
 
 

 
PATVIRTINTA 

2007 m. kovo 21d. 
Protokolu Nr. 94 

 
 
 
 
 
 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVANORIŠKOJO DRAUDIMO TAISYKL öS 
 

Nr. 014 
 

TURINYS 
 
 

I DALIS 
BENDROSIOS SĄLYGOS 

 
1. Pagrindin ÷s sąvokos .............................................. ...........................................................................................................................................2 
2. Sutarties sudarymo tvarka.......................... ......................................................................................................................................................2 
3. Draudiko teisi ų ir pareig ų perleidimas kitam draudikui....................... .........................................................................................................3 
4. Draudimo sutarties nutraukimas ar pakeitimas. Šali ų atsiskaitymas nutraukus sutart į .........................................................................3 
5. Dvigubo draudimo, nevisiško draudimo bei papildomo draudimo s ąlygos.............................................. ................................................3 
6. Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka,  pareiga saugoti informacij ą .........................................................................................4 
7. Ginčų sprendimo tvarka.................................. ..................................................................................................................................................4 
 

II DALIS 
DRAUDIMO SĄLYGOS 

 
1. Transporto priemoni ų savanoriškojo draudimo s ąvokos .............................................. ..............................................................................5 
2. Draudimo objektas.................................. ...........................................................................................................................................................5 
3. Draudiminiai įvykiai ............................................. ..............................................................................................................................................5 
4. Nedraudiminiai įvykiai ............................................. ..........................................................................................................................................6 
5. Draudimo variantai ir rizikos paketai.............. .................................................................................................................................................6 
6. Draudimo sumos nustatymas, išskaita................ ...........................................................................................................................................7 
7. Draudimo įmokų mok÷jimo tvarka. Draudimo rizikos padid ÷jimas .............................................. ..............................................................7 
8. Draudimo sutarties galiojimas ...................... ...................................................................................................................................................7 
9. Draud ÷jo ir Draudiko teis ÷s ir pareigos ...................................... ....................................................................................................................8 
10. Pranešimo apie įvyk į pateikimo tvarka .................................. .........................................................................................................................9 
11. Žalos nustatymo tvarka, draudimo išmokos mok ÷jimo terminai ...................................... ..........................................................................9 
12. Draudimo išmokos mažinimo ar nemok ÷jimo atvejai ....................................... ..........................................................................................11 
 

III DALIS 
PRIEDAI 

 
1. Transporto priemoni ų dalių nusid ÷v÷jimo lentel ÷.......................................................................................................................................12 
2. Transporto priemoni ų papildomos įrangos nusid ÷v÷jimo lentel ÷ ............................................................................................................12 
3. Vairuotojo ir/ar keleivi ų draudimo išmok ų lentel ÷.......................................................................................................................................13 

 



AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas  
Transporto priemoni ų savanoriškojo draudimo taisykl ÷s Nr.014 

 

 

 

 

2 

I DALIS 
 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

1. Pagrindin ÷s sąvokos  
 
1.1. Draudikas  –  AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas, teis÷s aktų nustatyta tvarka turinti teisę vykdyti draudimo veiklą. 
1.2. Draud ÷jas  – asmuo, kuris kreip÷si į Draudiką d÷l draudimo sutarties sudarymo ar kuriam Draudikas pasiūl÷ sudaryti draudimo sutartį, arba kuris 

sudar÷ draudimo sutartį su Draudiku. 
1.3. Draudimo sutartis  – sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir Draud÷jas. Draud÷jas draudimo sutartimi įsipareigoja mok÷ti Draudikui draudimo 

įmokas. Draudikas draudimo sutartimi įsipareigoja sumok÷ti Draud÷jui, apdraustajam, draudimo sutartyje nurodytam naudos gav÷jui, kurio naudai 
sudaryta draudimo sutartis, ar nukent÷jusiam trečiajam asmeniui draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta 
draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios draudimo taisykl÷s, Draud÷jo prašymas sudaryti draudimo sutartį 
(jeigu jis buvo pateiktas raštu), draudimo liudijimas (polisas) ir jo priedai (jeigu jie buvo papildomai pasirašyti Draudiko ir Draud÷jo). 

