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 PATVIRTINTA 
2007 m. kovo 21 d. 

Protokolu Nr. 94 

 

Gyvuli ų draudimo taisykl ÷s  Nr.011 
 

1. Bendroji dalis  
1.1. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas (toliau “Draudikas”) šių Gyvulių draudimo taisyklių (toliau - 
“Taisykl÷s”) pagrindu sudaro draudimo sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis (toliau – “Draud÷jas”), 
įstatymų bei poįstatyminių norminių aktų nustatytais pagrindais valdančiais gyvulius.ir tvarka  
1.2. Atskirais atvejais, draud÷jui ir draudikui susitarus konkrečioje draudimo sutartyje gali būti numatytos 
sąlygos, papildančios tam tikras šių taisyklių nuostatas. 
1.3. Draudimo sutartis yra savanoriška tiek draud÷jui, tiek draudikui. Draudikas gali atsisakyti sudaryti 
draudimo sutartį nenurodydamas priežasčių. 
 

2.Draudimo objektas  
2.1. Galvijai - nuo 6 m÷nesių amžiaus; 
2.2. Avys, ožkos - nuo 6 m÷nesių amžiaus; 
2.3. Arkliai - nuo 1 metų amžiaus; 
2.4. Kiaul÷s - nuo 4 m÷nesių amžiaus; 
2.5. Bičių šeimos (aviliuose); 
2.6. Grynaveisliai šunys - nuo 6 m÷nesių amžiaus. 
2.7. Kailiniai žv÷reliai - nuo 6 m÷nesių amžiaus  
 

3.Draudiminiai įvykiai  
3.1. Gyvulius (išskyrus bičių šeimas aviliuose) galima apdrausti nuo šių rizikų (pagal variantus): 
I variantas - žuvus nuo ligų, taip pat nuo šių stichinių nelaimių ir nelaimingų įvykių: gaisro, sprogimo, žaibo, 
elektros srov÷s poveikio, saul÷s ar šilumos smūgio, potvynio, poplūdžio, audros, pūgos, krušos, sušalimo, 
uždusimo, žv÷rių užpuolimo, ūminio apsinuodijimo nuodingosiomis žol÷mis ar medžiagomis, pakliuvimo po 
transporto priemone ar kitų trauminių sužalojimų. 
II variantas - nuo visų I variante išvardintų draudiminių įvykių, taip pat nuo vagyst÷s bei kitų asmenų 
neteis÷tos veiklos. 
Be to, pagal I ir II variantus gyvuliai apdraudžiami nuo priverstinio skerdimo d÷l nelaimingų įvykių, kai gresia 
neišvengiamas nugaišimas, taip pat nuo priverstinio skerdimo ar sunaikinimo veterinarijos specialisto 
nurodymu, duotu vykdant priešepizootines priemones arba d÷l gyvulio nepagydomos ligos, d÷l kurios gresia 
neišvengiamas nugaišimas. 
Galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules iki 2 punkte nurodyto amžiaus galima apdrausti nuo žuvimo d÷l šių 
draudiminių įvykių: žaibo, potvynio, poplūdžio, audros, pūgos, krušos, gaisro, elektros srov÷s poveikio, žv÷rių 
užpuolimo. 
3.2. Bičių šeimos aviliuose apdraudžiamos nuo žuvimo d÷l ligų, taip pat d÷l šių stichinių nelaimių ir nelaimingų 
įvykių: gaisro, žaibo, potvynio, poplūdžio, audros, pūgos. Bičių šeimos aviliuose, be to, apdraudžiamos nuo jų 
sunaikinimo stabdant infekcinių ligų pl÷timąsi, nuo žuvimo d÷l kitų asmenų neteis÷tos veiklos ir nuo pavogimo. 

