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LAIVŲ DRAUDIMO TAISYKL öS  Nr.021 
 

1. Bendroji dalis  
1.1. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas (toliau “Draudikas”) šių Laivų draudimo taisyklių (toliau - 
“Taisykl÷s”) pagrindu sudaro draudimo sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis (toliau – “Draud÷jas”), 
įstatymų bei poįstatyminių norminių aktų nustatytais pagrindais ir tvarka naudojančiais ir valdančiais laivus. 
 

2. Draudimo objektas ir draudimo variantai  
2.1. Draudimo objektas yra laivas (-ai), atitinkantis saugios laivybos reikalavimus. 
2.2. Draud÷jas gali pasirinkti vieną ar kelis iš žemiau nurodytų draudimo variantų: 
 2.2.1. laivo faktin÷ ar konstruktyvi žūtis – “A” variantas; 
 2.2.2. laivo korpuso pažeidimas – “B” variantas; 
 2.2.3. laivo faktin÷ ar konstruktyvi žūtis ir laivo korpuso pažeidimas – “C” variantas; 
 2.2.4. laivo faktin÷ ar konstruktyvi žūtis ir/ar laivo korpuso pažeidimas, įskaitant laivui tenkančias 
gelb÷jimo/pagalbos suteikimo išlaidas – “D” variantas; 
 2.2.5. laivo faktin÷ ar konstruktyvi žūtis, laivo korpuso pažeidimas ir/ar laivo mašininių įrenginių 
pažeidimas – “E” variantas. 
Išaiškinimai: 
 - Laivo faktin÷ ar konstruktyvi žūtis – tai tokia laivo būkl÷, kai įvyko visiškas laivo sudužimas, kitoks jo 
negrįžtamas praradimas, sunaikinimas arba konstrukcinis suirimas, kada jau neįmanoma ar neapsimoka laivo 
atstatyti, kai d÷l draudiminio įvykio laivo remonto išlaidos yra ne mažesn÷s 100 proc. laivo draudimo sumos. 
 - Laivo mašininiai įrenginiai – tai laivo pagrindinis varomasis įrenginys, įskaitant veleną ir propelerius, 
pagalbiniai agregatai, siurbliai, šaldymo įrenginiai ir denio mašinos su joms priklausančiais įrenginiais (prie 
mašininių įrenginių nepriskiriami vamzdynai su armatūromis, o taip pat atsargų bei eksploataciniai rezervuarai 
su jiems priklausančiais įrenginiais). 
 

3. Draudiminiai įvykiai  
3.1. Nuostoliai d÷l faktin÷s ir/ar konstruktyvios laivo žūties, laivo korpuso bei mašininių įrenginių pažeidimo 
atlyginami, kai tai atsitinka d÷l: 
 3.1.1. gaisro ar sprogimo; 
 3.1.2. laivo apsivertimo, užplaukimo ant seklumos ar nuskendimo; 
 3.1.3. laivo susidūrimo su plaukiojančiais, nejudančiais objektais; 
 3.1.4. katilo sprogimo, veleno sulūžimo, pasl÷ptų korpuso trūkumų; 
 3.1.5. l÷ktuvų ar kitų skraidančių objektų užkritimo; 
 3.1.6. nelaimingo įvykio, kuris įvyko krovinį pakraunant į apdraustą laivą arba iškraunant iš jo, o taip pat 
laivui užsipildant kuru; 

3.1.7. laivo dingimo be žinios (apie laivą 3 m÷nesius negauta jokios žinios, skaičiuojant nuo paskutin÷s 
žinios apie laivą gavimo dienos); 
Taip pat atlyginama: 
 3.1.8. bendrosios avarijos metu apdraustajam laivui padarytas nuostolis, taip pat su tuo susijusios 
išlaidos; 

3.1.9. būtinos ir pateisinamos išlaidos ( gelb÷jant); 
 3.1.10. būtinos ir pateisinamos išlaidos, siekiant išvengti ar sumažinti nuostolius, taip pat išlaidos, 
siekiant nustatyti nuostolių dydį, jeigu jie atlyginami pagal draudimo sutartį. 
Išaiškinimas: bendroji avarija – dokumentaliai pagrįstos išlaidos, kad būtų išgelb÷tas nuo bendro pavojaus 
laivas. 
 
