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Keleivių draudimo nuo nelamingų atsitikimų taisykl÷s Nr.032
Bendroji dalis
1. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas (toliau “Draudikas”), šių Keleivių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų
draudimo taisyklių pagrindu (toliau – “Taisykl÷s”) pagrindu sudaro draudimo sutartis su juridiniais ir fiziniais
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 - fiziniai ir juridiniai asmenys (vež÷jai), turintys teisę vežti keleivius, sudarę draudimo sutartį ir privalantys
mok÷ti draudimo įmokas.
Apdraustasis – keleivis, kuris pagal sutartį ar kitokiu teisiniu pagrindu naudojasi transporto priemone (važiuoja,
skrenda, plaukia) bei kitais vež÷jo teikiamais patarnavimais.
Draudimo objektas
4. Draudimo objektu yra apdraustojo sveikata ir (arba) gyvyb÷.
Draudiminiai įvykiai
5. Draudiminiu įvykiu laikomas pakenkimas apdraustojo sveikatai ar mirtis d÷l traumos, gautos nelaimingo
atsitikimo metu (nelaimingas atsitikimas - netik÷tas, staigus įvairaus pobūdžio išorinių j÷gų poveikis apdraustojo
keleivio organizmui d÷l keleivius vežančios transporto priemon÷s gedimo, avarijos (susidūrimo su kitomis transporto
priemon÷mis ir pan.), katastrofos, kurių pas÷koje apdraustasis patiria kūno sužalojimus arba miršta), galiojant
sutarčiai, kai tai patvirtinama gydymo ir profilaktikos įstaigų dokumentais:
5.1. apdraustojo traumos,
5.2.atsitiktinis ūminis apsinuodijimas chemin÷mis medžiagomis, dujomis;
5.3. II-IV laipsnio nudegimai ir nušalimai;
5.4. atsitiktiniai kaulų, dantų lūžiai, išnirimai, skilimai, nudegimai, organų plyšimai sužeidimai;
5.5. smegenų sutrenkimas (sumušimas);
5.6. minkštųjų audinių sužalojimai, vidaus organų sutrenkimai, sužeidimai;
5.7. apdraustojo mirtis d÷l svetimkūnio patekimo į kv÷pavimo takus, paskendimo, anafilaksinio šoko ir
organizmo sušalimo;
6. Apdraustojo mirtis per 12 m÷nesių po draudiminių įvykių, nurodytų 5.1. – 5.7. punktuose. Mirtis turi būti įtakota
draudiminio įvykio.
Nedraudiminiai įvykiai
7. Nelaimingi atsitikimai nelaikomi draudiminiais įvykiais, jeigu:
7.1. įvykis nepatvirtintas sveikatos priežiūros įstaigų ar, jei to reikalauja draudiminio įvykio aplinkyb÷s,
teis÷saugos institucijų;
7.2. kreipiantis į gydymo įstaigą nebūna aiškių traumos, apsinuodijimo požymių, iš kurių galima nustatyti, kada
įvyko trauma arba apsinuodijimas. Tokiu atveju laikoma, kad nelaimingo atsitikimo buvimas draudimo sutarties
galiojimo metu n÷ra patvirtintas;
7.3. Apdraustasis įvykio metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių bei toksinių medžiagų, išskyrus atvejus,
kai apsvaigimas netur÷jo jokios įtakos nelaimingam atsitikimui ir jo pasekm÷ms ir tai yra patvirtinta gydytojo ar
teismo eksperto išvadomis;
7.4. Apdraustojo trauma ar mirtis sukelta įgimtų ar anksčiau įgytų susirgimų ar organizmo trūkumų, ar proto ar
sąmon÷s sutrikimų, apopleksijos, epilepsijos ar kitų spazminių priepuolių. Tačiau draudimin÷ apsauga išlieka, jei
šių sutrikimų ar priepuolių priežastis yra nelaimingas atsitikimas numatytas šiose taisykl÷se ir įvykęs draudimo
sutarties galiojimo metu;
7.5. Apdraustasis nukent÷jo d÷l savo veiklos, kurioje teis÷saugos įstaiga arba teismas nustat÷ tyčinio
nusikaltimo arba pažeidimo, užtraukiančio baudžiamąją atsakomybę, požymius;
7.6. nelaimingas atsitikimas yra susietas su savižudybe, bandymu nusižudyti ar kitais tyčiniais Apdraustojo
veiksmais, kas yra patvirtinta teis÷saugos institucijos ar gydymo įstaigos pažyma;
7.7. nelaimingas atsitikimas įvyko transporto priemon÷s ekipažo nariams pažeidus transporto priemon÷s
eksploatacijos taisykles;
Draudimo suma
8. Draudimo suma kiekvienam apdraustajam nustatoma Draud÷jo ir Draudiko susitarimu. Ji yra vienodo dydžio
kiekvienam keleiviui ir negali būti mažesn÷ kaip 1000 Lt. Draudžiami visi keleiviai kartu, priklausomai nuo leidžiamo
pervežti keleivių skaičiaus transporto priemon÷je pagal gamyklos techninę charakteristiką.