1.4. Draudimo taisykl ÷s (toliau - Taisykl ÷s) – draudimo sutarties standartin÷s sąlygos, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis. 
1.5. Prašymas sudaryti draudimo sutart į (toliau – Prašymas)  – žodinis Draud÷jo pareiškimas arba Draudiko nustatytos formos rašytinis 

dokumentas, kuriuo išreiškiamas Draud÷jo ketinimas sudaryti draudimo sutartį su Draudiku ir kuriuo Draud÷jas suteikia Draudikui informaciją apie 
aplinkybes, turinčias įtakos draudimo rizikai. 

1.6. Draudimo liudijimas (polisas)  – Draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą. 
1.7. Draudimo objektas  – turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. 
1.8. Draudimo rizika  – draudimo objektui gresiantis tik÷tinas pavojus. 
1.9. Apdraustasis  – sveikatos draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudiminiam įvykiui, Draudikas 

privalo mok÷ti draudimo išmoką; civilin÷s atsakomyb÷s draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai, susiję su 
civiline atsakomybe, yra draudžiami; turto draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai yra draudžiami. Jeigu 
kitaip nenurodyta draudimo sutartyje, apdraustuoju yra laikomas Draud÷jas. 

1.10. Naudos gav ÷jas  – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draud÷jo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir apdraustojo paskirtas asmuo, 
turintis teisę gauti draudimo išmoką. 

1.11. Neatšaukiamas naudos gav ÷jas  – naudos gav÷jas, kuris negali būti vienašališkai, be paties naudos gav÷jo sutikimo, Draud÷jo (ar draudimo 
sutartyje numatytais atvejais – apdraustojo) atšauktas ar pakeistas. 

1.12. Nukent ÷jęs trečiasis asmuo  – civilin÷s atsakomyb÷s draudimo atveju asmuo, kuriam Draud÷jas ar apdraustasis padar÷ žalos. 
1.13. Susij ę su Draud ÷ju ar apdraustuoju asmenys  – Draud÷jo ar apdraustojo darbuotojai, taip pat Draud÷jo įgalioti asmenys, kuriems Draud÷jas ar 

apdraustasis paved÷ ar kitaip teis÷tai patik÷jo draudimo objektą, kiti įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atstovai, apdrausto turto bendrasavininkiai. 
Draudžiant privatų turtą, su Draud÷jais susijusiais asmenimis taip pat laikomi šeimos nariai bei asmenys, kartu su Draud÷ju disponuojantys šiuo 
turtu. 

1.14. Draudimo suma  – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma arba pinigų suma, kuri apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta tvarka, kuri, 
išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus, yra lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmok÷ti pagal draudimo sutartį. 

1.15. Draudimo įmoka  – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią Draud÷jas draudimo sutarties sąlygomis moka Draudikui už draudimo apsaugą. 
1.16. Draudimo apsauga  – Draudiko įsipareigojimas įvykus draudiminiam įvykiui mok÷ti draudimo išmoką. 
1.17. Draudiminis įvykis  – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus, Draudikas privalo mok÷ti draudimo išmoką. 
1.18. Draudimo išmoka  – pinigų suma, kurią, įvykus draudiminiam įvykiui, Draudikas privalo išmok÷ti Draud÷jui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į 

draudimo išmoką. 
1.19. Nedraudiminis įvykis  – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus, Draudikas neprivalo mok÷ti draudimo išmokos. 
1.20. Draudimo interesas  – nuostolis, kurį gali patirti Draud÷jas, apdraustasis arba naudos gav÷jas, įvykus draudiminiam įvykiui. 
1.21. Turto draudimas  – asmens turtinių interesų draudimas, kurio atveju draudimo išmokos dydis priklauso nuo tam asmeniui padarytų ar jo patirtų 

nuostolių, asmens patirtų kitų išlaidų dydžio, tačiau neviršijant draudimo sumos. 
1.22. Civilin ÷s atsakomyb ÷s draudimas  – asmens turtinių interesų, susijusių su civiline atsakomybe už nukent÷jusiems tretiesiems asmenims ar jų 

turtui padarytą žalą, draudimas, kai Draudiko mokamos draudimo išmokos dydis priklauso nuo nuostolių, kuriuos apdraustasis privalo atlyginti 
nukent÷jusiam trečiajam asmeniui už padarytą žalą dydžio, tačiau neviršijant draudimo sumos. 