 
4. Nedraudiminiai įvykiai  

Draudikas neatlygina Draud÷jo nuostolių, jei: 
4.1. įvykis atsitiko d÷l draud÷jo (jo šeimos nario, nepriklausomai nuo amžiaus), bendrijos nario arba 
darbuotojo, kuris pagal darbo sutartį tuos gyvulius (bičių šeimas aviliuose) prižiūri, šeria (maitina), saugo (tarp 
jų - dirbančio samdos pagrindais) tyčios veiksmų, arba nuostolį padar÷ tokie jų veiksmai, kuriuose tardymo 
įstaigos ar teismas nustat÷ jų tyčinio nusikaltimo požymius; 
4.2. gyvulys nugaišo (bičių šeima avilyje žuvo) tod÷l, kad draud÷jas, jo šeimos pilnametis narys, bendrijos 
narys ar darbuotojas neįvykd÷ veterinarijos tarnybos specialisto nurodymų d÷l profilaktinių priemonių 
įgyvendinimo kovojant prieš užkrečiamų ligų plitimą arba laiku neįvykd÷ nurodymo paskersti sergantį gyvulį; 
4.3. apie vagystę, gaisrą, sprogimą, pakliuvimą po transporto priemone, kitų asmenų neteis÷tą veiką, 
nepranešta atitinkamai kompetetingai įstaigai, taip pat kai tos įstaigos nepatvirtina įvykio; 
4.4. gyvuliui nugaišus (žuvus bičių šeimai avilyje) draudiko atstovui, atvykusiam surašyti akto, neparodomas 
gyvulio lavonas (žuvusi bičių šeima avilyje), išskyrus atvejus, kai užkrečiamos ligos plitimui išvengti 
veterinarijos tarnybos specialisto nurodymu lavonas (bičių šeima avilyje) sunaikintas; 
4.5. draud÷jas nesuteikia galimyb÷s draudiko atstovui nustatyti faktinį gyvulių, bičių šeimų aviliuose skaičių 
ūkyje, bendrijoje, jei to reikia draudimo išmokos mok÷jimo sprendimui priimti; 
4.6. kai apdraustas sergantis (nepasveikęs), sulysęs, užsigul÷jęs prieš ar po prieauglio atsivedimo gyvulys, 
kuris v÷liau nugaišo ar buvo nukreiptas priverstiniam skerdimui, taip pat kai bičių šeimos aviliuose buvo 
gydytos ir dar nebuvo pasveikę (sergančios); 
4.7. apie atsitikusį draudiminį įvykį per vieną darbo dieną nepranešta draudikui; 
4.8. bičių šeima žuvo nuo invazinių ligų, graužikų poveikio ar nuo apsinuodijimo pesticidais, netinkamu 
(nekokybišku) maistu, sušalimo; 
4.9. gyvulys priverstinai paskerstas ar nugaišo išsekęs (kacheksija) d÷l nepilnaverčio, nekokybiško, 
nepakankamo š÷rimo ar senatv÷s, netinkamos priežiūros (nesistemingo š÷rimo, perš÷rimo, jeigu paš÷rus 
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arkliai tuoj pat imami į darbą, girdomi šaltu vandeniu ir pan.) ar apsaugos bei eksploatavimo arba d÷l to, kad 
laiku nesikreipta veterinarin÷s pagalbos; 
4.10. draud÷jas sąmoningai siek÷ tur÷ti neteis÷tos naudos; 
4.11.gyvulys priverstiniam skerdimui išvežtas tod÷l, kad ūkyje bendrijoje toliau laikyti ekonomiškai buvo 
nenaudinga, nes d÷l senatv÷s, bergždumo bei d÷l persirgtų ligų sumaž÷jo produktyvumas, panaudojimo 
efektyvumas arba gyvulys priverstinai paskerstas pra÷jus daugiau kaip dviems paroms po veterinarijos 
tarnybos specialisto nurodymo; 
4.12. nuostolį padar÷ karo veiksmai, vidaus neramumai, radiacija ar kitas atomin÷s energijos poveikis, 
konfiskavimas, turto areštas; 
4.13. gyvulys neparodomas draudiko atstovui iki priverstinio paskerdimo; 
4.14. draudikas padaro išvadą, kad priverstiniam skerdimui nukreipiamas gyvulys, kuriam neišvengiamas 
gaišimas negresia; 
 

5. Draudimo vieta  
5.1. Gyvuliai draudžiami sutartyje nurodytu adresu. Draudimo vieta gali būti pastatų, patalpų, sodybų arba ūkinių valdų, 
kuriose laikomi gyvuliai, adresas. 
 

6. Draudimo sumos  
6.1. Apdraudžiama draud÷jo pasirinkta suma, sutarta su draudiko atstovu, tačiau ji negali viršyti maksimalios 
draudimo sumos, nustatytos draudiko. 
6.2. Maksimalios draudimo sumos nustatomos, atsižvelgiant į susiklosčiusias vietov÷je rinkos kainas, 
draudžiant grynaveislius gyvulius - atsižvelgiant į kompetentingos organizacijos įvertinimą ar įsigijimo 
dokumentus. 
 

7. Franšiz ÷ (išskaita)  
7.1. Gyvuliai gali būti draudžiami su besąlygine franšize arba be franšiz÷s. Draudimo su numatyta besąlygine 
franšize atveju, kiekvieno draudiminio įvykio metu patirtų nuostolių dalį atlygina pats Draud÷jas. Draudikas 
atlygina nuostolių dalį, viršijančią franšiz÷s sumą. 
 

