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Laivų agentų atsakomyb÷s draudimo taisykl÷s Nr. 022
1. Bendroji dalis
1.1. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, (toliau – “Draudikas”), remdamasi Lietuvos Respublikos
Draudimo įstatymu, kitais įstatymais ir šiomis taisykl÷mis, sudaro laivų agentų atsakomyb÷s draudimo
sutartis su Draud÷jais, kuriais gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių juridiniai asmenys bei įmon÷s,
neturinčios juridinio asmens teisių.
1.2. Atskirais atvejais, Draud÷jui ir Draudikui susitarus, konkrečioje draudimo sutartyje gali būti nustatytos
sąlygos papildančios tam tikras šių taisyklių nuostatas.
2. Sąvokų išaiškinimas
Šiose taisykl÷se:
2.1. Rinkliavos gav÷jas - institucija (įstaiga), kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka ir
dydžiais turi būti sumok÷tos Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto rinkliavos.
3. Draudimo objektas
3.1. Draudimo objektu yra turtiniai interesai, susiję su Draud÷jo atsakomybe prieš rinkliavos gav÷ją d÷l
Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto rinkliavos nesumok÷jimo.
4. Draudimo sutarties sudarymas ir jos galiojimas
4.1. Laivų agentų atsakomyb÷s draudimo sutartis sudaroma Draud÷jui pateikus žodinį prašymą sudaryti
draudimo sutartį, nurodant Draud÷jo pageidaujamą draudimo sumą, draudimo sutarties galiojimo terminą ir
kitus Draudikui reikalingus duomenis. Draudikas gali pareikalauti iš Draud÷jo pateikti: Draud÷jo registracijos
pažym÷jimą, finansin÷s atskaitomyb÷s dokumentus ir kitus dokumentus, reikalingus draudimo sutarčiai
sudaryti. Draud÷jo pateikti duomenys privalo būti teisingi, priešingu atveju Draudikas yra atleistas nuo
draudimo išmokų mok÷jimo.
4.2. Draudimo sutarties sudarymas yra savanoriškas tiek Draud÷jui, tiek Draudikui. Draudikas gali
atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių.
4.3. Laivų agentų atsakomyb÷s draudimo sutartis įsigalioja draudimo polise nurodytą dieną, bet ne
anksčiau nei sumokama draudimo įmoka.
4.4. Draudimo sutarties šalis, įsp÷dama raštiškai kitą šalį ne v÷liau kaip prieš vieną m÷nesį iki numatytos
draudimo sutarties nutraukimo datos ir, gavusi rinkliavos gav÷jo raštišką sutikimą, turi teisę nutraukti
draudimo sutartį.
Kai draudimo sutartis nutraukiama Draudiko iniciatyva, Draud÷jui grąžinama draudimo įmokos dalis už
likusį draudimo sutarties galiojimo laiką.
Kai draudimo sutartis nutraukiama Draud÷jo iniciatyva, Draud÷jui grąžinama draudimo įmokos už likusį
draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus iš jos iki 30 % draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo
išlaidoms atlyginti bei pagal tą draudimo sutartį mok÷tas sumas.
4.5. Draudimo sutarties šalys po to, kai joms tapo žinoma apie draudimo sutarties pažeidimą, turi teisę
per vieną m÷nesį nutraukti draudimo sutartį, pranešusi apie tai raštu rinkliavos gav÷jui.
Kai draudimo sutartis nutraukiama Draud÷jo reikalavimu Draudikui (nustačius jo kaltę) pažeidus
draudimo sutarties sąlygas, Draud÷jui grąžinama sumok÷tos draudimo įmokos;
Kai draudimo sutartis nutraukiama Draudiko reikalavimu Draud÷jui (nustačius jo kaltę) pažeidus
draudimo sutarties sąlygas, Draud÷jui draudimo įmokos negrąžinamos.
4.6. Draudimo sutarties galiojimas baigiasi draudimo sutartyje (polise) nurodytą dieną arba draudimo
sutarties nutraukimo dieną. Ir po sutarties nutraukimo šalys privalo pilnai atsiskaityti viena su kita pagal
galiojusią draudimo sutartį.