 

4. Nedraudiminiai įvykiai  
4.1. Nedraudiminiai įvykiai: 
 4.1.1. Draud÷jui tyčia nusl÷pus nuo Draudiko laivo defektus, d÷l kurių laivas nuskendo ar pasidar÷ 
netinkamu tolimesniam naudojimui pagal tiesioginę jo paskirtį, turi būti aprašoma prašymu sudaryti draudimo 
sutartį. 
 4.1.2. Laivo žūtis (faktin÷ ir/ar konstruktyvi), laivo korpuso ir/ar mašininių įrengimų pažeidimas d÷l laivo 
įgulos klaidų, jeigu kitaip nenumatyta draudimo sutartyje; 

4.1.3. Laivo, jo dalių, mašinų, įrenginių susid÷v÷jimas, korozija, suk÷lę laivo faktinę ir/ar konstruktyvią 
žūtį, laivo korpuso ir/ar mašininių įrengimų pažeidimus; 
 4.1.4. Netinkama laivo eksploatacija, d÷l ko laivas nuskendo arba pasidar÷ netinkamu tolimesniam 
naudojimui pagal tiesioginę jo paskirtį; 
 4.1.5. Nesavalaikis laivo techninio stovio patikrinimas pagal Registrą; 



 
 4.1.6. Tiesioginis ar netiesioginis atominio sprogimo poveikis, radiacijos arba radioaktyvaus užteršimo, 
susijusio su bet kokiu branduolin÷s energijos ir branduolinio skilimo medžiagų panaudojimo; 
 4.1.7. Nuostoliai ir išlaidos likviduojant apdrausto laivo likučius, d÷l kurių padaryta žala aplinkai, žmonių 
sveikatai ar tretiesiems asmenims; 
 4.1.8. Laivo žūtis, jo korpuso ir/ar mašininių įrengimų pažeidimas d÷l karo, pilietinio karo, revoliucijos, 
maišto, sukilimo ar d÷l to kilusių pilietinių vaidų, ar d÷l bet kokio vienos kariaujančios pus÷s priešiško veiksmo 
ar prieš ją nukreipto veiksmo; 
 4.1.9. Nuostoliai, išlaidos d÷l minų, torpedų, bombų ar kitų karo ginklų vandenyje, jeigu kitaip 
nenumatyta draudimo sutartyje; 
 4.1.10. Laivo frachto netekimo nuostoliai; 
 4.1.11. Laivo žūtis (faktin÷ ir/ar konstruktyvi), laivo korpuso ir/ar mašininių įrengimų pažeidimas, kai 
laivu naudojasi pagal nuomos sutartį tretieji asmenys, tačiau apie tokią nuomą iki laivo draudimo sutarties 
įsigaliojimo dienos Draud÷jas raštu nebuvo pranešęs Draudikui, kaip yra numatyta šių Taisyklių 14.3.9. punkte; 
 4.1.12. Ledynų padaromi nuostoliai, jeigu laivas pažeid÷ Registro reikalavimus d÷l laivo klas÷s ir 
Registro nustatytą plaukiojimo akvatoriją; 
 4.1.13. Nuostoliai, išlaidos d÷l užgrobimo, arešto ar pa÷mimo nelaisv÷n (įskaitant piratavimą) ir to 
pasekmių, arba k÷sinimosi tai padaryti; 
 4.1.14. Nuostoliai, išlaidos d÷l pilietinių riaušių, streikų, darbo konfliktų, viešosios tvarkos pažeid÷jų 
veiksmų ir bruzd÷jimų, taip pat d÷l teroristo (-ų) ar asmens (-ų), veikiančio (-ų) politiniais motyvais, veiksmų; 
Taip pat neatlyginama: 

4.1.15. Išlaidos laivo ar jo įgulos narių išlaikymui, išskyrus tuos atvejus, kai tokios išlaidos atlyginamos 
d÷l bendros avarijos; 
 4.1.16. Nuostoliai, išlaidos patirtos d÷l visiškos ar laikinos galimyb÷s naudotis laivu praradimo, jei tai 
atsitiko ne d÷l laivo susidūrimo su kitais laivais arba kitais plaukiojančiais arba nejudančiais objektais; 

4.1.17. Išlaidos d÷l žmonių žūties, traumų ar jų ligų susidūrus laivams. 
 

5. Draudimo suma  
5.1. Draudimo suma – tai draudimo sutartyje nustatyta pinigų suma, kurios ribose Draudikas atlygina 
draudiminio įvykio metu patirtus nuostolius. 
5.2. Laivas draudžiamas pasirinkta draudimo suma, bet ne didesne negu laivo likutin÷ vert÷ (iš naujo 
analogiško laivo kainos išskaičiavus amortizaciją). 
5.3. Draud÷jas, nor÷damas padidinti draudimo sumą (atsižvelgiant į Taisyklių 5.2. punkto reikalavimą), gali 
sudaryti papildomą draudimo sutartį laikotarpiui iki pagrindin÷s sutarties pabaigos. 
 

6. Frančiz÷ 
6.1. Franšiz÷ – tai draudiminio įvykio metu patirtų nuostolių dalis, kurią atlygina Draud÷jas. Franšiz÷ nustatoma 
visoms pretenzijoms vieno draudiminio įvykio metu. Franšiz÷s dydis nustatomas Draud÷jo ir Draudiko raštišku 
susitarimu (franšiz÷s dydis nurodomas draudimo sutartyje). 

7. Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka  
7.1. Draudimo sutartis sudaroma Draud÷jo pageidaujamam laikotarpiui, bet ne trumpesniam kaip vienam 
m÷nesiui. 
7.2. Jeigu laivas po draudimo sutarties laikotarpio pabaigos dar plaukioja arba jam atsitiko nelaimingas 
atsitikimas, arba yra prieglobsčio uoste, laivo draudimo sutarties laikotarpis prasitęsia iki laivo atvykimo į 
paskirties punktą. Šiuo atveju Draudikas turi teisę gauti papildomą draudiko įmoką proporcingai pratęstam 
laikotarpiui. 
7.3. Metin÷ draudimo įmoka (premija) apskaičiuojama pagal Taisyklių tarifus, nurodytus Priede Nr.1. 
7.4. Sutartims, sudaromoms trumpesniam negu metai laikotarpiui, draudimo įmoka skaičiuojama procentais 
nuo metin÷s draudimo įmokos: 
             apdraudžiant 1 m÷nesiui – 20 %,     apdraudžiant 7 m÷nesiams – 75 %, 
             apdraudžiant 2 m÷nesiams – 30 %,  apdraudžiant 8 m÷nesiams – 80 %, 
             apdraudžiant 3 m÷nesiams – 40 %,  apdraudžiant 9 m÷nesiams – 85 %, 
             apdraudžiant 4 m÷nesiams – 50 %,  apdraudžiant 10 m÷nesių – 90 %, 
             apdraudžiant 5 m÷nesiams – 60 %,  apdraudžiant 11 m÷nesių – 95 %, 
             apdraudžiant 6 m÷nesiams – 70 %, 
7.5. Padid÷jus draudimo rizikai, Draud÷jas apie tai per 2 darbo dienas privalo raštu pranešti Draudikui. 
Draudikas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Jei draud÷jas per 
nurodytą laiką nepraneša draudikui apie rizikos padid÷jimą, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo 
sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. 
Išaiškinimas: draudimin÷s rizikos padid÷jimais yra traktuojami: 
 - naudojimasis dokais ar slipais su kroviniu; 
 - laivo panaudojimas buksyravime ar paties laivo vilkimas, išskyrus jūrinio būtinumo atvejus; 
 - taisyklių 8 skirsnyje nurodytos plaukiojimo akvatorijos ribų peržengimas; 
 - atsisakymas regreso laikino laivo frachtavimo sutartyse; 
 - laivo panaudojimas kariniuose manevruose; 
 - laivo klasifikacin÷s bendrov÷s (Registro) pasikeitimas. 
7.6. Jeigu draudimo sutartis 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. 7.7. Draudimo įmoka mokama 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka grynais pinigais arba pervedant pinigus į Draudiko sąskaitą 
banke. 
7.8. Draudimo įmoka mokama iš karto už visą draudimo laikotarpį arba per du kartus. Pirmoji premijos dalis 
(ne mažesn÷ kaip 50 proc. draudimo premijos sumos) sumokama iš karto, o likusi dalis sumokama ne v÷liau 
kaip per 4 m÷nesius po draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu n÷ra sutarta kitaip. 
Atskirais atvejais draudimo premija gali būti mokama kas ketvirtį. Tada pirmoji premija (ne mažesn÷ kaip 25 
proc. draudimo premijos sumos) sumokama iš karto. Eilinio mok÷jimo termino premija mokama kartu su 
palūkanomis už likusią nesumok÷tą iki sutarties galiojimo pabaigos metin÷s premijos sumos dalį. Palūkanų 
dydis nustatomas Draudiko ir Draud÷jo tarpusavio susitarimu. 
7.9. Kai yra apdrausta tik dalis turto ar rizikos vert÷s, Draud÷jas turi teisę papildomai juos apdrausti, 
sudarydamas papildomą draudimo sutartį su tuo pačiu ar kitu draudiku. Tačiau bendra draudimo suma pagal 
visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo vert÷s. 
 

