vertintojų pateiktais duomenimis)
Tik Draudikui ir Draud÷jui susitarus ir tai nurodžius draudimo sutartyje, galima riedmenis drausti atstatomąja
verte, t.y. suma, kurią reikia išleisti, kad galima būtų įsigyti naujos tos pačios rūšies ir kokyb÷s riedmenis arba juos
iš naujo pagaminti.
5.3. Pagal nuomos sutartį naudojami riedmenys apdraudžiami nuomos sutartyje nurodyta verte, kuri negali būti
didesn÷, negu jų atstatomoji vert÷. Atstatomoji vert÷ - tai suma (įskaitant transportavimo bei montavimo išlaidas),
kurią reikia išleisti, norint įsigyti naujus tos pačios rūšies ir kokyb÷s, analogiškus riedmenis arba juos iš naujo
pagaminti;
Iš kitų juridinių asmenų gauti riedmenys (perdaryti, remontuoti, parduoti, saugoti, ir pan.) apdraudžiami jų
pri÷mimo dokumentuose nurodytąja verte.
Draudimo suma negali viršyti tikrosios draudžiamo turto vert÷s (draudimo vert÷s)
6. Franšiz÷ (išskaita)
Riedmenys draudžiami tik su franšize, t.y. kiekvieno draudiminio įvykio metu patirtų nuostolių dalį atlygina pats
Draud÷jas. Draudikas atlygina nuostolių dalį, viršijančią franšiz÷s sumą.
Tik Draudikui ir Draud÷jui susitarus ir tai nurodžius draudimo sutartyje, riedmenys gali būti apdrausti be
franšiz÷s.
7. Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka
7.1. Draudimo sutartis sudaroma Draud÷jo pageidaujamam laikotarpiui.
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Su Draud÷jais, kurie pageidauja padidinti draudimo sumą, sudaroma papildoma sutartis.Tačiau bendra
draudimo suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti objekto draudimo vert÷s. Papildoma sutartis galioja iki
pagrindin÷s sutarties galiojimo pabaigos momento.
7.2. Draudimo įmoka mokama (naudojantis banko ir pašto paslaugomis arba grynaisiais pinigais):
a) sudarius sutartį vienerių metų laikotarpiui – 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;
b) 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 riedmenų vertę, kuriuos Draud÷jas pateikia Draudikui prieš 1 m÷nesį iki
pasibaigiant einamiesiems draudimo metams;
c) 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 išd÷stoma ir mokama sutartais terminais.
7.3. sudarius trumpalaikę ar papildomą draudimo sutartį, įmoka mokama tokiais procentais nuo apskaičiuotos
metin÷s įmokos sumos:
1 m÷nesiui - 20 %; 7 m÷nesiam - 75 %;
2 m÷nesiam - 30 %; 8 m÷nesiam - 80 %;
3 m÷nesiam - 40 %; 9 m÷nesiam - 85 %;
4 m÷nesiam - 50 %; 10 m÷nesių - 90 %;
5 m÷nesiam - 60 %; 11 m÷nesių - 95 %.
6 m÷nesiam - 70 %;
Draudimo įmoka už trumpesnį kaip vienas kalendorinis draudimo m÷nuo, mokama kaip už visą m÷nesį.
8. Draudimo sutarties sudarymo tvarka
8.1. Draudimo sutartį sudaro Draudikas, taip pat Draudiko įgalioti asmenys. Sutartis sudaroma Draud÷jui
pateikus nustatytos formos prašymą draudimo sutarčiai sudaryti, apdraudžiamų riedmenų apyrašą ir kitus Draudiko
reikalaujamus dokumentus, būtinus sutarties sudarymui. 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 pripažinti
draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkyb÷s , kurias Draud÷jas nusl÷p÷, išnyko iki draudiminio
įvykio ar netur÷jo įtakos draudiminiam įvykiui.
8.2. Gavus Draud÷jo prašymą sutarčiai sudaryti, Draudiko atstovas privalo, dalyvaujant Draud÷jui, apžiūr÷ti
pageidaujamus drausti riedmenis ir įvertinti draudimin÷s rizikos laipsnį.
8.3. Draudikas, apskaičiavęs draudimo įmoką, nedelsiant įteikia (išsiunčia) Draud÷jui pranešimą, kuriame
nurodo apskaičiuotos įmokos sumą ir jos sumok÷jimo terminus.
