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Atsakomyb÷s laidavimo, išduodant pasiūlymo, atlikimo, išankstinio
apmok÷jimo bei garantinio laikotarpio laidavimo raštus,
draudimo taisykl÷s Nr. 027
1. Bendroji dalis
1.1. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas (toliau “Draudikas”) šių Atsakomyb÷s laidavimo, išduodant pasiūlymo,
atlikimo, išankstinio apmok÷jimo bei garantinio laikotarpio laidavimo raštus, draudimo taisyklių (toliau “Taisykl÷s”)
pagrindu sudaro draudimo sutartis su konkursų dalyviais, rangovais ar tiek÷jais (toliau “Draud÷jais”). Draud÷jais gali
būti visi Lietuvos Respublikoje įregistruoti ūkio subjektai.
1.2. Draudikas Taisyklių pagrindu suteikia pasiūlymo, atlikimo, išankstinio apmok÷jimo arba garantinio
laikotarpio laidavimo raštus užsakovui (toliau “Užsakovas”).
1.3. Draudimo sutartis yra Draudiko įsipareigojimas atsakyti Užsakovui draudimo polise ir laidavimo rašte
nurodytos sumos ribose, jei Draud÷jas neįvykdys visos savo prievol÷s ar jos dalies.
2. Draudimo objektai
2.1. Draudimo objektas, kai išduodamas polisas ir pasiūlymo laidavimo raštas, yra Draud÷jo prievol÷(-÷s) pagal
Užsakovo vykdomo konkurso sąlygas.
2.2. Draudimo objektas, kai išduodami polisas ir atlikimo laidavimo, išankstinio apmok÷jimo ar garantinio laikotarpio
laidavimo raštai, yra Draud÷jo prievol÷ (-÷s) pagal rangos ar tiekimo sutartis.
2.3. Draudimo objektu nelaikomos Draud÷jo prievol÷s, už kurių įvykdymą Draudikas nelaidavo pagal pasiūlymo
laidavimo, atlikimo laidavimo, išankstinio apmok÷jimo bei garantinio laikotarpio laidavimo raštus.
2.4. Draudimo objektu negali būti Draud÷jo prievol÷s, susietos su bet kokios rūšies kreditų (paskolų gavimu ar jų
grąžinimu.
3. Draudiminiai įvykiai
3.1. Draudiminiai įvykiai, išduodant draudimo polisą ir pasiūlymo laidavimo raštą yra:
a) jeigu Draud÷jas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose;
b) jeigu Draud÷jas, Užsakovui pri÷mus jo pasiūlymą, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso
sąlygose, vengia arba atsisako pasirašyti rangos sutartį pagal konkurso sąlygas ir instrukcijas konkurso dalyviams;
3.2. Draudiminiai įvykiai, išduodant draudimo polisą ir atlikimo laidavimo raštą yra:
a) Draud÷jo atliktų darbų neatitikimas rangos ar tiekimo sutartyje keliamų reikalavimų;
b) Draud÷jo rangos ar tiekimo sutartyje, nustatytų terminų pažeidimas;
c) Draud÷jo neteis÷tas atsisakymas toliau vykdyti prad÷tus rangos ar tiekimo darbus pagal sutartį.
3.3. Draudiminis įvykis, išduodant draudimo polisą ir išankstinio apmok÷jimo laidavimo raštą, yra pagal pasirašytą
rangos ar tiekimo sutartį Užsakovo suteikto avanso Draud÷jui panaudojimas ne pagal sutartį.
3.4. Draudiminis įvykis, išduodant draudimo polisą ir garantinio laikotarpio laidavimo raštą, yra Draud÷jo neįvykdyti
įsipareigojimai Užsakovui per rangos ar tiekimo sutartyje nurodytą garantinį laikotarpį.
4. Nedraudiminiai įvykiai
4.1. Nedraudiminiai įvykiai, išduodant draudimo polisą ir pasiūlymo laidavimo, atlikimo laidavimo, išankstinio
apmok÷jimo laidavimo arba garantinio laikotarpio laidavimo raštą, yra visi atvejai, už kuriuos Draudikas neatsako prieš
Užsakovą, pagal išduotus laidavimo raštus.
5. Draudimo suma
5.1. Draudimo suma yra nustatoma Draudiko ir Draud÷jo susitarimu, atsižvelgiant į Užsakovo keliamus reikalavimus.
5.2. Konkreti draudimo suma nurodoma pasiūlymo, atlikimo, išankstinio apmok÷jimo arba garantinio laikotarpio
draudimo polise ir laidavimo rašte.
5.3. Jeigu Užsakovui reikalaujant laidavimo (draudimo) suma nustatoma užsienio valiuta ir Užsakovas yra Lietuvos
fizinis ar juridinis asmuo, laidavimo (draudimo) suma litais nustatoma pagal oficialų Lietuvos banko kursą draudimo
išmokos išmok÷jimo dieną.
6. Draudimo sutarties sudarymo tvarka
6.1. Draudimo sutartį sudaro Draudikas, taip pat Draudiko įgalioti asmenys. Sutartis sudaroma Draud÷jui pateikus
nustatytos formos prašymą draudimo sutarčiai sudaryti, nurodant laidavimo rašto rūšį bei draudimo sumą ir pateikus
kitus Draudiko reikalaujamus dokumentus, būtinus sutarties sudarymui. Jei sutarties galiojimo metu išaišk÷ja, kad
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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.
6.2. Gavus Draud÷jo prašymą sutarčiai sudaryti, Draudiko atstovas privalo išnagrin÷ti Draud÷jo pateiktus dokumentus
ir įvertinti draudimin÷s rizikos laipsnį.
6.3. Draudikas, apskaičiavęs draudimo įmoką, nedelsiant įteikia (išsiunčia) Draud÷jui pranešimą, kuriame nurodo
apskaičiuotos įmokos sumą ir jos sumok÷jimo terminus.
6.4. Draudimo liudijimas išduodamas Draud÷jui ne v÷liau kaip per 5 kalendorines dienas po įmokos gavimo.
6.5. Draudimo sutartis yra savanoriška tiek Draud÷jui, tiek Draudikui.
7. Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka
7.1. Draudimo sutartis sudaroma Draud÷jo pageidaujamam laikotarpiui.
Su Draud÷jais, kurie pageidauja padidinti draudimo sumą, sudaroma papildoma sutartis, tačiau bendra draudimo suma
pagal visas draudimo sutartis negali viršyti 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):
7.2.1. sudarius sutartį vienerių metų arba trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui – visa 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;
7.2.2. 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 %