8. Draudimo sutarties sudarymo tvarka  
8.1. Sutartis sudaroma Draud÷jui pateikus nustatytos formos prašymą draudimo sutarčiai sudaryti, 
apdraudžiamų gyvulių apyrašą, jų registracijos numerius (jei yra), sveikatos pažym÷jimus ir kitus Draudiko 
reikalaujamus dokumentus, būtinus sutarties sudarymui. 
8.2. Gyvuliai apdraudžiami jų nuolatinio laikymo (draud÷jo ūkyje) bei ganymo vietose, o bičių šeimos aviliuose 
- taip pat ir bityno laikino perk÷limo medunešiui vietose. 
8.3. Sutartis gali būti sudaryta, jeigu apdraudžiami visi ūkyje, bendrijoje esantys sveiki tos rūšies gyvuliai, 
kurie yra sulaukę 2 punkte nurodytą amžių. Tos pačios rūšies ir amžiaus grup÷s gyvuliai apdraudžiami tik 
vienodomis sumomis. Apdraudžiamos visos ūkyje, bendrijoje esančios sveikos bičių šeimos aviliuose 
(remiantis sanitarinio bityno paso duomenimis). 
Apdrausti ne visus arba skirtingomis sumomis galima arklius ir vyresnius kaip 6 m÷nesių galvijus, jeigu jie 
skiriasi pagal lytį, spalvą, amžių ir pan. 
8.4. Paskelbus karantiną arba apribojimus (laikinai uždrausta parduoti pieną, gyvulius ir pan.), toje vietov÷je 
nedraudžiami gyvuliai (bičių šeimos aviliuose), kurie gali sirgti liga, d÷l kurios paskelbtas karantinas arba 
apribojimai. Nedraudžiami (taip pat ir papildomomis sutartimis) sergantys, sulysę, užsigul÷ję prieš ir po 
prieauglio atsivedimo, įtariami sergant brucelioze, tuberkulioze ir užsikr÷tę leukoz÷s virusu gyvuliai 
(sergančios bičių šeimos aviliuose), taip pat jei vienoje patalpoje kartu su sveikais gyvyliais laikomi užsikr÷tę 
arba sergantys užkrečiamomis ligomis gyvuliai, arba gyvuliai yra vietov÷je, kurioje gresia potvynis ar kitos 
stichin÷s nelaim÷s, nuo to momento, kai apie tokią gr÷smę pranešta nustatyta tvarka arba kompetentingos 
įstaigos (hidrometeorologijos tarnyba ir kt.) suraš÷ atitinkamą dokumentą, patvirtinantį gr÷sm÷s faktą. 
Šito punkto pirmojoje pastraipoje išd÷stytos nuostatos netaikomos draudimo sutartims, kurios įforminamos be 
pertraukos naujam draudimo laikotarpiui, tačiau naujosios sutarties draudimo suma tuo atveju negali būti 
didesn÷ už ankstesniąja sutartimi nustatytąją draudimo sumą. 
8.5. Draud÷jas, sudarydamas naują draudimo sutartį (apdrausdamas nedraustus gyvulius, bičių šeimas 
aviliuose), sudarydamas papildomą sutartį draudimo sumai didinti arba įformindamas sutartį naujam draudimo 
laikotarpiui ir tuo metu didindamas draudimo sumą, privalo parodyti apdraudžiamus gyvulius, bičių šeimas 
aviliuose draudiko atstovui, kuris, esant neaiškumams, privalo aiškintis (su vet. tarnybomis ir pan.), ir tik po to 
spręsti sutarties sudarymo klausimą. 
8.6. Jei sutarties galiojimo metu išaišk÷ja, kad Draud÷jas, sudarant draudimo sutartį, suteik÷ Draudikui 
žinomai melagingą informaciją apie aplinkybes galinčias tur÷ti esmin÷s įtakos draudiminio įvykio atsitikimo 
tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui, tai Draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį 
negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkyb÷s, kurias Draud÷jas nusl÷p÷, išnyko iki draudiminio įvykio ar 
netur÷jo įtakos draudiminiam įvykiui. 
8.7. Gavus Draud÷jo prašymą sutarčiai sudaryti, Draudiko atstovas privalo, dalyvaujant Draud÷jui, apžiūr÷ti 
pageidaujamus drausti gyvulius, įvertinti jų būseną ir draudimin÷s rizikos laipsnį. 
8.8. Draudikas, apskaičiavęs draudimo įmoką, nedelsiant įteikia (išsiunčia) Draud÷jui pranešimą, kuriame 
nurodo apskaičiuotos įmokos sumą ir jos sumok÷jimo terminus. 
8.9. Draudimo liudijimas išduodamas Draud÷jui ne v÷liau kaip per 5 kalendorines dienas po įmokos gavimo.  
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9. Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka  
9.1. Draudimo sutartis sudaroma Draud÷jo pageidaujamam laikotarpiui. 
Kai draudimo sutarčiai galiojant apdrausto gyvulio amžius pasiekia aukštesnę amžiaus grupę, kai vietoj tur÷to 
įsigyjamas vertingesnis gyvulys (bičių šeima avilyje), kai padid÷ja gyvulių (bičių šeimų aviliuose)  skaičius ar 
maksimali draudimo suma, draud÷jas gali padidinti apdraustų gyvulių (bičių šeimų aviliuose) draudimo sumas 
arba įsigytus gyvulius (bičių šeimas aviliuose) apdrausti papildoma draudimo sutartimi laikotarpiui, likusiam iki 
pagrindin÷s draudimo sutarties galiojimo termino. Minimalus metinis draudimo įmokų tarifas visiems 
draudžiamiems gyvuliams 0,01% draudimo sumos. 
9.2. Sudarant draudimo sutartį trumpesniam kaip vieneri metai laikotarpiui ir sudarant papildomą draudimo 
sutartį, kuri galios iki pagrindin÷s sutarties galiojimo termino, reikia sumok÷ti šitokią metin÷s įmokos dalį: kai 
draudimo laikotarpis vienas m÷nuo - 20% metin÷s premijos, 2 m÷nesiai - 30%, 3 m÷nesiai - 40%, 4 m÷nesiai 
- 50%, 5 m÷nesiai - 60%, 6 m÷nesiai - 70%, 7 m÷nesiai - 75%, 8 m÷nesiai - 80%, 9 m÷nesiai - 85%, 10 
m÷nesių - 90%, 11 m÷nesių - 95%. 
Nustatant draudimo laikotarpio m÷nesių skaičių, nepilnas m÷nuo prilyginamas pilnam m÷nesiui 
9.3. Įmoka gali būti sumok÷ta : 
grynaisiais; 
negrynaisiais. 
9.4. Sudarant sutartį metų laikotarpiui, draud÷jas gali įmoką sumok÷ti per du kartus: 50% įmokos - sudarant 
sutartį ir 50% - ne v÷liau kaip per 4 m÷nesius nuo sutarties įsigaliojimo. 
 