8. Laivo plaukiojimo akvatorija (draudimo sutarties  galiojimo geografin ÷ akvatorija)  
8.1. Laivo plaukiojimo akvatorija, tai yra draudimo sutarties galiojimo geografin÷ akvatorija draudimo sutarties 
galiojimo laikotarpiu turi atitikti kvalifikacin÷s bendrov÷s (Registro) reikalavimus; 
8.2. Papildomi, nenumatyti Registre, laivo plaukiojimo apribojimai: 
 8.2.1. į šiaurę 70 laipsnių šiaur÷s platumos, išskyrus tiesioginius reisus į Kirkenseną ir Murmanską bei 
iš jų ir reisus į Baltąją jūrą ir iš jos, jeigu kelion÷je į ten Honigsvagas praplaukiamas ne prieš geguž÷s 10-ąją 
dieną, o kelion÷ atgal iš paskutinio Baltosios jūros uosto pradedama ne po spalio 31-osios dienos; 
 8.2.2. į Grenlandiją ir iš jos; 
 8.2.3. į pietus 50 laipsnių pietų platumos, išskyrus reisus į Argentinos, Čil÷s vietoves ir Sakalų Žem÷s 
salas bei iš jų, o taip pat  reisus į leidžiamas reisų srities vietoves ir iš jų; 
 8.2.4. į Šiaur÷s Ameriką – prie Atlanto vandenyno pakrant÷s į šiaurę 52 laipsniai 10 minučių šiaur÷s 
platumos bei į vakarus 50 laipsnių vakarų ilgumos, į pietus 52 laipsniai 10 minučių šiaur÷s platumos srityje tarp 
linijų Battle Habour / Pistolet Bay; Cape Ray / Cape North; Port Hawkesbury / Port Mulgrave ir Baie Comeau / 
Matane laikotarpyje nuo gruodžio 21-osios iki balandžio 30-osios dienos, į vakarus nuo linijos Baie Comeau / 
Matane (bet ne labiau į vakarus nei Monrealis) laikotarpyje nuo gruodžio 1-osios iki balandžio 30-osios dienos, 
- Didžiosiose jūrose arba St.Lorenco jūrų keliu į vakarus nuo Monrealio, - prie Ramiojo Vandenyno pakrant÷s į 
šiaurę 54 laipsniai 30 minučių šiaur÷s platumos arba į vakarus 130 laipsnių 50 minučių vakarų ilgumos; 
 8.2.5. Rytų Aziją – į Beringo jūrą ir iš jos, į šiaurę 46 laipsniai šiaur÷s platumos ir į Sibirą, išskyrus 
Vladivostoką ir Nachodką; 
 8.2.6. Indijos vandenyną – į Kergueleną, Crozeto salas ir Princo Edvardo salas bei iš jų; 
 8.2.7. su indiška anglimi kaip kroviniu – tarp kovo 1-osios ir birželio 30-osios dienos, tarp liepos 1-osios 
ir rugs÷jo 30-osios dienos, išskyrus reisus į Azijos vietoves, esančias ne į vakarus nuo Adeno ir ne į rytus nuo 
Singapūro. 
 

9. Draudimo sutarties sudarymo tvarka  
9.1. Draudimo sutartis sudaroma gavus Draud÷jo raštišką prašymą bei kitą draudimo sutarčiai sudaryti 
reikalingą informaciją. 
Už prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako Draud÷jas. Raštu pateiktas prašymas laikomas sud÷tine 
sutarties dalimi. 
9.2. Gavus Draud÷jo prašymą sutarčiai sudaryti, Draudiko atstovas privalo, dalyvaujant Draud÷jui, apžiūr÷ti 
pageidaujamą drausti laivą ir įvertinti draudimin÷s rizikos laipsnį. 
9.3. Draudikas, apskaičiavęs draudimo įmoką, nedelsiant įteikia (išsiunčia) Draud÷jui pranešimą, kuriame 
nurodo apskaičiuotos įmokos sumą ir jos sumok÷jimo terminus. 
9.4. Draudimo liudijimas išduodamas Draud÷jui ne v÷liau kaip per 5 kalendorines dienas po įmokos gavimo.  
9.5. Draudimo sutartis yra savanoriška tiek Draud÷jui, tiek Draudikui. 
 

10. Draudimo sutarties įsigaliojimas, Draudiko atsakomyb ÷s pradžia  
10.1. Draudimo sutartis įsigalioja: 
 10.1.1. mokant draudimo įmoką grynais pinigais – dešimtą dieną, po draudimo įmokos arba kai tarp 
Draudiko ir Draud÷jo yra sutarta draudimo įmokos dalies gavimo dienos, 00 val.00 min., bet ne anksčiau kaip 
nurodyta draudimo sutartyje; 
 10.1.2. mokant draudimo įmoką pervedimu – dešimtą dieną, po draudimo įmokos arba kai tarp 
Draudiko ir Draud÷jo yra sutarta draudimo įmokos dalies užskaitymo Draudiko sąskaitoje dienos, 00 val. 00 
min., bet ne anksčiau kaip nurodyta draudimo sutartyje. 
10.2. Kitokį draudimo sutarties įsigaliojimo momentą draudimo sutarties šalys gali nustatyti atskirai tai nurodant 
draudimo sutartyje.  
10.3. Draudimo sutartis įforminama išduodant Draud÷jui nustatytos formos draudimo liudijimą (polisą). 
Draudimo liudijimas išduodamas Draud÷jui tada, kai jis sumoka draudimo įmoką ar jos dalį, kai draudimo 
įmokos mok÷jimas dalimis yra numatytas draudimo sutartyje. 
10.4. Draudiko atsakomyb÷ prasideda nuo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. 
Jeigu draudimo įmoka ar jos pirma dalis nebus sumok÷ta iki sutartyje nurodytos mok÷jimo termino dienos, tai 
draudimo sutartis nutrūksta nuo kitos dienos po mok÷jimo termino pasibaigimo dienos. Per tą laikotarpį 
atsitikus draudiminiam įvykiui, Draudikas neatlygins šio įvykio metu patirtų nuostolių. Draud÷jui sumok÷jus visą 



 
įsiskolintą įmokos sumą, Draudiko įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas nuo kitos dienos po to, kai įsiskolinta 
įmokos suma buvo įrašyta į Draudiko sąskaitą banke arba įmok÷ta į Draudiko kasą, tačiau už draudiminį įvykį, 
atsitikusį iki atnaujinimo dienos, Draudikas nuostolių neatlygina. 
 