1.23. Žala – nukent÷jusio trečiojo asmens materialaus turto sunaikinimas, sugadinimas arba nukent÷jusiojo trečiojo asmens kūno sužalojimas (įskaitant 
mirtį) bei d÷l to patirtos išlaidos, o taip pat negautos pajamos, kurias nukent÷jęs trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų padaryta žala. 

1.24. Nuostoliai  – patirtos žalos pinigin÷ išraiška. 
1.25. Subrogacija (Draudiko regresinio reikalavimo teis ÷) – Draudiko teis÷ reikalauti išmok÷tų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. 
1.26. Draudimo laikotarpis  – laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris nebūtinai sutampa su draudimo sutarties terminu. Jei 

kitaip nenustatyta draudimo sutarties sąlygose, suprantama, kad draudimo apsauga galioja tik draudimo terminu. 
1.27. Draudimo terminas  - draudimo liudijime nustatytas draudimo sutarties galiojimo laikotarpis šalims sąžiningai ir laiku vykdant sutartinius 

įsipareigojimus. 
1.28. Draudimo vert ÷ - draudžiamo turto ar turtin÷s rizikos vert÷, išreikšta pinigais. 
1.29. Išskaita  - procentais išreikšta ar fiksuota pinigų suma, kuria yra mažinama draudimo išmoka. 
1.30. Besąlygin ÷ išskaita  - suma, kuri bus išskaitoma iš nuostolio sumos kiekvieno draudiminio įvykio atveju. Jeigu draudimo sutartyje n÷ra nurodyta 

kitaip, laikoma kad išskaita yra besąlygin÷. 
1.31. Sąlygin ÷ išskaita  – suma, kurios draudikas neatlygina, jei nuostolio suma mažesn÷ arba lygi išskaitos sumai; tais atvejais, kai nuostolio suma 

didesn÷ nei išskaita, draudimo išmoka bus mokama neišskaičiuojant išskaitos. 
 

2. Sutarties sudarymo tvarka 
 
2.1. Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu (polisu). 
2.2. Prieš sudarant draudimo sutartį, Draud÷jas užpildo ir pateikia Draudikui ar jo atstovui Draudiko nustatytos formos ir turinio Prašymą. Už Prašyme 

pateiktų duomenų teisingumą atsako Draud÷jas. Draudikui ar jo atstovui sutikus, Prašymas gali būti pateiktas žodžiu, jeigu tai leidžia draudimo 
rūšies taisykl÷s, nurodant patvirtintame Prašyme prašomus pateikti duomenis. 

2.3. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas ar jo atstovas turi teisę apžiūr÷ti apdraudžiamą objektą, savo l÷šomis paskirti ekspertizę jo vertei 
nustatyti. 

2.4. Draudikas ar jo atstovas, remdamasis Draud÷jo pateikta ir rizikos įvertinimo metu gauta informacija bei dokumentais, nustato draudimo sąlygas. 
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2.5. Jeigu Draud÷jas pageidauja draustis individualiomis (nestandartin÷mis) draudimo sąlygomis, remiantis Taisykl÷mis, gali būti sudaryta individuali 
draudimo sutartis. Tokiu atveju, jeigu draudimo sąlygos nurodytos individualioje draudimo sutartyje ir šiose Taisykl÷se skiriasi, vadovaujamasi 
individualioje draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis. 

2.6. Jeigu Draud÷jas neatsako į Draudiko ar jo atstovo raštu pateiktą paklausimą apie papildomus duomenis, nenurodytus Prašyme, o Draudikas ar jo 
atstovas, neatsižvelgdamas į tai, sudar÷ draudimo sutartį, tai Draudikas netenka teis÷s reikalauti nutraukti draudimo sutartį ar pripažinti ją 
negaliojančia remdamasis tuo, kad Draud÷jas jam nepateik÷ duomenų ar kitokios informacijos. 