10. Draudimo sutarties įsigaliojimas, Draudiko atsakomyb ÷s pradžia  
10.1. Draudimo sutartis įsigalioja: 
a) sudarius pradinę (metinę , trumpalaikę) arba papildomą sutartį – kitą dieną po to, kai visa arba pirmoji 
įmokos dalis buvo įrašyta į Draudiko sąskaitą banke ar įmok÷ta į Draudiko kasą, jeigu draudimo sutartyje 
nenumatyta kitaip; 
b) pratęsiant (atnaujinant) dar galiojančią draudimo sutartį – nuo dar galiojančios sutarties galiojimo pabaigos 
momento. 
10.2. 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. 
10.3. Draudiko atsakomyb÷ prasideda nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
10.4. Sutarties galiojimo laikotarpyje vietoj netekto (parduoto ar kitaip netekto) gyvulio, bičių šeimos avilyje, 
įsigijus kitą šios rūšies gyvulį (bičių šeimą avilyje) arba ūkyje esančiam gyvuliui sulaukus draudžiamojo 
amžiaus, tas gyvulys (bičių šeima avilyje), neimant papildomos įmokos, laikomas apdraustu suma, 
neviršijančia nustatytos sumos gyvuliams (bičių šeimoms aviliuose)  apdrausti, jei pagal tą sutartį nebuvo 
mok÷ta draudimo išmoka. 
 