9. Draud÷jas gali padidinti draudimo sumą, galiojant draudimo sutarčiai, įmok÷jus papildomas įmokas už likusį
laikotarpį. Draudimin÷ apsauga padidintai draudimo sumai įsigalioja tik 00.00 val. po 10 dienų nuo papildomos
įmokos sumok÷jimo. Tokiu atveju sudaroma papildoma draudimo sutartis ir išrašomas papildomas draudimo
polisas.

10. Draudimo suma gali būti didinama ir sudarant naują draudimo sutartį, nepriklausomai nuo anksčiau
galiojusios. Draudikas tokiu atveju turi teisę pareikalauti informacijos apie visas su ta pačia rizika susietas
galiojančias draudimo sutartis, sudarytas su kitomis draudimo įmon÷mis.
Draudimo teritorija ir keleivių draudimin÷ apsauga
11. 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.
12. Draudimin÷ apsauga negalioja šalyse, kuriose paskelbtas karo stovis.
13. Keleivių draudimin÷ apsauga prasideda įlipant į transporto priemonę (nepriklausomai nuo nustatytos
atsiskaitymo už kelionę tvarkos).
14. Keleivių draudimin÷ apsauga baigiasi, kai jis, atvykęs į galutinį savo kelion÷s punktą, išlipa stotyje,
prieplaukoje, uoste, sustojimo aikštel÷je ar kitoje, keleivių gabenimo taisykl÷se numatytoje, keleivių saugaus
išlaipinimo vietoje, bet ne v÷liau, negu nurodyta keleivio biliete.
15. Transporto priemonei sustojus tarpin÷se stotyse, poilsio aikštel÷se arba priverstinio sustojimo metu,
apdraustaisiais laikomi tie ja važiavę keleiviai, kurie yra stoties, poilsio aikštel÷s teritorijoje, pasilieka transporto
priemon÷je arba yra šalia kelkraštyje, ne didesniu kaip 50 metrų atstumu nuo sustojusios ar sugedusios ir
remontuojamos transporto priemon÷s.
Draudimo sutarties sudarymo tvarka, įsigaliojimas
16. Draudimo sutartis sudaroma gavus raštišką (laisva forma) arba žodinį draud÷jo prašymą.
17. Draud÷jas, sudarydamas draudimo sutartį, turi pateikti transporto priemon÷s registracijos liudijimą ir
technin÷s apžiūros dokumentus, dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti keleivių pervežimą, taip pat, jei tai reikalinga
draudimo sutarties sudarymui, duomenis apie parduotų bilietų apyvartą. 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.
18. Draudikas, apskaičiavęs draudimo įmoką, nedelsiant įteikia (išsiunčia) Draud÷jui pranešimą, kuriame
nurodo apskaičiuotos įmokos sumą ir jos sumok÷jimo terminus.
19. Draudimo liudijimas išduodamas Draud÷jui ne v÷liau kaip per 5 kalendorines dienas po įmokos gavimo.
20. Draudimo sutartis įsigalioja, sumok÷jus įmoką: grynaisiais - nuo sekančios dienos po įmokos sumok÷jimo,
o negrynaisiais - nuo įmokos užskaitymo į Draudiko sąskaitą dienos, bet ne anksčiau kaip nurodyta polise.
Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka
21. Draudimo sutartis sudaroma Draud÷jo pageidaujamam laikotarpiui.
22. Draudimo įmoka gali būti mokama:
22.1. grynaisiais;
22.2. negrynaisiais.
23. Draudimo įmokos tarifas priklauso nuo transporto priemonių ir s÷dimų vietų jose skaičiaus, apvartos už šią
veiklą, sutarties galiojimo, įvykių, už kuriuos buvo mokamos išmokos.