8.4. Draudimo liudijimas išduodamas Draud÷jui ne v÷liau kaip per 5 kalendorines dienas po įmokos gavimo.
8.5. Draudimo sutartis yra savanoriška tiek Draud÷jui, tiek Draudikui.
9. Draudimo sutarties įsigaliojimas, Draudiko atsakomyb÷s pradžia
9.1. Draudimo sutartis įsigalioja:
a) sudarius pradinę 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;
b) pratęsiant (atnaujinant) dar galiojančią draudimo sutartį – 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 sutarties įsigaliojimo dienos.
Jeigu draudimo įmoka ar jos dalis bus nesumok÷ta iki sutartyje nurodytos mok÷jimo termino dienos, tai
draudimo sutartis nutrūksta nuo kitos dienos po mok÷jimo termino pasibaigimo dienos. Per tą laikotarpį atsitikus
draudiminiam įvykiui, Draudikas neatlygins šio įvykio metu patirtų nuostolių. Draud÷jui sumok÷jus visą įsiskolintą
įmokos sumą, Draudiko įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas nuo kitos dienos po to, kai įsiskolinta įmokos suma
buvo įrašyta į Draudiko sąskaitą banke arba įmok÷ta į Draudiko kasą, tačiau už draudiminį įvykį, atsitikusį iki
atnaujinimo dienos, Draudikas nuostolių neatlygina.
9.4. Draudžiant riedmenis eksperimentų ar tyrimo darbų atlikimo laikotarpiui, jie laikomi apdraustais tik bandymų
metu, jeigu n÷ra sutarta kitaip. Draudžiamų riedmenų bandymų vieta bei sąlygos turi būti nurodomas draudimo
sutartyje.
10. Draudimo sutarties nutraukimas, sustabdymas ir pasibaigimas
10.1. 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.
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10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. 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.
10.5. 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.
10.6. Draudimo sutartis pasibaigia:
a) jei Draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas draudimo išmokas;
b) jei likviduojamas Draud÷jas ir n÷ra jo teisių ir pareigų per÷m÷jų);
c) jei pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties galiojimo terminas;
d) jei yra kiti Civilinio kodekso nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai.
10.7. Draudimo sutartis sustabdymas:
10.7.1. 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.
10.7.2. 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.
10.7.3. 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.
10.8. Pasikeitus apdraustų riedmenų savininkui (apdrausti riedmenys perduodami kito asmens nuosavyb÷n),
visos teis÷s ir pareigos, kylančios iš draudimo sutarties, pereina naujam savininkui. Apie apdraustų riedmenų
perleidimą Draud÷jas arba naujasis savininkas privalo informuoti Draudiką raštu per vieną m÷nesį nuo riedmenų
perleidimo sutarties pasirašymo dienos.
Jeigu Draudikas neinformuojamas per vieną m÷nesį raštu apie apdraustų riedmenų savininko pasikeitimą,
tai traktuojama kaip draudimo rizikos padid÷jimas. 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.
10.9. Draudikui sumok÷jus dalį draudimo išmokos, jo prievol÷ pagal tą pačią draudimo sutartį lieka galioti likusiai
draudimo sumos daliai.
Jeigu draudimo išmoka mok÷ta visos draudimo sumos dydžio, tai sutarties galiojimas nutrūksta.
11. Draudimo įmokų nuolaidos
11.1. Draud÷jams, kurie nepertraukiamai (ilgiau negu metus) draud÷ riedmenis ir už juos 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 %.
11.2. Draud÷jams, kuriems sutarties galiojimo metu per paskutinius draudimo metus buvo mok÷ta draudimo
išmoka, pratęsiant (atnaujinant) draudimo sutartį nuolaida netaikoma. Atsižvelgiant į draudimo išmokos sumą, gali
būti taikomas įmokos priedas.
11.3. Jeigu Draud÷jas draudžia visus jam priklausančius riedmenis, jam suteikiama 10 % nuolaida.
11.4. Pritaikius nuolaidas, galutin÷ draudimo įmoka negali būti mažesn÷ už įmoką, apskaičiuotą vadovaujantis
Valstybin÷s draudimo priežiūros tarnybos patvirtintais minimaliais tarifais.