11. Draudimo sutarties nutraukimo, sustabdymo ir pa sibaigimo terminai  
11.1. Draudimo sutarties nutraukimas 
11.1.1. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą terminą, jeigu po sutarties įsigaliojimo išnyko 
galimyb÷s įvykti draudiminiam įvykiui arba draudimin÷ rizika išnyko d÷l aplinkybių, nesusijusių su draudiminiu 
įvykiu (draudimo objektas žuvo d÷l priežasčių, nesusijusių su draudiminiu įvykiu ir kt.). Nutraukus draudimo 
sutartį šiais pagrindais , Draudikas įgyja teisę į dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties 
galiojimo terminui. 
11.1.2. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padid÷jimą, turi teisę reikalauti pakeisti 
draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Jeigu Draud÷jas tokiu atveju nesutinka pakeisti 
draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti didesn÷s draudimo įmokos , Draudikas turi teisę kreiptis į teismą d÷l 
draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s. 
11.1.3. Jei draudimo sutarties galiojimo metu Draud÷jas tuo pat  nepraneša Draudikui apie iš esm÷s 
pasikeitusias draudimo sutartyje numatytas aplinkybes, d÷l kurių padid÷ja ar gali padid÷ti draudimo rizika, 
Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo 
įmokos. Draudikas neturi teis÷s reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkyb÷s , gal÷jusios 
sukelti draudimo rizikos padid÷jimą. 
11.1.4. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos aplinkyb÷s, 
d÷l kurių sumaž÷ja ar gali sumaž÷ti draudimo rizika, Draud÷jas d÷l draudimo rizikos sumaž÷jimo turi teisę 
reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju 
nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mok÷ti sumažintos draudimo įmokos, Draud÷jas turi teisę 
kreiptis į teismą d÷l draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s pasikeitus aplinkyb÷ms.  
11.1.5. Kai draudimo sutartis nutraukiama Draud÷jo iniciatyva, Draud÷jui grąžinama draudimo įmoka už likusį 
draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir įvykdymo išlaidas (iki 50 % 
grąžintinos įmokų sumos) bei pagal tą draudimo sutartį mok÷tas sumas. 
11.2. Draudimo sutarties sustabdymas: 
11.2.1. Draud÷jui nesumok÷jus draudimo įmokos draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejį, kai 
draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos sumok÷jimu), draudikas apie tai privalo 
pranešti draud÷jui raštu, nurodydamas, jog, per 15 dienų nuo pranešimo gavimo draud÷jui nesumok÷jus 
draudimo įmokos ar jos dalies, draudiko prievol÷s įvykus draudiminiam įvykiui mok÷ti draudimo išmoką 
vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik draud÷jui sumok÷jus draudimo įmoką. Jei draudimo sutartyje 
nenustatytas kitoks pranešimų siuntimo būdas, preziumuojama, jog draud÷jas gavo draudiko pranešimą, 
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išsiųstą paštu, pra÷jus protingam terminui po jo išsiuntimo. Draudimo sutartyje gali būti numatyti terminai, 
ilgesni už šioje dalyje nurodytus terminus. 
11.2. 2. Jei draudiminis įvykis įvyksta draudiko prievol÷s įvykus draudiminiam įvykiui mok÷ti draudimo išmoką 
vykdymo sustabdymo (toliau - draudimo apsaugos sustabdymo) metu, tai draudikas neprivalo mok÷ti 
draudimo išmokos. Jei civilin÷s atsakomyb÷s draudimo atveju draudimo sutartyje nustatyta, jog draudiminis 
įvykis yra reikalavimo atlyginti žalą pateikimas, tai veikos, d÷l kurios atsirado žala, atlikimas draudimo 
apsaugos sustabdymo metu suteikia draudikui teisę atsisakyti mok÷ti draudimo išmoką, nepaisant to, jog 
reikalavimas atlyginti žalą pateiktas pasibaigus draudimo apsaugos sustabdymui. 
11.2.3. Jei draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau negu 3 m÷nesius, tai draudikas turi teisę 
vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Draudikas, šiuo pagrindu nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į iki 
draudimo sutarties nutraukimo nesumok÷tas draudimo įmokas, tarp jų ir įmokas, tenkančias draudimo  
apsaugos sustabdymo laikotarpiui, bet neilgesniam kaip 3 m÷nesiai. 
11.3. 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. 
11.4. Pasikeitus apdrausto turto savininkui (apdraustas turtas perduodamas kito asmens nuosavyb÷n), visos 
teis÷s ir pareigos, kylančios iš draudimo sutarties, pereina naujam savininkui. Naujasis savininkas per vieną 
m÷nesį nuo turto perleidimo sutarties pasirašymo dienos privalo raštu pranešti Draudikui apie nuosavyb÷s 
teis÷s per÷jimą. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos pasikeitimus, turi teisę reikalauti 
pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba draudimo įmokas. Jei Draud÷jas ar naujasis savininkas su tuo 
nesutinka, turi kreiptis į teismą d÷l daudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s pasikeitus 
aplinkyb÷ms. 
11.5. Negaliojanti draudimo sutartis: 
11.5.1. ji sudaryta po draudiminio įvykio 
11.5.2. yra kiti Civiliniame kodekse nustatyti sandorių  negaliojimo pagrindai. 

 
12.Draudimo įmokų nuolaidos ir lengvatos  

12.1. Draud÷jams, kurie tris ir daugiau metų be pertraukos draud÷ atitinkamos rūšies gyvulius, bičių šeimas 
aviliuose ir per tą laiką negavo draudimo išmokos, teikiama įmokų nuolaida naujam metų laikotarpiui 
sudaromoms sutartims, kurios įforminamos dar galiojant anksčiau sudarytosioms sutartims. 
Nuolaidos teikiamos procentais nuo įmokų  sumų, apskaičiuotų už tos rūšies gyvulius, bičių šeimas aviliuose, 
nustatytais metinių įmokų tarifais: 
draudžiant ketvirtus metus - 10%, 
draudžiant penktus ir daugiau metų - 20%; pritaikius šias nuolaidas draudimo įmoka negali būti mažesn÷ už 
minimalią. 
12.2. Pradine metine sutartimi ar sutartimi naujam metų laikotarpiui vienu kartu apdraudžiant 2 ar daugiau 
galvijų teikiama įmokų nuolaida. Apdraudžiant du galvijus - 15%, tris - 25%, keturis - 30%, penkis - 35%, šešis 
ir daugiau - 40%. 
Šios nuolaidos nustatymui sudedamas tos rūšies gyvulių skaičius pagal galiojančias sutartis ir sudaromą 
sutartį. Įmokos nuolaida už tos gyvulių rūšies draudimą skaičiuojama atitinkamu procentu nuo įmokos  sumos, 
apskaičiuotos pagal įforminamą sutartį, nuo kurios skaičiuojama numatyta nuolaida. 
12.3. Draud÷jui, kuris tos rūšies gyvulių, bičių šeimų aviliuose draudimo sutartis sudarin÷jo tris paskutinius 
metus be pertraukos, suteikiamas lengvatinis m÷nesio laikas naujai sutarčiai sudaryti. 
Per nurodytą lengvatinį laiką sudaryta sutartis naujam laikotarpiui įsigalioja nuo anksčiau sudarytos sutarties 
galiojimo pabaigos momento.  
Vietoj nugaišusio (sunaikinto) gyvulio (žuvusios, sunaikintos bičių šeimos avilyje) per 30 dienų nuo 
draudiminio įvykio dienos apdraudžiant įsigijusį kitą arba sulaukusį draudžiamojo amžiaus ūkyje esantį tos 
rūšies gyvulį (bičių šeimą avilyje), užskaitomas draudimo laikotarpis pagal anksčiau tur÷to gyvulio (bičių 
šeimos avilyje) draudimo sutartį nuolaidoms ir lengvatoms teikti. 
 