2.7. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpį pasirenka Draud÷jas. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nurodomas draudimo liudijime. 
 

3. Draudiko teisi ų ir pareig ų perleidimas kitam draudikui 
 
3.1. Draudikas, gavęs Priežiūros komisijos leidimą, rašytin÷s sutarties pagrindu turi teisę teises ir pareigas pagal draudimo sutartį perleisti kitai 

draudimo įmonei, kitos Europos Sąjungos valstyb÷s nar÷s draudimo įmonei ar užsienio valstyb÷s draudimo įmon÷s filialui, įsteigtam Lietuvos 
Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstyb÷je nar÷je. 

3.2. Draudiko teis÷s ir pareigos pagal draudimo sutartį gali būti perleidžiamos Priežiūros komisijos įpareigojimu kitiems jas ketinantiems perimti 
subjektams, jeigu toks Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas užkirstų kelią draudiko nemokumui ir/ar apsaugotų Draud÷jo, 
apdraustojo (-ųjų) ir naudos gav÷jų interesus, atsirandančius pagal draudimo sutartį. 

3.3. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį Draudikas privalo paskelbti mažiausiai 2 dienraščiuose, platinamuose visoje 
Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos valstyb÷je nar÷je, kurioje Draudikas vykdo veiklą ir raštu apie tai informuoti Draud÷ją, apdraustąjį 
(-uosius) ir naudos gav÷ją. Skelbime apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį turi būti nurodytas terminas, ne trumpesnis 
kaip 2 m÷nesių, per kurį Draud÷jas, apdraustasis ir/ar naudos gav÷jas turi teisę raštu pareikšti Draudikui savo prieštaravimą d÷l ketinimo perleisti 
teises ir pareigas pagal draudimo sutartį. 

3.4. Draud÷jas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį nustatyta tvarka per vieną 
m÷nesį nuo teisių ir pareigų perleidimo. 

 
4. Draudimo sutarties nutraukimas ar pakeitimas. Ša lių atsiskaitymas nutraukus sutart į 

 
4.1. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš draudimo polise nustatytą jos galiojimo laikotarpį: 
4.1.1. jeigu po draudimo 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, kt.), šiuo atveju draudikas turi teisę į draudimo įmokos 
dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui; 

4.1.2. vienašališku draudiko raštišku sprendimu, jeigu draudimo apsaugos sustabdymas d÷l draudimo įmokos ar jos dalies nesumok÷jimo tęsiasi ilgiau 
negu 3 m÷nesius; 

4.1.3. draud÷jo iniciatyva, ne v÷liau kaip prieš 30 dienų raštu įsp÷jus draudiką apie sutarties nutraukimą; draud÷jui grąžinama draudimo įmokos dalis už 
likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, kurios sudaro iki 30% nuo draud÷jui 
grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt, bei pagal tą draudimo sutartį mok÷tas draudimo išmokas; 

4.1.4. draudimo sutarties šalims raštiškai susitarus; 
4.1.5. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. 
4.2. Jeigu draudimo sutartis sudaryta po draudiminio įvykio, ji laikoma negaliojančia. 
4.3. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia 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 sužinojo. 
4.4. 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. 

4.5. Jeigu Draud÷jas neįvykdo Taisyklių 4.3. punkte nustatytos pareigos, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį ir atlyginti nuostolius 
tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Tačiau draudikas neturi teis÷s reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkyb÷s, 
gal÷jusios sukelti draudimo rizikos padid÷jimą. 

4.6. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia 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. 

 
5. Dvigubo draudimo, nevisiško draudimo bei papildo mo draudimo s ąlygos 

 
5.1. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu draud÷jas sudaro draudimo sutartį su kita draudimo įmone apdrausti jau apdraustus pagal Taisykles 

draudimo objektus nuo tų pačių rizikų (dvigubas draudimas), tai jis per 10 kalendorinių dienų nuo tokios draudimo sutarties pasirašymo dienos 
privalo raštu pranešti draudikui apie kitus draudikus ir nurodyti kitos draudimo sutarties galiojimo terminus, draudimo sumas bei draudimo objektus. 