 

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 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. 
 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, 
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 laivo savininkui (apdraustas laivas 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 įmokos dydį. Jei Draud÷jas ar naujasis savininkas su tuo 
nesutinka, turi teisę kreiptis į teismą d÷l draudimo 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 nuolaida  



 
12.1. Draud÷jas, kuris ne mažiau kaip metus laiko be pertraukos draud÷ laivą (-us) AAS „Gjensidige Baltic“ 
Lietuvos filiale ir per tą laiką jam pagal šią draudimo rūšį nebuvo mok÷ta draudimo išmoka, turi teisę gauti 
draudimo įmokos nuolaidą naujai sudaromai sutarčiai: 
           draudžiant antriems metams – 5 %,         draudžiant septintiems metams – 17 %, 
           draudžiant tretiems metams – 7 %,          draudžiant aštuntiems metams – 20 % , 
           draudžiant ketvirtiems metams – 10 %,   draudžiant devintiems metams – 25 %, 
           draudžiant penktiems metams – 13 %,     draudžiant dešimtiems ir kitiems metams – 30 %. 
           draudžiant šeštiems metams – 15 %, 
12.2. Draud÷jui, kuris draud÷ laivą (-us) AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filiale tris ir daugiau metų, taikomas 
lengvatinis kalendorinio m÷nesio laikas naujos sutarties sudarymui. 
Nauja draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo įmoka sumokama nuo anksčiau galiojusios sutarties pabaigos. 
Jeigu lengvatinio m÷nesio metu sena sutartimi apdraustas laivas bus sunaikintas ar sugadintas d÷l draudiminių 
įvykių, nurodytų šiose Taisykl÷se, o nauja sutartis dar nebus sudaryta, tai draudimo išmoka bus mokama pagal 
anksčiau galiojusioje draudimo sutartyje nurodytą draudimo sumą. 
 

13. Dvigubas draudimas, draudimas padidintomis sumo mis  
13.1. Jeigu sutarties galiojimo metu Draud÷jas sudaro kitą sutartį su kitu draudiku apdrausti jau apdraustą turtą 
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. 
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  
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 nusakytos 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. Jeigu naudos gav÷jas buvo paskirtas apdraustojo asmens sutikimu, tai naudos gav÷jas gali būti 
pakeistas tik apdraustam asmeniui sutikus. 

14.6.  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 laivo 
sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo priežastis. 
Taip pat, Draud÷jas privalo pateikti visus reikalingus dokumentus draudimo sutarčiai sudaryti. Pateikdamas 
Draudikui prašymą laivo draudimo sutarčiai sudaryti, privalo pranešti apie bet kokią sudarymą, pratęsimą ar 
nutraukimą laivo draudimo sutartį kitoje draudimo įmon÷je. 
15.2. Draud÷jas privalo: 
 15.2.1. suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai, sudarant sutartį, ir periodiškai, 
sutarties galiojimo metu, apžiūr÷ti draudžiamą laivą, patikrinti jo techninę būklę ir tinkamumą plaukioti, įvertinti, 
ar Draud÷jas laikosi draudimo sutartyje aptartų sąlygų ar Draudiko reikalavimų; 
 15.2.2. pasirūpinti, kad laivas būtų tinkamas plaukioti; 
 15.2.3. įvykus draudiminiam imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, 
laikydamasis draudiko nurodymų, jei tokie nurodymai buvo duoti. Ne v÷liau kaip per 2 darbo dienas metu 
visomis įmanomomis priemon÷mis pranešti Draudikui apie bet kokius įvykius, galinčius būti draudiminiais; 
 15.2.4. būtinas išlaidas, draud÷jo tur÷tas mažinant žalą ar vykdant draudiko nurodymus, turi atlyginti 
draudikas, neatsižvelgdamas į tai, kad atitinkamos priemon÷s nedav÷ rezultato. Tokios išlaidos atlyginamos 
proporcingai draudimo sumos ir draudimo vert÷s santykiui, neatsižvelgiant į tai, kad išlaidos kartu su žalos 
dydžiu viršija draudimo sumą. Draudikas atleidžiamas nuo žalos atlyginimo, jeigu žala atsirado d÷l to, kad 
draud÷jas sąmoningai nesi÷m÷ jam prieinamu priemonių šiai žalai sumažinti ar išvengti. 



