PATVIRTINTA
2007 m. kovo 21 d.
Protokolu Nr. 94

Įmon÷s atsakomyb÷s, darbuotojui žuvus ar netekus darbingumo, draudimo
taisykl÷s Nr.008
Bendroji dalis
1. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas (toliau “Draudikas”), šių Įmon÷s atsakomyb÷s,
darbuotojui žuvus ar netekus darbingumo (pripažinus invalidu), draudimo taisyklių pagrindu
(toliau – “Taisykl÷s”) sudaro draudimo sutartis su juridiniais asmenimis (toliau – “Draud÷jas”).
2. Atskirais atvejais, draud÷jui ir draudikui susitarus, konkrečioje draudimo sutartyje gali būti
numatytos sąlygos, papildančios tam tikras šių taisyklių nuostatas.
3. Draudimo sutartis yra savanoriška tiek draud÷jui, tiek draudikui. Draudikas gali atsisakyti
sudaryti draudimo sutartį nenurodydamas priežasčių.
Draud÷jai - juridiniai asmenys, sudarę draudimo sutartį ir privalantys mok÷ti draudimo įmokas.
Apdraustasis – fizinis asmuo, Draud÷jo darbuotojas, kuris sudarant draudimo sutartį yra
įrašomas į apdraustų asmenų vardinį ar pareigybinį sąrašą.
Naudos gav÷jas - asmuo, kuris paskiriamas išmokos gav÷ju, apdraustojo mirties atveju.
Draudimo objektas
4. Draud÷jo turtinis interesas d÷l kilusios atsakomyb÷s, darbuotojui žuvus ar pripažinus jį
invalidu, d÷l nelaimingo atsitikimo darbe.
Draudiminiai įvykiai
5. Draudiminiais įvykiais laikomi nelaimingi atsitikimai, d÷l kurių buvo sužalota darbuotojo
sveikata ir jam pripažįstamas invalidumas arba jie buvo betarpiška apdraustojo darbuotojo
mirties priežastimi, ir d÷l to Draud÷jas yra atsakingas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bei
kai draudiminis įvykis atsitiko:
5.1. darbuotojui einant tarnybines pareigas (įskaitant komandiruotes);
5.2. darbuotojui vykstant į darbą ar iš darbo įmon÷s ar jos iniciatyva organizuotu transportu;
5.3. darbuotojui atliekant kitus darbdavio pavestus su darbo procesu susijusius darbus.
Nedraudiminiai įvykiai
6. Nelaimingi atsitikimai, suk÷lę apdraustojo darbuotojo mirtį ar invalidumą nelaikomi
draudiminiais įvykiais, jeigu darbuotojas darbe:
6.1. mir÷ ar neteko darbingumo d÷l tyčinių susižalojimų ar nusižud÷;
6.2. buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, vartojęs toksines medžiagas apsvaigimo tikslais,
kas suk÷l÷ įvykį ar tur÷jo įtakos jam, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimu pripažįstama įmon÷s
atsakomyb÷ už įvykį;
6.3. užsi÷m÷ veikla, kurioje tardymas ar teismas nustat÷ tyčinio nusikaltimo, užtraukiančio
baudžiamąją atsakomybę požymius;
6.4.dalyvavo trukdant dirbti kitiems, stabdant darbo procesą, dalyvavo streike ar kituose įmon÷s
neramumuose;
6.5. mir÷ ar pripažintas invalidu d÷l ligos, nesusijusios su darbo sąlygų poveikiu arba ši liga
buvo nelaimingo atsitikimo priežastimi ar tur÷jo įtakos jam;
6.6. pažeid÷ Darbų saugos reikalavimus, nors prieš tai jis buvo darbdavio ar pastarojo įgalioto
asmens įsp÷tas raštu;
6.7. žuvo ar pripažintas invalidu, pažeidęs technologinį procesą;
6.8. žuvo ar tapo invalidu d÷l to, kad nesinaudojo ar neteisingai naudojosi individualiomis ar
kolektyvin÷mis saugos darbe priemon÷mis.
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Taip pat nelaikoma draudiminiais įvykiais, jeigu:
6.9. neatsiranda Draud÷jo materialin÷ atsakomyb÷;
6.10. teismas pripažįsta Draud÷jo ar jo įgaliotų asmenų veiksmus, suk÷lusius nelaimingą
atsitikimą, užtraukiančiais baudžiamąją atsakomybę;
6.11. buvo Valstybin÷s darbo inspekcijos reikalavimas iki įvykio sustabdyti darbus arba
Valstybin÷s darbo inspekcijos ar Draudiko nurodyti saugos darbe normatyvinių aktų pažeidimai,
kurių Draud÷jas nepašalino ir tai buvo įvykio priežastimi;
6.12. teismo sprendimas d÷l kilusios pretenzijos n÷ra galutinis, ir Draud÷jas atsisako jį apskųsti
ar to nepadaro nustatyta tvarka ir terminais.