5.2. Jeigu draud÷jui, apdraustajam ar naudos gav÷jui priklauso draudimo išmoka už to paties draudiminio įvykio tas pačias pasekmes pagal kelias 
draudimo sutartis (dvigubas draudimas), 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 besąlygin÷s išskaitos (franšiz÷s) taikymo, tai 
žalos bendras atlyginimas pagal visas draudimo sutartis negali būti didesnis už žalos dydį at÷mus besąlygines išskaitas (franšizes). 

5.3. Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, nustatyta draudimo suma yra mažesn÷ už draudimo vertę 
(nevisiškas draudimas), tai įvykus draudiminiam įvykiui, draudikas privalo atlyginti draud÷jui, apdraustajam ar naudos gav÷jui dalį jo patirtų 
nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vert÷s santykiui. 

5.4. Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, yra apdrausta tik dalis turto ar rizikos (draudimo) vert÷s, 
draud÷jas ar naudos gav÷jas turi teisę papildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo sutartį su tuo pačiu ar kitu draudiku. Tačiau 
šiais atvejais bendra draudimo suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo vert÷s. 

5.5. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, viršija draudimo vertę (draudimas, viršijantis 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.  

5.6. Jeigu draudimo įmoka mokama periodiškai ir nustačius, kad draudimo suma viršija draudimo vertę, o draudimo įmoka dar n÷ra visiškai sumok÷ta, 
likusi mok÷ti draudimo įmokos suma sumažinama proporcingai draudimo sumos sumažinimo dydžiui.  

5.7. Jeigu 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. 
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6. Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvar ka, pareiga saugoti informacij ą 
 
6.1. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Tarpininkai n÷ra įgalioti šiuos 

pareiškimus ir/ar pranešimus priimti. 
6.2. Pranešimas, išsiųstas registruotu laišku draudimo polise nurodytu adresu, arba perduotas faksimiliniu ryšiu draudimo polise nurodytu numeriu, 

laikomas tinkamai įteiktu pagal šias Taisykles. 
6.3. Pranešimo įteikimo data yra ta data, kurią šalis (pranešimo gav÷jas) raštu pažymi, kad pranešimas buvo gautas. Jeigu pranešimas siunčiamas 

paštu, pranešimo gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, užd÷tą pašto įstaigos, turinčios tam teisę. 
6.4. Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draud÷ją (asmens duomenys, turtin÷ pad÷tis ir t.t.), gautos vykdant draudimo sutartis. 
6.5. Informacija, susijusi su Draud÷ju, gali būti paskleista įstatymų numatytais atvejais arba esant raštiškam Draud÷jo sutikimui arba jo prašymui. 
6.6. Draudikas atsako už informacijos apie Draud÷ją paskleidimą įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai leidžia tokią informaciją 

skelbti. 
 

7. Ginčų sprendimo tvarka 
 
7.1. Ginčai, kylantys d÷l draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, o šalims nesusitarus, nagrin÷jami Lietuvos Respublikos teismuose. 
7.2. Visais šiose Taisykl÷se ir draudimo sutartyje neaptartais atvejais taikomos Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo ir kitų teis÷s aktų normos, jeigu 

draudimo sutarties šalys raštu nesusitar÷ kitaip. 
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II DALIS 
 

DRAUDIMO SĄLYGOS 
 

1. Transporto priemoni ų savanoriškojo draudimo s ąvokos 
 
1.1. Teis÷tas valdytojas  – transporto priemon÷s savininkas arba asmuo, valdantis ją LR įstatymų nustatyta tvarka. Transporto priemon÷s naudojimo 

metu jis atsako už draudimo sutartyje Draud÷jo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. 
1.2. Keleivis – asmuo, draudiminio įvykio metu teis÷tai esantis apdraustoje transporto priemon÷je. 
1.3. Transporto priemon ÷ – nustatyta tvarka įregistruota transporto priemon÷: lengvasis automobilis, sunkvežimis, autobusas, troleibusas, motociklas, 

žem÷s ūkio technika, specialios paskirties ir kita savaeig÷ transporto priemon÷, taip pat eisme naudojama priekaba bei puspriekab÷. 
1.4. Techniškai netvarkinga transporto priemon ÷ – transporto priemon÷, neatitinkanti LR Kelių eismo taisyklių bei Susisiekimo ministerijos arba 