13. Dvigubas draudimas, draudimas padidintomis sumo mis  
13.1. Jeigu sutarties galiojimo metu Draud÷jas sudaro kitą sutartį su kitu draudiku apdrausti jau apdraustus 
gyvulius nuo tų pačių rizikų, tai jis privalo per 10 kalendorinių dienų raštu pranešti Draudikui apie kitą draudiką 
ir nurodyti sutarties draudimo sumą bei įvykius, d÷l kurių gyvuliai apdrausti. 
13.2. 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 žalos dydžio. 
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. 
13.3. 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. 
13.4. Jei draudimo suma buvo padidinta d÷l Draud÷jo apgaul÷s, Draudikas turi teisę reikalauti draudimo 
sutartį pripažinti negaliojančia ir atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta draudimo įmoka. 
 

14. Draudimas kito asmens naudai  
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14.1. 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). 
14.2. 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 nustatytos šiose taisykl÷se. Draudimo išmokos 
jis gali reikalauti tik pritarus asmeniui, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis. 
14.3. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draudikas moka draudimo išmoką asmeniui, kurio naudai sudaryta 
draudimo sutartis, arba, jo sutikimu, Draud÷jui, vadovaujantis šių taisyklių sąlygomis. 
14.4. Draud÷jas turi teisę pakeisti draudimo sutartyje nurodytą naudos gav÷ją kitu asmeniu (išskyrus 
įstatymuose ar sutartyje nustatytas išimtis) apie tai raštu pranešdamas Draudikui. 
14.5. Naudos gav÷jas negali būti pakeistas kitu asmeniu, jeigu jis įvykd÷ kokias nors prievoles pagal draudimo 
sutartį arba pareišk÷ reikalavimą Draudikui išmok÷ti draudimo išmoką. 
 

15. Sutarties šali ų pareigos (iki sutartin ÷s ir sutarties galiojimo metu)  
15.1. Draud÷jas yra atsakingas už teisingą duomenų pateikimą. 
Draud÷jas privalo informuoti Draudiką raštu apie jam (Draud÷jui) žinomas, galimas ar sp÷jamas turto 
sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo priežastis. 
Taip pat, Draud÷jas privalo pateikti visus reikalingus dokumentus draudimo sutarčiai sudaryti. 
Draud÷jas, pateikęs Draudikui prašymą turto draudimo sutarčiai sudaryti ir sudaręs sutartį, privalo pranešti 
apie bet kokią turto draudimo sutartį, apie jos sudarymą, pratęsimą ar nutraukimą. 
15.2. Draud÷jas privalo suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai, sudarant sutartį, ir 
periodiškai, sutarties galiojimo metu, apžiūr÷ti apdraudžiamus gyvulius, patikrinti kaip Draud÷jas laikosi 
draudimo sutartyje aptartų sąlygų ar Draudiko reikalavimų. 
15.3. 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. 
15.4. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padid÷jimą, turi teisę reikalauti pakeisti 
draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. 
15.5. 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.  
15.6. 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. 
Draudikas turi teisę: 
c) reikalauti, kad Draud÷jas pateiktų prašyme teisingą ir visą informaciją ir dokumentus, įrodančius 
informacijos tikslumą; 
 d) atsisakyti sudaryti draudimo sutartį nenurodydamas priežasčių.  
15.7. Atsitikus draudiminiam įvykiui, draud÷jas arba jo šeimos pilnametis narys, bendrijos narys ar 
darbuotojas, kuris pagal darbo sutartį prižiūri, šeria, saugo gyvulius, bičių šeimas aviliuose privalo: 
- apie vagystę, gaisrą, sprogimą, pakliuvimą po transporto priemone, kitų asmenų neteis÷tą veiką, nedelsiant 
pranešti atitinkamai kompetentingai įstaigai (policijai, priešgaisrinei apsaugai ir pan.); 
- apie gyvulio nugaišimą, bičių šeimos avilyje žuvimą per vieną darbo dieną pranešti veterinarijos tarnybai; 
- apie atsitikusį draudiminį įvykį per vieną darbo dieną pranešti draudikui. Jeigu pranešimo apie atsitikusį 
draudiminį įvykį draudikui terminas sueina išeiginę (šventinę) dieną, tai pranešti reikia ne v÷liau kaip pirmąją 
darbo dieną po išeigin÷s; 
- iki akto surašymo pagal galimybes privalo išsaugoti nugaišusio gyvulio lavoną (žuvusią bičių šeimą avilyje), 
jeigu jis nesunaikintas d÷l užkrečiamos ligos, veterinarijos tarnybos nurodymu. 
- veterinarijos tarnybos specialisto nurodymas gyvulį priverstinai paskersti turi būti įvykdytas per 2 paras, 
neįskaičiuojant poilsio dienų. 
15.8. Jeigu Draud÷jas policijai nepraneš÷ apie draudiminio įvykio metu dingusius gyvulius ir d÷l to negalima 
nustatyti draudiminio įvykio fakto ir žalos dydžio, tai Draudikas gali atsisakyti mok÷ti draudimo išmoką tik už 
šiuos gyvulius. 
15.9. Jeigu Draud÷jas atgavo dingusį gyvulį 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. 
15.10. Draud÷jas privalo Draudikui perduoti visus dokumentus bei įrodymus ir suteikti visas žinias reikalingas 
pateikti regresinį ieškinį kaltajam asmeniui d÷l padaryto nuostolio. 
15.11. Draudikas, gavęs pareiškimą d÷l draudiminio įvykio, privalo ne v÷liau kaip per tris paras, dalyvaujant 
Draud÷jo įgaliotam atstovui, surašyti gyvulių dingimo, kritimo, išvežimo priverstiniam skerdimui ar lavono 
sunaikinimo aktą. Be to, Draudikas turi nedelsiant paprašyti iš atitinkamų įstaigų dokumentų, patvirtinančių 
įvykio faktą ir aplinkybes. 
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16. Nuosolio nustatymas  