 
 15.2.5. įvykus draudiminiam įvykiui, sudaryti Draudikui visas sąlygas faktin÷s ir/ar konstruktyvios laivo 
žūties, laivo korpuso, taip pat mašininių įrengimų pažeidimo priežasčių išaiškinimui, tame tarpe sudaryti 
sąlygas Draudiko atstovams dalyvauti apžiūrint laivo korpuso ir/ar mašininių įrengimų pažeidimus; 
 15.2.6. suderinti su Draudiku pasirenkant doką, būtiną laivo apžiūrai ir remontui; 
 15.2.7. pateikti visus ir teisingus dokumentus, tame tarpe ir laivo korpuso, mašininių įrengimų 
pažeidimų remonto sąmatą, reikalingus nuostolių dydžiui nustatyti; 
15.3. Draud÷jas yra atsakingas už teisingų duomenų apie draudiminį įvykį pateikimą. 
15.4. 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; 
 c) pri÷męs raštišką pareiškimą apie draudiminį įvykį, privalo, išsiaiškinęs faktines ir/ar konstruktyvias 
laivo žūties, jo korpuso, mašininių įrengimų pažeidimų priežastis, surašyti įvykio aktą. Įvykio aktas surašomas 
dalyvaujant Draud÷jui arba jo įgaliotam asmeniui. 
Draudikas turi teisę: 
 a) reikalauti, kad Draud÷jas pateiktų prašyme teisingą ir visą informaciją ir dokumentus, įrodančius 
informacijos tikslumą; 
 b) atsisakyti sudaryti draudimo sutartį nenurodydamas priežasčių. 
15.5. 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. 
15.6. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padid÷jimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo 
sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. 
15.7. 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. 
 

16. Žalos nustatymas. Draudimo išmokos apskai čiavimas  
16.1. Draudikas atsakingas tik už laivo draudimo sutartyje numatytus nuostolius, kurie patirti draudimo sutartyje 
nustatytoje laivo plaukiojimo akvatorijoje. Nuostolį nustato Draudikas, vadovaudamasis surašytu laivo 
sunaikinimo ar sugadinimo aktu, gautais iš Draud÷jo ir kompetentingų įstaigų dokumentais, reikalingais laivo 
sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti. 
16.2. Jei vyksta draudiminis įvykis ir laivui reikalingas remontas, tai doko pasirinkimas, būtinas laivo apžiūrai ir 
remontui, turi būti suderintas su Draudiku; 
16.3. Kai Draud÷jas pateikia pasiūlymus d÷l laivo remonto, Draudikas gali nedelsiant: 
 - pareikalauti, kad Draud÷jas pateiktų kitų pasiūlymų laivo remontavimui; jis gali ir pats pasirūpinti 
tokiais pasiūlymais (tenderis) (čia ir toliau tekste “tenderis” – siūlymas, paraiška, konkursas paslaugai ar prekei 
įsigyti); 
 - pareikalauti, kad laivas būtų nugabentas į kokią nors kitą vietą galutinio remonto atlikimo tikslu; 
 - atmesti Draud÷jo pateiktą pasiūlymą d÷l pasirinktos remonto vietos ar remonto dirbtuvių. 
16.4. Draudikas moka kompensaciją Draud÷jui už laiką, prarastą d÷l tenderio (laivo remonto, aptarnavimo) 
pagal sąlygą, numatytą Taisyklių 16.3 punkte. Tenderio kompensacija išmokama tik tuomet, jeigu remontas 
atliekamas pagal vieną iš tenderio pasiūlymų, kuriems Draudikas pritar÷. 
16.5. Tenderio kompensacija sudaro 1/365 nuo 30 proc. laivo draudimo sumos vienai dienai. 
16.6. Iš tenderio kompensacijos turi būti atimamos sumos, kurios Draud÷jo buvo išmok÷tos už tą patį laiką, už 
degalus, įrangą, išlaidas maistui ir m÷nesinį atlyginimą laivo komandai. 
16.7. Jeigu Draud÷jas pagal Draudiko reikalavimus nepasirūpino gauti jokių tenderio pasiūlymų arba jeigu jis 
nesuteikia Draudikui jokios galimyb÷s elgtis pagal Taisyklių 16.3. punkto sąlygas, tokiu atveju Draudiko pareiga 
kompensuoti nuostolius sumaž÷ja 15 proc. nuo nustatytos, pagal Taisykles, atlygintinos žalos. 
16.8. Jeigu, nepaisant tenderio, pasiūlymas, kuriam pritaria Draudikas, nepriimamas, tokiu atveju Draudiko 
mokama kompensacija apsiriboja šiuo pasiūlymu. 
16.9. Laivo remonto išlaidas sudaro ta suma, kuri yra reikalinga laivo būkl÷s, buvusios prieš draudiminį įvykį, 
atstatymui. 
16.10. Išlaidos už laivo korpuso gramdymą ir profilaktinį dažymą kompensuojamos su sąlyga, kad laivo 
remontas atliekamas ne v÷liau kaip per dvylika m÷nesių, skaičiuojant nuo paskutin÷s laivo korpuso dažymo 
dienos. 
16.11. Draudikas atlygina būtinas išlaidas, susijusias su apdrausto laivo plaukimu arba buksyravimu į remonto 
vietą, o taip pat tas papildomas išlaidas, kurios buvo būtinos laivo remonto vietoje (t.y. naudojimasis doku, laivo 
perk÷limas arba nuleidimas elingo pagalba). 
16.12. Jeigu, likviduojant draudiminio įvykio pasekmes, yra atliekami darbai, nesusiję su draudiminiu įvykiu, į 
apdrausto laivo remonto išlaidas yra įtraukiama 50 proc. išlaidų, susijusių su laivo įvedimu ar išvedimu į doką, 