Žem÷s ūkio ministerijos nustatytų techninių reikalavimų. 
1.5. Papildoma įranga  - magnetolos, akustin÷s sistemos, taksometrai, signalizacija, reklaminiai įtaisai, lengvojo lydinio ratlankiai, papildomi žibintai, 

spoileriai, taip pat kiti savarankiškai sumontuoti papildomi įrengimai, detal÷s, priedai ir įranga, kurią įmontavo ne transporto priemon÷s gamykla – 
gamintoja. Jeigu papildoma įranga n÷ra nurodyta draudimo sutartyje, laikoma, kad transporto priemon÷ yra bazin÷s komplektacijos. 

1.6. Bazin ÷ komplektacija  – gamintojo nustatyta kelių transporto priemon÷s komplektacija ją išleidžiant į apyvartą. Bazin÷ komplektacija yra nustatoma 
pagal kelių transporto priemon÷s k÷bulo numerį. 

1.7. Bagažas – transporto priemone gabenami teis÷to valdytojo ir/ar keleivių, draudiminio įvykio metu esančių apdraustoje transporto priemon÷je, 
asmeniniai daiktai. Bagažu nelaikomi gryni pinigai, d÷vimi drabužiai, papuošalai ar komerciniais tikslais pervežami daiktai. 

1.8. Transporto priemon ÷s rinkos vert ÷ – pinigų suma, už kurią Lietuvos Respublikoje gali būti parduota analogiška transporto priemon÷, sudarius 
tiesioginį sandorį tarp asmenų, norinčių tokią transporto priemonę parduoti bei asmenų, norinčių tokią transporto priemonę pirkti, jei abi sandorio 
šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nelemiant kitoms, su tokiu sandoriu tiesiogiai nesusijusioms aplinkyb÷ms. Transporto priemon÷s rinkos vert÷ 
gali būti įvertinama atsižvelgiant į jos būklę, ridą, kitus įtaką darančius veiksnius. Atskirais atvejais, šalių raštišku susitarimu, gali būti nustatytas ir 
kitoks rinkos vert÷s nustatymo būdas. Tais atvejais, kai analogiškų transporto priemonių pasiūla Lietuvos Respublikoje yra menka, transporto 
priemon÷s rinkos verte laikomas asmenų, turinčių teisę vertinti tokį turtą, oficialus įvertinimas. 

1.9. Proporcinis draudimas  – jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesn÷ už draudimo vertę, tai įvykus draudiminiam įvykiui, 
Draudikas privalo atlyginti draud÷jui (naudos gav÷jui) dalį jo patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vert÷s santykiui. 

1.10. Pirmos rizikos draudimas – draudimas, kai kiekviena žala atlyginama iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos, neatsižvelgiant į 
draudimo sumos ir draudimo vert÷s santykį. Pirmos rizikos draudimui netaikoma proporcinio draudimo sąlyga. 

1.11. Visiškas sunaikinimas  – toks apdraustos transporto priemon÷s sugadinimas, kai ją remontuoti ekonomiškai netikslinga, t.y. jeigu remonto išlaidos 
yra lygios 75 % arba daugiau apdraustos transporto priemon÷s rinkos vert÷s (draudžiant variantu Nauja verte - draudimo sumos) draudiminio įvykio 
dieną. 

1.12. Atkūrimo išlaidos  – būtinos išlaidos transporto priemon÷s remonto darbams, medžiagoms bei keičiamoms dalims bei detal÷ms, reikalingos 
suremontuoti transporto priemonei, d÷l draudiminio įvykio iki būkl÷s, buvusios prieš pat draudiminį įvykį. 