16.1. Apdraustam gyvuliui d÷l draudiminio įvykio nugaišus, jį sunaikinus (žuvus bičių šeimai avilyje, ją 
sunaikinus) arba pavogus jį draudimo išmoka yra lygi gyvulio (bičių šeimos avilyje) draudimo sumai, bet ne 
daugiau rinkos kainos įvykio dienai. 
16.2. Gyvulio priverstinio skerdimo, nugaišimo, sunaikinimo (bičių šeimos avilyje žuvimo) dieną draud÷jo ūkyje 
esant tos pačios rūšies ir amžiaus gyvulių (bičių šeimų aviliuose) daugiau negu buvo apdrausta ir jei negalima 
nustatyti, kuris gyvulys (bičių šeima avilyje) apdraustas, tai visiems tos rūšies ir amžiaus gyvuliams (bičių 
šeimoms aviliuose) sutartimi nustatyta draudimo suma dalijama iš faktiško skaičiaus gyvulių (bičių šeimų 
aviliuose), kuriuos draud÷jas turi tą dieną. Tuo atveju draudimo išmoka apskaičiuojama iš draudimo sumos, 
tenkančios netektam gyvuliui (bičių šeimai avilyje). Likusieji gyvuliai (bičių šeimos aviliuose) laikomi 
apdraustais iki sutartyje nurodyto termino atitinkamomis jiems tenkančiomis draudimo sumomis. 
16.3. Jeigu gyvulys d÷l draudiminio įvykio yra priverstinai paskerstas, tai draudimo išmoka lygi skirtumui tarp 
draudimo sumos ir  maistui tinkamos m÷sos vert÷s. 
16.4. M÷sos vert÷ nustatoma vadovaujantis dokumentu, duotu įmon÷s (organizacijos), kuri gyvulį pri÷m÷ 
priverstiniam skerdimui, nesant  dokumentui apskaičiuojama paties draudiko, atsižvelgiant į skerdienos arba 
gyvą svorį ir supirkimo kainas, diagnozę, sanitarinį įvertinimą (tinka maistui, perdirbimui, utilizavimui). 
16.5. Priverstinai paskersto gyvulio m÷są pripažinus maistui netinkama, draudimo išmoka apskaičiuojama ta 
pačia tvarka kaip už kritusius gyvulius. M÷sos tinkamumas nustatomas vadovaujantis veterinarijos tarnybos 
pateikta išvada. 
16.6. Paaišk÷jus, kad apdrausta didesn÷ suma, negu buvo galima apdrausti, draudimo išmoka 
apskaičiuojama vadovaujantis maksimaliomis draudimo sumomis, o per daug gautos premijos grąžinamos 
draud÷jui. 
16.7. Draudimo išmoka už apdraustus gyvulius, bičių šeimas apskaičiuojamas draudiko nustatytų draudimo 
sumų ribose. 
 