5. Draudimo suma
5.1. Draudimo sumos dydį pasirenka Draud÷jas, tačiau ji negali būti mažesn÷ už nustatytas minimalias
Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto rinkliavas laivui, kurio didžiausias ilgis - 195 m, didžiausias plotis - 28 m,
maksimali vasaros grimzl÷ - 10,5 m .

6. Draudimo įmoka (premija)

6.1. Draudimo įmoka (premija) yra vienkartin÷, ji mokama iš karto, sudarius draudimo sutartį, jei
draudimo sutartyje nenumatyti kiti įmokų mok÷jimo terminai. Draudimo įmoka (premija) mokama grynaisiais
pinigais arba naudojantis banko ar pašto paslaugomis.
6.2. Kai Draud÷jo sumok÷ta draudimo įmoka užskaitoma Draudiko sąskaitoje, išduodamas draudimo
polisas.
6.3. Draudimo įmokos dydis, sudarant laivų agentų atsakomyb÷s draudimo sutartis, priklauso nuo
draudimo sumos dydžio, draudimo rizikos bei draudimo sutarties galiojimo trukm÷s. Jis apskaičiuojamas
pagal priede Nr. 1. pateiktą tvarką ir tarifus.
7. Draudiminiai įvykiai
7.1. Draudiminiu įvykiu yra laikoma Draud÷jo atsakomyb÷s, kilusios d÷l uosto rinkliavų (išskyrus baudas
ir delspinigius) nesumok÷jimo rinkliavos gav÷jui, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka ir
terminais.
8. Nedraudiminiai įvykiai
8.1. Nedraudiminiai įvykiai yra Draud÷jo atsakomyb÷s d÷l kitų priežasčių nei nurodytos 7 skyriuje.
8.2. Nedraudiminiais įvykiais taip pat yra atvejai, kai Draud÷jo atsakomyb÷ (d÷l Klaip÷dos valstybinio jūrų
uosto rinkliavų nesumok÷jimo Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka ir terminais rinkliavos
gav÷jui) atsiranda pasibaigus draudimo sutarties galiojimui ar dar neįsigaliojus draudimo sutarčiai.
8.3. Nedraudiminiu įvykiu yra Draud÷jo atsakomyb÷s atsiradimas d÷l Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto
rinkliavų nesumok÷jimo Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka ir terminais rinkliavos gav÷jui:
a) d÷l karo, pilietinių neramumų, d÷l Draud÷jui priklausančio turto ar piniginių l÷šų konfiskavimo, arešto;
b) d÷l streikų, lokautų, teroristinių aktų;
c) d÷l nuo Draud÷jo nepriklausančių priežasčių (vyriausyb÷s politinių sprendimų, force majeure ir pan.);
d) Draud÷jui turint l÷šų ar turto sumok÷ti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto rinkliavas;
e) jei tai susiję su Draud÷jo, jo atstovų ar darbuotojų veika, d÷l kurios yra iškelta administracin÷ ar
baudžiamoji byla.
9. Šalių teis÷s ir pareigos
9.1. Draud÷jas įsipareigoja tinkamai ir laiku įvykdyti visas savo prievoles rinkliavos gav÷jui.
9.2. Draud÷jas įsipareigoja pranešti Draudikui apie negal÷jimą tinkamai įvykdyti prievol÷s sumok÷ti
Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto rinkliavas rinkliavos gav÷jui, ne v÷liau kaip:
a) per dvi darbo dienas nuo priežasčių, neleidžiančių tinkamai įvykdyti min÷tos prievol÷s, atsiradimo
momento, arba
b) per dvi dienas nuo dienos, nustatytos kaip paskutin÷ diena įvykdyti prievolę sumok÷ti Klaip÷dos
valstybinio jūrų uosto rinkliavas rinkliavos gav÷jui.