Draudimo variantai
7. Draud÷jas (Darbdavys) sudarydamas draudimo sutartį, gali pasirinkti vieną iš dviejų, arba abu
draudimo variantus:
7.1. apdrausti savo civilinę atsakomybę prieš darbuotojo teis÷tus atstovus, darbuotojui žuvus
d÷l nelaimingo atsitikimo darbe, įvykusio Taisyklių 5 punkte numatytomis sąlygomis – variantas
“A”;
7.2. apdrausti savo civilinę atsakomybę prieš darbuotoją, šiam tapus invalidu susižalojus ar
kitaip pakenkus jo sveikatai d÷l nelaimingo atsitikimo darbe, įvykusio Taisyklių 5 punkte
numatytomis sąlygomis – variantas “B”;
8. Draudiminis įvykis patvirtinamas tik galutiniu ir neapskundžiamu teismo sprendimu, kuriuo
patenkinamas ieškinys Draud÷jui d÷l žalos atlyginimo, darbuotojui žuvus ar tapus invalidu, ar
Draud÷jo ir trečiųjų asmenų sudaryta bei Draudiko patvirtinta taikos sutartimi d÷l žalos atlyginimo
arba pripažintas Draudiko kompromiso keliu.
Draudimo suma
9. Draudimo sumą pasirenka Draud÷jas. Draudimo suma vienam darbuotojui negali būti
mažesn÷ kaip 100 minimalių m÷nesinių algų ir nerekomenduotina didesn÷ kaip 500 minimalių
m÷nesinių algų.
Draudimo teritorija
10. Bendrąja tvarka draudimo sutartis galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. D÷l draudimin÷s
apsaugos galiojimo už Lietuvos Respublikos teritorijos, Draud÷jas ir Draudikas susitaria atskirai,
apie tai pažymint polise.
Draudimo sutarties sudarymo tvarka, įsigaliojimas ir galiojimo trukm÷
11. Draudimo sutartis sudaroma, kai Draud÷jas pateikia prašymą apdrausti, apdraudžiamų
asmenų vardinį ar pareigybinį sąrašą ir reikalingą informaciją apie apdraudžiamuosius.
12. Draudikas, apskaičiavęs draudimo įmoką, nedelsiant įteikia (išsiunčia) Draud÷jui pranešimą,
kuriame nurodo apskaičiuotos įmokos sumą ir jos sumok÷jimo terminus.
13. Jei Draud÷jas, sudarydamas draudimo sutartį, naudos gav÷ju (asmuo turintis teisę įvykus
draudiminiam įvykiui gauti draudimo išmoką) ketina paskirti kitą asmenį, kuris n÷ra apdraustasis,
arba pasiskirti save, būtinas rašytinis apdraustojo sutikimas.
14. Draudimo liudijimas išduodamas Draud÷jui ne v÷liau kaip per 5 kalendorines dienas po
įmokos gavimo.
15. Apdraustasis gali savo mirties atvejui paskirti naudos gav÷ju bet kurį asmenį, taip pat
paskyrimą gali pakeisti, pranešdamas apie tai Draudikui raštu.
Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka
16. Draudimo sutartis sudaroma Draud÷jo pageidaujamam laikotarpiui.
17. Draudimo įmoka gali būti mokama:
17.1. grynaisiais;
17.2. negrynaisiais.
18. Draudimo įmokos tarifas priklauso nuo Draudžiamų asmenų skaičiaus, atliekamo darbo
pobūdžio ir sutarties galiojimo. Minimalus metin÷s įmokos tarifas pateiktas priede Nr.1.
19. Draudimo įmokos sumok÷jimo data laikoma: grynaisiais - pinigų sumok÷jimo į kasą,
pervedimu - pinigų užskaitymo į Draudiko sąskaitą banke diena.
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20. Kai draudimo sutartis sudaroma trumpesniam nei metų laikotarpiui arba sudaroma
papildoma sutartis, tai konkreti įmoka skaičiuojama nuo metin÷s įmokos: 1 m÷n. - 20 %, 2 m÷n. 30 %, 3 m÷n. - 40 %, 4 m÷n. - 50 %, 5 m÷n. - 60 %, 6 m÷n. - 70 %, 7 m÷n. - 75 %, 8 m÷n. - 80
%, 9 m÷n. - 85 %, 10 m÷n. - 90 %, 11 m÷n. - 95 % (ne visas m÷nuo skaičiuojamas ištisu).
21. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draud÷jas sudarydamas draudimo
sutartį, suteik÷ draudikui žinomai melagingą informaciją, tai Draudikas turi teise reikalauti
pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkyb÷s, kurias nusl÷p÷, išnyko
iki draudiminio įvykio ar netur÷jo įtakos draudiminiam įvykiui.
Draudimo sutarties nutraukimo, sustabdymo ir pasibaigimo terminai
22. Draudimo sutarties nutraukimas:
22.1. 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.
22.2. 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 pasikeitus
aplinkyb÷ms.
22.3. Jei draudimo sutarties galiojimo metu Draud÷jas tuoj 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.
22.4. 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.
22.5. 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.
23. Draudimo sutarties sustabdymas:
23.1. 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, 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.
23. 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.
23.3. 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.
24. Draudimo sutartis pasibaigia:
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24.1. jei Draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas draudimo išmokas;
24.2. jei likviduojamas Draud÷jas ir n÷ra jo teisių ir pareigų per÷m÷jų;
24.3. jei pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties galiojimo terminas;
24.4. jei yra kiti Civilinio kodekso nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai.
25. Draudikui sumok÷jus dalį draudimo išmokos, jo prievol÷ pagal tą pačią draudimo sutartį lieka
galioti likusiai draudimo sumos daliai.
26. Negaliojanti draudimo sutartis:
26.1. ji sudaryta po draudiminio įvykio;
26.2. yra kiti Civiliniame kodekse nustatyti sandorių negaliojimo pagrindai.
Draudimo įmokų nuolaidos
27. Draud÷jams, kurie nepertraukiamai (ilgiau negu metus) draud÷ įmon÷s atsakomybę ir už jį
negavo draudimo išmokos, gali būti suteikiama įmokos nuolaida pratęsiant draudimo sutartį.
Nuolaida teikiama procentais nuo apskaičiuotos įmokų sumos:
Apdraudžiant antrais metais
iki 7 %
iki 10 %
Apdraudžiant trečiais metais
Apdraudžiant ketvirtais ir daugiau metų iki 20 %.
28. 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.
29. Pritaikius nuolaidas, galutin÷ draudimo įmoka negali būti mažesn÷ už minimalią įmoką.
Dvigubas draudimas
30. Nustačius, kad d÷l tų pačių rizikų Draud÷jas yra sudaręs draudimo sutartis su keliomis
draudimo įmon÷mis, draudimo išmoką Draudikas moka proporcingai savo prisiimtos
atsakomyb÷s daliai, neviršydamas žalos dydžio.
Sutarties šalių teis÷s ir pareigos
31. Sudarant draudimo sutartį ir jai galiojant, Draud÷jas privalo:
31.1. pateikti Draudikui teisingus duomenis, tiksliai atsakyti į Draudiko klausimus, susijusius su
draudimine rizika, Draudiko manymu būtinus draudimin÷s rizikos nustatymui;
31.2. įmon÷, įstaiga ar organizacija, apdraudusi savo atsakomybes, draudiminio laikotarpio
metu pasikeitus draudiminei rizikai, per 5 darbo dienas raštu informuoti apie tai Draudiką;
31.3. nustatytais terminais mok÷ti draudimo įmokas;
31.4. leisti Draudikui susipažinti su darbų saugos būkle;
31.5. atsitikus draudiminiam įvykiui, esant galimyb÷ms, nedelsiant kreiptis (kviesti) į gydytoją,
besąlygiškai vykdyti jo nurodymus ir per 3 darbo dienas apie įvykį pranešti Draudikui;
31.6. Draudikui pareikalavus, neprieštarauti, kad jį apžiūr÷tų Draudiko paskirti gydytojai (šias
išlaidas apmoka Draudikas);
32. Draudikas privalo:
32.1. prieš pasirašant sutartį, supažindinti Draud÷ją su draudimo taisykl÷mis ir jų egzempliorių
įteikti Draud÷jui;
32.2. sudarant draudimo sutartį, informuoti Draud÷ją apie draudimo rizikos padid÷jimo atvejus;
32.3. sumok÷ti draudimo išmoką, kai gauti reikalingi draudiminį įvykį, jo aplinkybes ir datą
patvirtinantys dokumentai.
Žalos nustatymas
33. Draudiminio įvykio priežastys ir žalos dydis nustatomas remiantis Draud÷jo pateiktais
dokumentais.