17. Draudimo išmokos mok ÷jimas  
17.1. Draudimo išmoka fiziniam asmeniui privalo būti išmok÷ta ne v÷liau kaip per 7 dienas, o juridiniam 
asmeniui ne v÷liau kaip per 15 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant 
draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes, žalos bei draudimo išmokos dydį. 
Jeigu draudikas nesilaiko draudimo išmokos mok÷jimo termino, draud÷jas turi teisę reikalauti delspinigių 
0,01% nuo išmokos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną. 
17.2. Baudžiamosios bylos išk÷limo atveju, dokumentai apie jos eigą pareikalaujami nustatyta tvarka. Jeigu 
išmok÷jus draudimo išmoką, iš gautų dokumentų paaišk÷ja, kad įvykis atsitiko esant tokioms aplinkyb÷ms, kai 
draudimo išmoka nemokama, draud÷jui pateikiamas reikalavimas grąžinti gautą išmoką. 
17.3. Draudimo išmoka mokama draud÷jui (jei n÷ra nurodytas kitas išmokos gav÷jas - Taisyklių 14 str.). Jo 
pasirinkimu galima mok÷ti duodant vardinį čekį, pavedimu į ind÷lį ar bendrijos sąskaitą banke, grynaisiais arba 
išsiunčiant perlaida draud÷jo l÷šomis. 
Draud÷jui neturint galimyb÷s (mir÷ ir kitais atvejais) atsiimti, draudimo išmokos nustatyta tvarka mokamas jo 
šeimos nariams (įp÷diniams). 
17.4. Draud÷jas, gavęs iš žalą padariusio asmens (arba asmens, atsakingo už jos padarymą) visą žalos 
sumą, praranda teisę gauti draudimo išmoką. Žalą atlyginus dalinai, draudimo išmoka mokama at÷mus  
sumą, gautą iš žalą padariusio asmens. 
17.5. Jeigu draudiminis įvykis atsitiko draudimo sutarčiai galiojant, tai iš draudimo išmokos išskaičiuojama 
draud÷jo dar nesumok÷ta draudimo įmokos dalis, kurios mok÷jimo teriminas jau su÷jęs. 
17.6. Tuo atveju, kai priverstinai ar nugaišęs gyvulys, žuvusios bičių šeimos aviliuose buvo įkeisti hipotekiniam 
kreditoriui ir skoliniai įsipareigojimai neįvykdyti nustatytu terminu, draudikas perveda į depozitinę hipotekos 
įstaigos sąskaitą draudimo išmokos sumą, neviršijančią reikalavimo. 
Gavus visų kreditorių parašytą sutikimą, draudimo išmoka gali būti išmok÷tas įkeisto guvulio savininkui. 
 

18. Ekspert ų dalyvavimas  
18.1. 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. 
18.2. 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. 
18.3. Ekspertų išvadose turi būti visi duomenys, reikalingi įvykio priežastims ir nuostolio dydžiui nustatyti. 
Vadovaudamasis ekspertų išvadomis Draudikas apskaičiuoja draudimo išmoką. 
 

19. Draudimo išmokos nemok ÷jimas ir sumažinimas  
19.1. Draudikas atsisako mok÷ti draudimo išmoką, jeigu: 
19.1.1.Draud÷jas 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.  
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19.1.2. Draudikas atleidžiamas nuo išmokos mok÷jimo, jeigu draudiminis įvykis įvyko d÷l Draud÷jo ar naudos 
gav÷jo tyčios išskyrus jeigu tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietin÷s 
pareigos atlikimas ir kt.). 
19.1.3. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mok÷jimo, jei žala atsirado d÷l to, kad Draud÷jas 
sąmoningai nesi÷m÷ jam prieinamų priemonių šiai žalai sumažinti ar išvengti. 
19.1.4. Apie įvykį nepraneš÷ kompetentingai įstaigai (policijos, veterinarijos tarnybai ir pan.), taip pat, kai ji 
nepatvirtina įvykio fakto ir d÷l to negalima nustatyti draudiminio įvykio fakto ir žalos dydžio; 
19.1.5. Draud÷jas ar jo įgaliotas asmuo klastodamas faktus siek÷ apgaul÷s būdu gauti draudimo išmoką. 
 

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

21. Pranešimai  
21.1. 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. 
21.2. 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. 
21.3. Papildomai susidariusius nuostolius d÷l pav÷luoto pranešimo turi atlyginti ta šalis, kuri neįvykdo šios 
pareigos. 
 

22. Pareiga saugoti informacij ą 
22.1. Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draud÷ją ar kitus asmenis, jų turtinę pad÷tį, gautos 
vykdant draudimo sutartis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. 
22.2. Informacija, susijusi su Draud÷ju, gali būti paskleista: 
 22.2.1. teismams, teis÷saugos ir kitoms institucijoms įstatymų numatytais atvejais; 
 22.2.2. esant raštiškam Draud÷jo sutikimui arba jo prašymui. 
22.3. Draudikas atsako už informacijos apie Draud÷ją paskleidimą įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus tuos 
atvejus, kai įstatymai leidžia tokią informaciją skelbti. 
 

23.Teisių ir pareig ų pagal draudimo sutart į perdavimas  
23.1. Draudimo įstatymo pagrindu ir Priežiūros tarnybos valdybos nustatyta tvarka, Draudikas turi teisę 
perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitai draudimo įmonei. 
23.2. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti Draud÷ją prieš du m÷nesius. 
23.3. Jei Draud÷jas su teisių ir pareigų perleidimu nesutinka, draudimo sutartis nutraukiama, o draudimo 
įmokos už nepanaudotą draudimo laikotarpį gražinamos Draud÷jui. 
 

24. Baigiamosios nuostatos  
24.1. Tarp Draud÷jo ir Draudiko kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
24.2. Jei šiose taisykl÷se kas nors nenumatyta, draudimo sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
įstatymais. 
24.3. 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. 
24.4. Draud÷jo mirtis ar likvidavimas po draudiminio įvykio neatleidžia Draudiko nuo pareigos sumok÷ti 
draudimo išmoką, kuri mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. 
 