10. Žalos dydžio nustatymas
10.1. Draud÷jo padarytos žalos rinkliavos gav÷jui dydis yra nustatomas pagal Draudikui pateiktą jo
reikalavimą, kuriame turi būti nurodyta kiek ir kokių rinkliavų (išskyrus baudas ir delspinigius) Draud÷jas
nesumok÷jo.
11. Draudimo išmokos mok÷jimas
11.1. Draudimo išmoka išmokama rinkliavos gav÷jo pateikto pagrįsto reikalavimo dydžio, tačiau visais
atvejais ji negali būti didesn÷ nei draudimo suma.
11.2. Draudimo išmoka išmokama rinkliavos gav÷jui per 15 dienų, kai rinkliavos gav÷jas pateikia
Draudikui reikalavimą, kuriame turi būti nurodyta kiek ir kokių rinkliavų (išskyrus baudas ir delspinigius)
Draud÷jas nesumok÷jo, o taip pat dokumentus įrodančius, kad rinkliavos gav÷jas kreip÷si į Draud÷ją, kad šis
sumok÷tų nustatytas rinkliavas, tačiau Draud÷jas to nepadar÷. Už kiekvieną pradelstą draudimo išmokos
išmok÷jimo dieną Draudikas įsipareigoja mok÷ti rinkliavos gav÷jui 0,02% išmok÷tinos draudimo išmokos
dydžio delspinigius.
11.3. Draudimo išmoka gali būti mažinama iki 50% jei Draud÷jas neįvykdo savo pareigos, nurodytos šių
taisyklių 9.2. punkte.
11.4. Draudimo išmoka yra neišmokama, jei Draud÷jas, sudarydamas draudimo sutartį, suklaidino
Draudiką, pateikdamas neteisingus duomenis apie save.
11.5. Išmokant draudimo išmoką, iš jos iškaičiuojama franšiz÷. Franšiz÷ iškaičiuojama iš kiekvienos
draudimo išmokos, o jos dydis litais nustatomas sudarant draudimo sutartį.
11.6. Draudikas, sumok÷jęs draudimo išmoką, įgauna tos sumos ribose regreso teisę į draud÷ją.
11.7. Savo teisę, nurodytą 11.6. punkte, Draudikas realizuoja, pasiųsdamas raštišką reikalavimą
Draud÷jui. Draud÷jas, gavęs tokį Draudiko reikalavimą, privalo per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo
sumok÷ti Draudikui reikalaujamą sumą. Tinkamai ir laiku neįvykdžius šios prievol÷s, Draud÷jas moka 0,4%
delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo reikalaujamos sumos. Pagal Draudiko reikalavimą Draud÷jo
mokamos sumos pirmiausia užskaitomos atlyginti delspinigius ir tik po to sumą, numatytą šių taisyklių 11.6.
punkte.
11.8. Įvykus draudiminiam įvykiui ir nustačius, kad d÷l tų pačių rizikų Draud÷jas yra sudaręs draudimo
sutartis su daugiau nei viena draudimo įmone, Draudikas apskaičiuotą draudimo išmoką išmok÷s ta dalimi,

kurią draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje tarp Draud÷jo ir Draudiko, sudaro bendroje draudimo
sumų sumoje.
12. Draudimo sutarčiai taikoma teis÷ ir ginčų sprendimas
12.1. Draudimo sutarčiai, sudarytai šių taisyklių sąlygomis ir iš tokios sutarties kylantiems ginčams
taikoma Lietuvos Respublikos teis÷.
12.2. Visi ginčai, kylantys iš draudimo sutarties, sudarytos šių taisyklių pagrindu, sprendžiami šalių
derybomis ir tiktai neišsprendus ginčo derybomis, šalis, kuri mano, kad jos teis÷s yra pažeistos, gali kreiptis į
teismą, esantį Vilniaus mieste (išskyrus tuos atvejus kai Lietuvos Respublikos teis÷s aktai nurodo kitokį tokių
ginčų teismingumą) arba siūlyti sudaryti arbitražinį susitarimą - kompromisą.