34. Nelaimingas atsitikimas turi būti ištirtas, tyrimo rezultatai surašyti nustatytos formos aktuose ir
užregistruoti nustatytos formos žurnale. Nelaimingų atsitikimų registracijos ir tyrimo tvarką
nustato Lietuvos Respublikos saugos darbe įstatymas. Draudikui pageidaujant į tyrimą turi būti
pakviestas ir jo paskirtas ekspertas. Eksperto išlaidas apmoka Draudikas.
35. Draudikas turi teisę pripažinti ir patenkinti Draud÷jo civilinę atsakomybę prieš trečiąjį asmenį
pretenziją bei išmok÷ti draudimo išmoką ir anksčiau, nei tai būtų nustatyta įsiteis÷jusiu teismo
sprendimu.
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36. Draudikas turi teisę patikrinti faktus, pareikalauti iš Draud÷jo papildomos informacijos bei žalą
įrodančių dokumentų, kreiptis į Lietuvos ar užsienio šalių nepriklausomus ekspertus d÷l
draudiminio įvykio priežasties ir žalos dydžio nustatymo.
37. Pretenzijos pagrįstumas, šalims tarpusavyje nesutarus, gali būti nustatomas teisme.
Draudimo išmokos apskaičiavimo ir išmok÷jimo tvarka bei terminai
38. Draudikas išmoka draudimo išmoką pagal kiekvieną draudiminį įvykį, draudimo polise
numatytų sumų ribose.
39. Jei yra mok÷jimo pagrindas ir pateikti visi dokumentai, reikalingi draudimo išmokos
apskaičiavimui, Draudikas per 15 dienų nuo visos reikalingos informacijos ir dokumentų,
patvirtinančių pretenzijos pagrįstumą, gavimo arba nuo galutinio teismo sprendimo įsigaliojimo
apmoka pretenzijas.
40. Laiku neišmok÷jęs patvirtintų išmokų, Draudikas turi sumok÷ti ne mažiau kaip 0,1 %
delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.
41. Draudimo išmoka mokama šeimos nariams ar kitiems apdraustojo valia nurodytiems
asmenims.
42. Draudimo išmoka mokama negrynaisiais, pervedant juos į sąskaitą banke.
43. Draudimo išmokai mok÷ti būtini šie dokumentai:
43.1. Draud÷jo prašymas mok÷ti draudimo išmoką ir įvykio aplinkybių aprašymas;
43.2. draudimo polisas;
43.3. notaro patvirtinta darbo sutarties kopija;
43.4. žuvusiojo d÷l nelaimingo atsitikimo darbe mirties liudijimas (nuorašas, patvirtintas notaro);
43.5. invalidu tapusio d÷l nelaimingo atsitikimo darbe, pažym÷jimo nuorašas, patvirtintas
notaro;
43.6. Valstybin÷s darbo inspekcijos patvirtintos formos nelaimingo atsitikimo tyrimo aktas;
43.7. taikos sutartis arba teismo sprendimo nuorašas.
Pranešimai
44. 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.
45. 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.
46. Papildomai susidariusius nuostolius d÷l pav÷luoto pranešimo turi atlyginti ta šalis, kuri
neįvykdo šios pareigos.
Pareiga saugoti informaciją
47. Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draud÷ją ir apdraustuosius asmenis, jų
sveikatos būseną ir turtinę pad÷tį, gautos vykdant draudimo sutartis, išskyrus įstatymų numatytus
atvejus.
48. Informacija, susijusi su Draud÷ju, gali būti paskleista:
48.1. teismams, teis÷saugos ir kitoms institucijoms įstatymų numatytais atvejais;
48.2. esant raštiškam Draud÷jo sutikimui arba jo prašymui.
49. Draudikas atsako už informacijos apie Draud÷ją paskleidimą įstatymų nustatyta tvarka,
išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai leidžia tokią informaciją skelbti.
Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perdavimas
50. Draudimo įstatymo pagrindu ir Priežiūros tarnybos valdybos nustatyta tvarka, Draudikas turi
teisę perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitai draudimo įmonei.
51. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti Draud÷ją prieš du
m÷nesius.
52. Jei Draud÷jas su teisių ir pareigų perleidimu nesutinka, draudimo sutartis nutraukiama, o
draudimo įmokos už nepanaudotą draudimo laikotarpį gražinamos Draud÷jui.
Baigiamosios nuostatos
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53. Tarp Draud÷jo ir Draudiko kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
54. Jei šiose taisykl÷se kas nors nenumatyta, draudimo sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos įstatymais.
55. 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.
56. Draud÷jo mirtis ar likvidavimas po draudiminio įvykio neatleidžia Draudiko nuo pareigos
sumok÷ti draudimo išmoką, kuri mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
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