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12. Dvigubas draudimas, draudimas padidintomis sumomis
12.1. Jeigu sutarties galiojimo metu Draud÷jas sudaro kitą sutartį su kitu draudiku apdrausti jau apdraustus
riedmenis nuo apdraustos rizikos, tai jis privalo per 10 kalendorinių dienų raštu pranešti Draudikui apie kitą draudiką
ir nurodyti sutarties draudimo sumą bei įvykius, d÷l kurių riedmenys apdrausti.
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 d÷l tos draudimo sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę, tačiau išmok÷ta draudimo vertę viršijanti
draudimo išmoka negali būti išieškota.
12.4. Jei draudimo įmokos mokamos periodiškai bei nustačius 12. 3. p. nurodytas aplinkybes ir draudimo įmoka
dar n÷ra visiškai sumok÷ta, likusi mok÷ti draudimo įmokos suma sumažinama proporcingai draudimo sumos
sumažinimo dydžiui.
12.5. Jei draudimo suma buvo padidinta d÷l Draud÷jo apgaul÷s, Draudikas turi teisę reikalauti draudimo sutartį
pripažinti negaliojančia ir atlyginti jam padarytus nuostolius, kiekjų 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. Jeigu naudos gav÷jas buvo paskirtas apdraustojo asmens sutikimu, tai naudos gav÷jas gali būti pakeistas
tik apdraustam asmeniui sutikus.
13.6. 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 šalių 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 riedmenų
sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo priežastis.
Taip pat, Draud÷jas privalo pateikti visus reikalingus dokumentus draudimo sutarčiai sudaryti.
Draud÷jas, pateikęs Draudikui prašymą riedmenų draudimo sutarčiai sudaryti ir sudaręs sutartį, privalo pranešti
apie bet kokią riedmenų 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 galiojimo metu, apžiūr÷ti draudžiamus riedmenis, patikrinti priešgaisrin÷s, turto apsaugos
sistemų techninę būklę, įvertinti ar Draud÷jas laikosi techninio geležinkelių naudojimo nuostatų, kitų saugų eismą
reglamentuojančių taisyklių reikalavimų bei draudimo sutartyje aptartų sąlygų ar Draudiko reikalavimų. Draud÷jas ar
jo atstovai privalo tur÷ti visus Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais normatyviniais aktais numatytus leidimus (ar
kitus dokumentus) valdyti ar prižiūr÷ti riedmenis.
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:
a) privalo sudaryti sąlygas viešai susipažinti su šios rūšies draudimo taisykl÷mis ir, prieš sudarydamas
draudimo sutartį įteikti jų kopiją Draud÷jui;
b) 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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Draudikas turi teisę:
a) reikalauti, kad Draud÷jas pateiktų prašyme teisingą ir visą informaciją ir dokumentus, įrodančius
informacijos tikslumą;
b) atsisakyti sudaryti draudimo sutartį nenurodydamas priežasčių.
14.7. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draud÷jas privalo:
a) gelb÷ti riedmenis, pagal galimybes užkirsti kelią nuostoliams ir juos sumažinti;
b) apie gaisrą, sprogimą, avariją, nedelsiant pranešti atitinkamai kompetentingai įstaigai (priešgaisrinei
apsaugai, policijai, eismo saugumo tarnybai ar inspekcijai ir pan.);
c) apie atsitikusį draudiminį įvykį ne v÷liau kaip per dvi paras (neskaičiuojant poilsio ir šventinių dienų) pranešti
Draudikui;
d) surašyti, būtinai dalyvaujant Draudiko atstovui, sunaikintų, sugadintų riedmenų sąrašą, nurodant jų vertę,
buvusią prieš pat draudiminį įvykį, ir jį pateikti Draudikui;
e) parodyti Draudiko atstovui sugadintus riedmenis arba jų liekanas;
f)
išsaugoti po draudiminio įvykio visus likusius sugadintus ir nesugadintus riedmenis iki atvyks Draudiko
atstovas (nuo pranešimo Draudikui apie draudiminį įvykį ne trumpiau kaip 3 darbo dienas);
g) pateikti Draudikui visus dokumentus, reikalingus riedmenų sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir
nuostolių dydžiui nustatyti, jų tarpe ir dokumentus apie apdraustų riedmenų vertę, buvusią prieš pat draudiminį įvykį
bei atliktų darbų pri÷mimo aktus, sąskaitas ir kt.;
h) suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai tirti žalos priežastis, nuostolių dydį (patikrinti
riedmenų apskaitos, įsigijimo, realizavimo, nuomos ir kt. dokumentus).