6 m÷nesiam - 70 %

2 m÷nesiam - 30 %

7 m÷nesiam - 75 %

3 m÷nesiam - 40 %

8 m÷nesiam - 80 %

4 m÷nesiam - 50 %

9 m÷nesiam - 85 %

5 m÷nesiam - 60 %

10 m÷nesių - 90 %
11 m÷nesių - 95 %

Draudimo įmoka už trumpesnį kaip vienas kalendorinis draudimo m÷nuo, mokama kaip už visą m÷nesį.
7.4. Minimalus metinis draudimo įmokos tarifas, visiems išduodamiems laidavimo raštams yra 0,1 % nuo draudimo
sumos. Minimali draudimo įmoka – 50 Lt. Šis tarifas, priklausomai nuo rizikos faktorių, gali būti didinamas iki 100 kartų.
Draudimo rizikos laipsnį nustato Draudikas.
8. Draudimo sutarties įsigaliojimas, Draudiko atsakomyb÷s pradžia
8.1. Draudimo sutartis įsigalioja:
8.1.1. 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;
8.1.2. pratęsiant (atnaujinant) dar galiojančią draudimo sutartį – nuo dar galiojančios sutarties galiojimo
pabaigos momento.
8.2. 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.
8.3. Draudiko atsakomyb÷ prasideda nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
8.4. draud÷jui nesumok÷jus draudimo įmokos sutartyje numatytu laiku, Draudikas apie tai privalo pranešti Draud÷jui
raštu, nurodydamas, jos per 15 dienų nuo pranešimo gavimo Draud÷jui nesumok÷jus draudimo įmokos ar jos dalies,
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Draudimo prievol÷s įvykus draudiminiam įvykiui mok÷ti draudimo išmoką vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik
Draud÷jui sumok÷jus draudimo įmoką.