24. Draudimo įmokos sumok÷jimo data laikoma: grynaisiais - pinigų sumok÷jimo į kasą, pervedimu - pinigų
užskaitymo į Draudiko sąskaitą banke diena.
25. 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).
26. Kai po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draud÷jas suteik÷ Draudikui žinomai melagingą
informaciją, tai Draudikas turi teise 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.
Draudimo sutarties nutraukimo, sustabdymo ir pasibaigimo terminai
27. Draudimo sutarties nutraukimas:
27.1. 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.
27.2. 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.
27.3. 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.
27.4. 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.
27.5. 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.
28. Draudimo sutarties sustabdymas:
28.1. 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.
28. 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.
28.3. 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.
29. Draudimo sutartis pasibaigia:
29.1. jei Draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas draudimo išmokas;
29.2. jei likviduojamas Draud÷jas ir n÷ra jo teisių ir pareigų per÷m÷jų;
29.3. jei pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties galiojimo terminas;
29.4. jei yra kiti Civilinio kodekso nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai.
30. Draudikui sumok÷jus dalį draudimo išmokos, jo prievol÷ pagal tą pačią draudimo sutartį lieka galioti likusiai
draudimo sumos daliai.
31. Negaliojanti draudimo sutartis:
31.1. ji sudaryta po draudiminio įvykio;
31.2. yra kiti Civiliniame kodekse nustatyti sandorių negaliojimo pagrindai.
Draudimo įmokų nuolaidos
32. Draud÷jams, kurie nepertraukiamai (ilgiau negu metus) draud÷ turtą 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 5 %
Apdraudžiant trečiais metais
iki 8 %
Apdraudžiant ketvirtais ir daugiau metų
iki 10 %.
33. 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.
34. Pritaikius nuolaidas, galutin÷ draudimo įmoka negali būti mažesn÷ už įmoką, apskaičiuotą vadovaujantis
Valstybin÷s draudimo priežiūros tarnybos patvirtintais minimaliais tarifais.
Dvigubas draudimas
35. Sutarties galiojimo metu Draud÷jas gali sudaryti kitą sutartį su kitu draudiku d÷l draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų, apdrausdamas save ir tuos pačius asmenis.
36. Įvykus draudiminiam įvykiui, dvigubas draudimas netaikomas.
Sutarties šalių teis÷s ir pareigos
37. Sudarant draudimo sutartį ir jai galiojant, Draud÷jas (apdraustasis) privalo:
37.1. pateikti Draudikui teisingus duomenis, tiksliai atsakyti į Draudiko klausimus, susijusius su draudimine
rizika, Draudiko manymu būtinus draudimin÷s rizikos nustatymui;
37.2. įmon÷, įstaiga ar organizacija, apdraudusi savo darbuotojus, draudiminio laikotarpio metu pasikeitus
draudiminei rizikai, per 5 darbo dienas raštu informuoti apie tai Draudiką;
37.3. nustatytais terminais mok÷ti draudimo įmokas;
37.4. kai Draud÷jas yra įmon÷, įstaiga ar organizacija, - leisti Draudikui susipažinti su darbų saugos būkle;
37.5. atsitikus draudiminiam įvykiui, esant galimyb÷ms, nedelsiant kreiptis (kviesti) į gydytoją, besąlygiškai
vykdyti jo nurodymus ir per 3 darbo dienas apie įvykį pranešti Draudikui;
37.6. Draudikui pareikalavus, neprieštarauti, kad jį apžiūr÷tų Draudiko paskirti gydytojai (šias išlaidas apmoka
Draudikas);
38. Draudikas privalo:
38.1. prieš pasirašant sutartį, supažindinti Draud÷ją su draudimo taisykl÷mis;
38.2. sudarant draudimo sutartį, informuoti Draud÷ją apie draudimo rizikos padid÷jimo atvejus;
38.3. sumok÷ti draudimo išmoką, kai gauti reikalingi draudiminį įvykį, jo aplinkybes ir datą patvirtinantys
dokumentai.

Žalos nustatymas
39. Žala bei mok÷tina draudimo išmoka d÷l sveikatos sutrikimo ar kūno sužalojimo nustatoma vadovaujantis AAS
„Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas „Draudimo sumų (išmokų) apskaičiavimo lentele”, o jei yra būtinumas – Draudiko
skirtos medicinin÷s ekspertiz÷s išvadomis.