14.7. Jeigu Draud÷jas policijai nepraneš÷ apie draudiminio įvykio metu dingusius daiktus (riedmenis ar jų dalis),
tai Draudikas gali atsisakyti mok÷ti draudimo išmoką tik už šiuos daiktus.
14.8. Jeigu Draud÷jas atgavo dingusį daiktą po to, kai už jį jau buvo mok÷ta draudimo išmoka, tai Draud÷jas
privalo per 15 kalendorinių dienų nuo daikto atgavimo dienos grąžinti išmoką Draudikui.
14.9. Draud÷jas privalo Draudikui perduoti visus dokumentus bei įrodymus ir suteikti visas žinias reikalingas
pateikti regresinį ieškinį kaltajam asmeniui d÷l padaryto nuostolio.
14.10. 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. Tokio išlaidos atlyginamos
proporcingai draudimo sumos ir draudimo vet÷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.
14.11. Draudikas, gavęs pareiškimą d÷l draudiminio įvykio, privalo ne v÷liau kaip per tris paras, dalyvaujant
Draud÷jo įgaliotam atstovui, surašyti riedmenų 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. Nuostolį nustato Draudikas, vadovaudamasis surašytu riedmenų sunaikinimo ar sugadinimo aktu, gautais
iš Draud÷jo ir kompetentingų įstaigų dokumentais, reikalingais riedmenų sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir
nuostolių dydžiui nustatyti.
15.2. Nuostoliu laikoma:
a) kai riedmenys draudiminio įvykio pas÷koje sunaikinti – šių riedmenų vert÷ (likutin÷, atstatomoji, Draudiko ir
Draud÷jo sutarta rinkos vert÷), buvusi prieš pat draudiminį įvykį;
b) kai riedmenys draudiminio įvykio pas÷koje sugadinti – šių riedmenų remonto vert÷. Remonto vert÷ laikoma
nuostoliu tik ribose sumos, neviršijančios tų riedmenų vert÷s (likutin÷s, atstatomosios arba Draudiko ir Draud÷jo
sutartos rinkos vert÷s), buvusios prieš pat draudiminį įvykį.
c) Draudžiant B variantu nuostoliu laikoma - Draud÷jo išlaidos, siekiant išvengti avarin÷s situacijos, tai yra
riedmenų transportavimas į artimiausią remonto įmonę.
15.3. Nuostolis padidinamas prid÷jus apdrausto turto gelb÷jimo bei liekanų sutvarkymo po draudiminio įvykio
išlaidas.
Atlyginamos visos būtinos ir tikslingos Draud÷jo išlaidos, padarytos riedmenims gelb÷ti ir saugoti iki draudiminio
įvykio akto surašymo, nuostoliui sumažinti, apdraustiems riedmenims ir jų liekanoms sutvarkyti po draudiminio
įvykio, sugadintų riedmenų atstatymo (remonto) sąmatoms sudaryti, apskaičiavimams, laboratoriniams tyrimams,
foto nuotraukoms, sugadintų riedmenų ir jų išd÷stymo eskizams ir kitokiems dokumentams padaryti, kurie reikalingi
riedmenų sunaikinimo ar sugadinimo aplinkyb÷ms bei priežastims nustatyti, taip pat išlaidos, kurias reikia padaryti
nuostolių likvidavimui – panaudojant specialius rūbus, individualios apsaugos priemones, transporto priemones,
perkeliant riedmenis į saugią vietą ir pan. Apie šių papildomų išlaidų būtinumą ir tikslingumą sprendžia Draudikas.
15.4. Draud÷jui neatlikus ar nevisiškai atlikus šių taisyklių 15.3 p. nurodytų pareigų , Draudikas turi teisę
neatlyginti tos žalos dalies, kuri atsirado d÷l sąmoningo pareigų neatlikimo.