9. Draudimo sutarties nutraukimo, sustabdymo ir pasibaigimo terminai
9.1. Draudimo sutarties nutraukimas
9.1.1. 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
(atšauktas konkursas ar pan.). Nutraukus draudimo sutartį šiais pagrindais, Draudikas įgyja teisę į dalį draudimo
įmokos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui.
9.1.2. 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.
9.1.3. 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.
9.1.4. 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.
9.1.5. 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.
9.1.6. Draudimo sutarties nutraukimas neatleidžia sutarties šalių nuo atsakomyb÷s už galiojusį draudimo
sutarties laikotarpį bei, pagal Taisyklių 19.4. punktą, pasirašytos sutarties reikalavimų.
9.2. Draudimo sutarties sustabdymas:
9.2.1. 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, išsiųstą paštu, pra÷jus protingam terminui po jo
išsiuntimo. Draudimo sutartyje gali būti numatyti terminai, ilgesni už šioje dalyje nurodytus terminus.
9.2.2. 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 laidavimo 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.
9.2.3. 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.
9.3. Draudimo sutartis pasibaigia:
9.3.1. jei Draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas draudimo išmokas;
9.3.2. jei likviduojamas Draud÷jas ir n÷ra jo teisių ir pareigų per÷m÷jų;
9.3.3. jei pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties galiojimo terminas;
9.3.4. šalys d÷l to susitaria raštu;
9.3.5. jei yra kiti Civilinio kodekso nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai.
9.4. Draudikui sumok÷jus dalį draudimo išmokos, jo prievol÷ pagal tą pačią draudimo sutartį lieka galioti likusiai
draudimo sumos daliai.
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9.5. Negaliojanti draudimo sutartis:
9.5.1. ji sudaryta po draudiminio įvykio
9.5.2. kiti Civiliniame kodekse nustatyti sandorių negaliojimo pagrindai.
10. Dvigubas draudimas, draudimas padidintomis sumomis
10.1. Jeigu sutarties galiojimo metu Draud÷jas sudaro kitą sutartį su kitu draudiku apdrausti jau apdraustą objektą 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 turtas apdraustas.
10.2. Jeigu Užsakovui 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.
10.3. 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.
10.4. 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.
11. Draudimas kito asmens naudai
11.1. Asmuo, kurio naudai sudaryta sutartis, gali, net ir tuo atveju, kai neturi draudimo liudijimo, naudotis Draud÷jo
teis÷mis (pvz., gauti draudimo išmoką).
11.2. 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.
11.3. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draudikas moka draudimo išmoką asmeniui, kurio naudai sudaryta draudimo
sutartis, arba, jo sutikimu, Draud÷jui, vadovaujantis šių taisyklių sąlygomis.
11.4. Draud÷jas turi teisę pakeisti draudimo sutartyje nurodytą naudos gav÷ją kitu asmeniu (išskyrus įstatymuose ar
sutartyje nustatytas išimtis) apie tai raštu pranešdamas Draudikui.
11.5. 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.
12. Sutarties šalių pareigos (iki sutartin÷s ir sutarties galiojimo metu)
12.1. Draud÷jas privalo pateikti visus reikalingus dokumentus draudimo sutarčiai sudaryti. Draud÷jas yra atsakingas už
teisingą duomenų pateikimą.
12.2. Draud÷jas privalo suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai, sudarant sutartį, ir periodiškai,
sutarties galiojimo metu, susipažinti su visa dokumentacija, susijusia su šia sutartimi.
12.3. 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.
12.4. Draudikas:
12.4.1. privalo sudaryti sąlygas viešai susipažinti su šios rūšies draudimo taisykl÷mis ir, prieš sudarydamas
draudimo sutartį įteikti jų kopiją Draud÷jui;
12.4.2. 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 atsisakyti sudaryti draudimo sutartį nenurodydamas priežasčių.
12.5. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draud÷jas privalo:
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12.5.1. apie atsitikusį draudiminį įvykį ne v÷liau kaip per vieną dieną (neskaičiuojant poilsio ir šventinių dienų)
pranešti Draudikui;
12.5.2. pateikti Draudikui visus dokumentus, reikalingus įvykio priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti;
12.5.3. suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai tirti žalos priežastis, nuostolių dydį;
12.6. Draud÷jas privalo Draudikui perduoti visus dokumentus bei įgaliojimus atstovauti Draud÷ją santykyje su
Užsakovu.