 
arba laivo pak÷limas arba nuleidimas elingo pagalba. Tokiu atveju, naudojimosi doku išlaidos 
apskaičiuojamos, atsižvelgiant į laiką, kuris būtų reikalingas remontuojant laivą d÷l draudiminio įvykio, jeigu 
toks būtų. 
16.13. Jeigu apdraustas laivas po draudiminio įvykio yra parduodamas, neatlikus jame remonto, Draud÷jas turi 
teisę į draudimo išmoką. Išmokos dydis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į išlaidų dydį, kuris būtų reikalingas 
laivo remontui, bet ne didesne suma, kuria mažinama laivo kaina d÷l avarijos. 
16.14. Jeigu d÷l tų pačių rizikų Draud÷jas yra sudaręs laivo draudimo sutartis daugiau nei su viena draudimo 
įmone, tai draudimo išmoką kiekviena draudimo įmon÷ moka proporcingai, neviršydama bendro žalos dydžio. 
16.15. Draudimo sumos dydžio draudimo išmoka išmokama šiais atvejais: 
 16.15.1. faktiškai žuvus laivui (laivas visiškai sunaikintas arba negrįžtamai prarastas); 
 16.15.2. laivui dingus be žinios (apie laivą 3 m÷nesius negauta jokios žinios, skaičiuojant nuo 
paskutin÷s žinios apie laivą gavimo dienos); 
 16.15.3. laivui patyrus konstruktyviąją žūtį (kai d÷l draudiminio įvykio laivo remonto išlaidos bus ne 
mažesn÷s 100 proc. laivo draudimo sumos). 
16.16. Gelb÷jimo ir pagalbos suteikimo atveju Draudikas visuomet kompensuoja tiktai laivui tenkančią 
gelb÷jimo/pagalbos suteikimo atlyginimo dalį, nesvarbu, ar jis paskirstomas pagal avarijos dydį ar ne. 
16.17. Tais atvejais, kada atsitinka draudiminis įvykis po to, kai sutartis įsigalioja sumok÷jus tik dalį draudimo 
premijos (įmokos), tai išmokant draudimo išmoką iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuojamos 
likusių mok÷jimo terminų premijos už einamuosius metus. 
16.18. Apskaičiuotos draudimo išmokos ir patirto nuostolio sumos santykis yra lygus apdrausto laivo draudimo 
sumos ir laivo pastatymo vert÷s santykiui. 
16.19. Draud÷jui ir Draudikui nesutarus d÷l draudiminio įvykio priežasčių ir pasekmių, draudimo išmokos 
klausimas sprendžiamas teismine tvarka. 
16.20. Draudimo išmoka mokama grynais pinigais arba pervedant pinigus iš Draudiko sąskaitos banke. 
16.21. Draudikui, išmok÷jusiam draudimo išmoką,visiško laivo žuvimo (faktin÷ ir/ar konstruktyvi laivo žūtis) ar 
laivo dingimo be žinios atveju, išmok÷tosios sumos ribose pereina nuosavyb÷s teis÷ į apdraustą laivą. 
16.22. Jeigu Draud÷jui nuostolius atlygino tretieji asmenys, Draudikas apmoka tik skirtumą tarp sumos, kuri turi 
būti sumok÷ta pagal draudimo sąlygas, ir sumos, kurią gavo Draud÷jas iš trečiųjų asmenų. 
16.23. Draudikui, išmok÷jusiam draudimo išmoką, išmok÷tosios sumos ribose pereina atgręžtinio reikalavimo 
(regreso) teis÷, kurią turi Draud÷jas asmeniui, atsakingam už padarytą žalą. 
Draud÷jas, gaudamas draudimo išmoką, privalo perduoti Draudikui visus jo turimus dokumentus bei įrodymus, 
kurie būtini Draudikui įgauti atgręžtinio reikalavimo teisę asmeniui atsakingam už padarytą žalą. Jei Draud÷jas 
atsisakytų nuo tokių veiksmų arba atgręžtinio reikalavimo teis÷s nebus galima įgyvendinti d÷l jo kalt÷s, tai 
Draudikas atitinkamu dydžiu atleidžiamas nuo pareigos mok÷ti draudimo išmoką, o jeigu išmoka jau išmok÷ta, 
tai Draud÷jas turi grąžinti Draudikui gautą draudimo išmoką ar atitinkamą jos dalį. 
 