16. Ekspertų 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.
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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:
a) jeigu per sutarties galiojimo laikotarpį apdraustų riedmenų vert÷ nepasikeit÷ arba ji sumaž÷jo – ta dalimi
(tokiu procentu) nuo nuostolių sumos, kuria riedmenys buvo apdrausti, bet ne daugiau draudimo sumos;
b) jeigu per sutarties galiojimo laikotarpį apdraustų riedmenų vert÷ padid÷jo – ta dalimi nuo nuostolių sumos,
kurią sudaro draudimo suma nuo riedmenų vert÷s, buvusios prieš pat draudiminį įvykį, bet ne daugiau draudimo
sumos;
c) draudimo išmoka negali viršyti draudimo vert÷s.
Iš apskaičiuotos draudimo išmokos minusuojama franšiz÷s suma.
17.2. Draudimo išmoka Draud÷jui mokama tik Draudikui įsitikinus (jam pateiktų sąskaitų ir dokumentų pagrindu),
kad remontas atliktas arba sugadintos dalys pakeistos.
17.3. Tais atvejais, kada riedmenys sunaikinami ar sugadinami po to, kai sutartis įsigalioja sumok÷jus įmokos
dalį, tai mokant draudimo išmoką iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuojamos nesumok÷tos
draudimo įmokos už einamus draudimo metus, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
17.4. Draudimo išmoka fiziniam asmeniui išmokama 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.
17.5. Draudikas turi teisę atid÷ti išmok÷jimą:
a) kol bus gauti visi draudiminį įvykį ir jo aplinkybes pagrindžiantys dokumentai (pagal taisyklių 17.4. p.);
b) jei Draud÷jui arba vienam iš jo atstovų d÷l draudiminio įvykio keliama civilin÷ ar baudžiamoji byla, ar
prad÷tas teismo procesas – iki proceso pabaigos.
17.6. Jeigu įvykis yra draudiminis, o Draud÷jas ir Draudikas nesutaria d÷l 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÷nesiai.
17.7. Draud÷jas praranda teisę gauti draudimo išmoką, jeigu visas nuostolis yra atlygintas asmens, atsakingo už
šios žalos padarymą.
Jeigu atlyginta tik dalis nuostolio, tai draudimo išmoka mokama išskaičiavus sumą, kurią Draud÷jas gavo iš
kaltojo d÷l padaryto nuostolio asmens.
17.8. Išmok÷tos draudimo išmokos ribose Draudikui pereina reikalavimų teis÷ atsakingam už padarytą žalą
asmeniui.
17.9. Jeigu Draud÷jas atsisak÷ nuo savo reikalavimo teis÷s asmeniui, atsakingam už padarytą žalą arba jeigu
šios teis÷s nebegalima įgyvendinti d÷l Draud÷jo kalt÷s, Draudikas atleidžiamas nuo pareigos sumok÷ti visą ar
atitinkamą dalį draudimo išmokos.
17.10. Draudimo išmoka mokama pervedant ją į Draud÷jo sąskaitą banke arba sumokant grynaisiais iš Draudiko
kasos.
18. Draudimo išmokos nemok÷jimas ir sumažinimas
18.1. Draudikas atsisako mok÷ti draudimo išmoką, jeigu:
a) 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.
b) 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.).
c) 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.
d) apie įvykį nepraneš÷ kompetentingai įstaigai (priešgaisrin÷s apsaugos, policijos, valstybinei geležinkelių
inspekcijai ir pan.), d÷l ko ji nepatvirtina įvykio fakto;
e) Draud÷jas nuostolį padar÷ sąmoningai ar, klastodamas faktus, band÷ suklaidinti Draudiką;
f)
Draud÷jas ar jo įgaliotas asmuo imasi apgaulingų priemonių ir būdų, kad gautų sau naudos iš draudimo
sutarties;
g) Draudikas atleidžiamas nuo išmokos, ar jos dalies mok÷jimo, jeigu Draud÷jas gavo visą ar dalinį žalos
atlyginimą iš trečiojo asmens, kalto d÷l padarytos žalos apdraustajam turtui.
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.
7

AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas

Geležinkelio transporto priemonių draudimo taisykl÷s Nr.034
19. Netesybos už draudimo sutarties pažeidimus
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 informaciją
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:
a) teismams, teis÷saugos ir kitoms institucijoms įstatymų numatytais atvejais;
b) 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 pareigų pagal draudimo sutartį 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.
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.

Direktorius

S. Pakeltis
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