13. Nuostolio nustatymas, draudimo išmokų mok÷jimas
13.1. Žala - pagal laidavimo raštą, Užsakovui išmok÷ta suma.
13.2. Įvykus draudiminiam įvykiui, Draud÷jas turi imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti,
laikydamasis Draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai Draud÷jui buvo duoti.
13.3. Draudimo išmoka yra lygi padarytai žalai. Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos.
13.4. Draudimo išmoka, apskaičiuota pagal šias Taisykles, bet ne didesn÷, nei sutarties draudimo suma, išmokama
užsakovui.
13.5. Draudimo išmoka fiziniam asmeniui išmokama ne v÷liau kaip per 7, o juridiniam asmeniui ne v÷liau kaip per 15
dienų nuo tos dienos, kai visa informacija, reikalinga nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes bei
draudimo išmokos dydį.
13.6. Jeigu draudimo (laidavimo) suma buvo nustatyta užsienio valiuta, o Užsakovas yra Lietuvos Respublikos fizinis ar
juridinis asmuo, draudimo išmoka išmokama Užsakovui litais pagal išmok÷jimo dieną nustatytą oficialų Lietuvos banko
kursą.
14. Draudimo išmokos nemok÷jimas ar sumažinimas
14.1. Draudikas turi teisę nemok÷ti arba mažinti draudimo išmokas, jeigu užsakovas gavo visą arba dalinį žalos
atlyginimą iš Draud÷jo arba trečiojo asmens.
14.2. D÷l draudimo išmokos nemok÷jimo arba sumažinimo sprendžia Draudikas motyvuotai paaiškindamas priežastis
ir apie tai raštu praneša asmenims, pagal draudimo sutartį turintiems teisę į draudimo išmokas. Užsakovas,
nesutinkantis su Draudiko sprendimu, turi teisę apskųsti tokį sprendimą teismui. Draudiko pranešimas išsiųstas polise
ir/ar laidavimo rašte nurodytu adresu laikomas tinkamai įteiktu pagal šias taisykles.
15. Netesybos už draudimo sutarties pažeidimus
15.1. 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.

16. Pranešimai
16.1. 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.
16.2. 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.
16.3. Papildomai susidariusius nuostolius d÷l pav÷luoto pranešimo turi atlyginti ta šalis, kuri neįvykdo šios pareigos.
17. Pareiga saugoti informaciją
17.1. Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draud÷ją ar kitus asmenis, jų turtinę pad÷tį, gautos vykdant
draudimo sutartis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
17.2. Informacija, susijusi su Draud÷ju, gali būti paskleista:
17.2.1. teismams, teis÷saugos ir kitoms institucijoms įstatymų numatytais atvejais;
17.2.2. esant raštiškam Draud÷jo sutikimui arba jo prašymui.
17.3. Draudikas atsako už informacijos apie Draud÷ją paskleidimą įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai
įstatymai leidžia tokią informaciją skelbti.

18. Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perdavimas
18.1. Draudimo įstatymo pagrindu ir Priežiūros tarnybos valdybos nustatyta tvarka, Draudikas turi teisę perleisti savo
teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitai draudimo įmonei.
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18.2. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti Draud÷ją prieš du m÷nesius.
18.3. Jei Draud÷jas su teisių ir pareigų perleidimu nesutinka, draudimo sutartis nutraukiama, o draudimo įmokos už
nepanaudotą draudimo laikotarpį gražinamos Draud÷jui.
19. Baigiamosios nuostatos
19.1. Tarp Draud÷jo ir Draudiko kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
19.2. Jei šiose taisykl÷se kas nors nenumatyta, draudimo sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.
19.3. 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.
19.4. Prieš išduodant draudimo polisą ir laidavimo raštą Draudikas ir Draud÷jas pasirašo sutartį, kuria Draud÷jas
įsipareigoja atlyginti Draudiko nuostolius, t.y. atgręžtinio reikalavimo būdu grąžinti Draudiko išmok÷tą Užsakovui
draudimo išmoką.
19.5. 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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