40. D÷l vieno ar kelių draudiminių įvykių, kurie suk÷l÷ sveikatos sutrikimus ar buvo sužalotas kūnas, bendroji
mokama išmoka negali viršyti draudimo sumos, numatytos draudimo sutartyje d÷l sveikatos sutrikimo.
41. Mirties atveju d÷l draudiminio įvykio mokama draudimo sumos dydžio (draudimo sutartyje numatyta mirties
atveju) išmokama, išskaičiavus mok÷tas sumas d÷l kūno sužalojimo.
Draudimo išmokos apskaičiavimo ir išmok÷jimo tvarka bei terminai
42. Prašymą d÷l išmokos mok÷jimo apdraustasis ar įgaliotas asmuo gali pateikti Draudikui per trejus metus nuo
draudiminio įvykio dienos, kartu pridedant įvykį patvirtinančius gydymo ir profilaktikos įstaigų dokumentus bei
suteikti kitokią naudingą informaciją.
43. Draudimo išmoka mokama, jeigu draudiminis įvykis buvo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, patvirtintas
gydymo ir profilaktikos įstaigos pažym÷jimu, apdraustasis d÷l to įvykio mir÷ arba jo sveikatos sutrikimas, numatytas
AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas „Draudimo sumų (išmokų) apskaičiavimo lentel÷je”, atsirado per metus
laiko nuo draudiminio įvykio.
44. Apdraustajam mirus, draudimo išmoka mokama apdraustojo teis÷tam paveld÷tojui.
45. Kreipiantis d÷l išmokos, be to, reikia pateikti šiuos dokumentus:
45.1. kai išmoka mokama apdraustajam - prašymą raštu ir polisą;
45.2. kai išmoka mokama apdraustojo apskirtajam asmeniui - prašymą (raštu), polisą (jei turi) ir apdraustojo
mirties liudijimą;
45.3. kai išmoka mokama įp÷diniams - prašymą raštu, polisą (jei turi) bei notaro biuro duotą paveld÷jimo teis÷s
liudijimą.
46. Reikalui esant, papildomus dokumentus (iš teismo, tardymo, Valstybin÷s darbo inspekcijos ir pan.), reikalingus
išmokos mok÷jimo klausimui spręsti, gauna pats Draudikas.
47. Draudimo išmoka fiziniam asmeniui išmokama ne v÷liau kaip per 7, o juridiniam asmeniui ne v÷liau kaip per 15
dienų nuo dienos, kai gaunama visa informacija, reikalinga nustatant draudimo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes
bei draudimo išmokos dydį.
48. Laiku nesumok÷jus išmokos, Draudikas privalo mok÷ti delspinigius, skaičiuojant po 0,01 % nuo išmokos sumos
už kiekvieną praleistą darbo dieną.
Pranešimai
49. 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.
50. 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.
51. Papildomai susidariusius nuostolius d÷l pav÷luoto pranešimo turi atlyginti ta šalis, kuri neįvykdo šios pareigos.
Pareiga saugoti informaciją
52. Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draud÷ją ar kitus asmenis, jų turtinę pad÷tį, gautos vykdant
draudimo sutartis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
53. Informacija, susijusi su Draud÷ju, gali būti paskleista:
53.1. teismams, teis÷saugos ir kitoms institucijoms įstatymų numatytais atvejais;
53.2. esant raštiškam Draud÷jo sutikimui arba jo prašymui.
54. 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 perleidimas
55. Draudimo įstatymo pagrindu ir Priežiūros tarnybos valdybos nustatyta tvarka, Draudikas turi teisę perleisti teises
ir pareigas pagal draudimo sutartis kitai draudimo įmonei.
56. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti Draud÷ją prieš du m÷nesius.
57. Jei Draud÷jas su teisių ir pareigų perleidimu nesutinka, draudimo sutartis nutraukiama, o draudimo įmokos už
nepanaudotą draudimo laikotarpį gražinamos Draud÷jui.
Baigiamosios nuostatos
58. Tarp Draud÷jo ir Draudiko kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
59. Jei šiose taisykl÷se kas nors nenumatyta, draudimo sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
įstatymais.
60. 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.
61. Draud÷jo mirtis ar likvidavimas po draudiminio įvykio neatleidžia Draudiko nuo pareigos sumok÷ti draudimo
išmoką, kuri mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