17. Ekspert ų dalyvavimas  
17.1. 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. 
17.2. 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. 
17.3. Ekspertų išvadose turi būti visi duomenys, reikalingi įvykio priežastims ir nuostolio dydžiui nustatyti. 
Vadovaudamasis ekspertų išvadomis Draudikas apskaičiuoja draudimo išmoką. 
 

18. Draudimo išmokos mok ÷jimas  
18.1. Draudimo išmokos gavimui: 

18.1.1. Draud÷jas, naudos gav÷jas ir (ar) tretysis asmuo privalo pateikti visus turimus dokumentus ir 
informaciją apie draudiminio įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį. 
Draudiko reikalavimu min÷ti asmenys taip pat privalo pateikti būtinus nustatant draudimo išmokos dydį 
dokumentus apie draudiminio įvykio aplinkybes ir pasekmes. Šiuos dokumentus jie turi teisę gauti įstatymų ir 
kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka. Tokiais dokumentais yra: 
 - įvykio aktas, kurį surašo Draudikas per vieną m÷nesį nuo informacijos apie draudiminį įvykį gavimo 
dienos; 
 - laivo registracijos uosto kapitono tarnybos išvados apie faktinę arba konstruktyvią laivo žūtį, arba 
laivo korpuso pažeidimą, arba laivo mašininių įrengimų pažeidimą; 
 - laivo remonto sąmata. 
Jeigu atsitikimą su apdraustu laivu tiria atitinkama užsienio žinyba, Draudikas turi Teisę, prieš mok÷damas 
draudimo išmoką, pareikalauti pateikti turintį juridinę galią užsienio žinybos sprendimą. 
Šis dokumentas turi būti pateikiamas ir bendrosios avarijos ar dingimo be žinios atveju. 
 18.1.2. 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 bei draudimo išmokos dydį. Jei draudimo sutartyje 
nustatyta, jog mokamos periodin÷s draudimo išmokos, šios dalies pirmojo sakinio nuostata taikoma pirmajai 



 
periodinei draudimo išmokai. Mokant draudimo išmoką, iš apskaičiuotos draudimo išmokos išskaičiuojamos 
franšiz÷s suma ir nesumok÷tos draudimo įmokos. 
18.2. Draudikas neturi teis÷s: 

18.2.1. išmok÷ti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmok÷ti, neįsitikinęs draudiminio įvykio buvimu; 
18.2.2. atsisakyti išmok÷ti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.  

18.3. Draudiko reikalavimu fiziniai ir juridiniai asmenys privalo pateikti turimą informaciją apie draudiminio 
įvykio bei įvykio, kuris gali būti pripažintas draudiminiu, aplinkybes ir pasekmes. Jei draudiminio įvykio ar įvykio, 
kuris gali būti pripažintas draudiminiu, aplinkybes tiria valstyb÷s institucijos, šios institucijos draudiko prašymu 
privalo pateikti rašytinę informaciją apie tyrimo metu nustatytus faktus ir tyrimo rezultatus. 
18.4. Jei įvykis yra draudiminis, o draud÷jas ir draudikas nesutaria d÷l draudimo išmokos dydžio, draud÷jo 
pageidavimu draudikas privalo išmok÷ti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos 
dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 m÷nesius. 
18.5. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmok÷jimo ar suteikiančias 
teisę sumažinti draudimo išmoką. 
18.6. Draudikas, atsisakydamas mok÷ti arba sumažindamas draudimo išmoką d÷l to, jog draud÷jas pažeid÷ 
draudimo sutarties sąlygas, privalo įvertinti draud÷jo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo 
priežastinį ryšį su draudiminiu įvykiu, žalos, atsiradusios d÷l pažeidimo, dydį. 
 

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. 
 19.1.2. Draudikas atleidžiamas nuo išmokos mok÷jimo, jeigu draudiminis įvykis įvyko d÷l Draud÷jo ar 
naudos gav÷jo tyčios išskrus jeigu tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis , pilietin÷s 
pareigos atlikimas ir kt.). 
 19.1.3. Draud÷jas apie įvykį nepraneš÷ kompetentingoms įstaigoms, taip pat, kai jos nepatvirtina įvykio 
fakto ir d÷l to neįmanoma nustatyti žalos dydžio; 
 19.1.4. Draud÷jas nesilaik÷ draudimo sutartyje nusakytų sąlygų ar neįvykd÷ draudiko reikalavimų ir d÷l 
to neįmanoma 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. 
 
 