1.13. Nusid ÷v÷jimas  – transporto priemon÷s dalių vert÷s kritimas.  
 

2. Draudimo objektas 
 
2.1. Draudimo objektas – Draud÷jo (Naudos gav÷jo) turtiniai interesai, susiję su apdraustos transporto priemon÷s valdymu, naudojimu, disponavimu. 
2.2. Šių taisyklių pagrindu draudžiamos tik techniškai tvarkingos, nustatyta tvarka atitinkamose įstaigose įregistruotos (turinčios nuolatin÷s registracijos 

Lietuvos Respublikoje valstybinius numerius)  transporto priemon÷s ir joms išduoti valstybinio numerio ženklai (su r÷meliais).  
2.3. Kartu su transporto priemone papildomai galima apdrausti: 
2.3.1. apdraustoje transporto priemon÷je esančius vairuotoją ir/ar keleivius nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su draudiminiais įvykiais, ištikusiais 

apdraustą transporto priemonę, kurioje draudiminio įvykio metu buvo vairuotojas ir/ar keleiviai. Keleiviai draudžiami visi kartu, vienodomis draudimo 
sumomis, pagal transporto priemon÷s technin÷je charakteristikoje nurodytą s÷dimų vietų skaičių; 

2.3.2. papildomą įrangą, esančią apdraustoje transporto priemon÷je, kuria laikoma stacionari, papildomai sumontuota įranga, nurodyta šių taisyklių II -
osios dalies 1.5 punkte. Papildoma įranga draudžiama d÷l tų pačių draudiminių įvykių ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir transporto priemon÷. 
Bendra papildomos įrangos draudimo suma negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. draudžiamos transporto priemon÷s draudimo sumos. 

 
3. Draudiminiai įvykiai 

 
3.1. Transporto priemon÷s gali būti draudžiamos d÷l šių įvykių: 
3.1.1. Avarija (A)  - eismo įvykis, kuriame dalyvavo bent viena judanti transporto priemon÷ ir d÷l to nukent÷jo žmon÷s arba buvo apgadinta ar sunaikinta 

apdrausta transporto priemon÷ (papildoma įranga);  
3.1.2. Stichin ÷ nelaim ÷ ir nelaimingas įvykis (S)  – atsitikimas, kurio metu transporto priemon÷ sugadinama ar sunaikinama d÷l: potvynio, audros, 

liūties, krušos, žaibo trenkimo; gaisro ar sprogimo; gyvųjų ar negyvųjų objektų poveikio nejudančiai transporto priemonei; 
3.1.2.1. Potvynis  – tam tikros teritorijos užliejimas vandeniu, kurio priežastis – gamtos stichija (pvz. staigus vandens up÷se ar ežeruose kilimas). Po liūties 

susidarę nutekamojo vandens telkiniai važiuojamoje kelio dalyje nelaikomi potvyniu. Draudiminiu įvykiu yra laikomas tik toks įvykis, kuris atsitiko 
neeksploatuojamai transporto priemonei (stovinčiai išjungtu varikliu);  

3.1.2.2. Audra – stiprus v÷jas, kurio greitis ne mažesnis nei 20 m/s ir didesnis; 
3.1.2.3. Liūtis  – trumpalaikis intensyvus lietus, kai per vieną valandą ir trumpesnį laiką iškrinta 30 mm ir daugiau kritulių. Draudiminiu įvykiu yra laikomas tik 

toks įvykis, kuris atsitiko transporto priemonei esant neeksploatuojamai (stovinčiai išjungtu varikliu); 
3.1.2.4. Kruša  – 10 mm ir didesnio skersmens ledo gabaliukų krituliai, kurie iškrenta šiltuoju metų laiku per keletą ar keliolika minučių kelių kvadratinių 

kilometrų plote; 
3.1.2.5. Žaibo trenkimas  – tiesioginis žaibo poveikis transporto priemonei; 
3.1.2.6. Gaisras  – ugnis, atsiradusi ne šiam tikslui skirtame židinyje arba išsiveržusi iš jo ir galinti plisti savaime; 
3.1.2.7. Sprogimas  – dujų ar garų pl÷timosi savybe pagrįstas staiga vykstantis j÷gos pasireiškimas; 
3.1.3. Trečiųjų asmenų nusikalstama veika (T)  – atsitikimas, kurio metu transporto priemon÷ sugadinama ar sunaikinama d÷l trečiųjų asmenų neteis÷tų 

veiksmų, jei tai n÷ra vagyst÷s padarinys; 
3.1.4. Vagyst ÷ (V) - apdraustos transporto priemon÷s ar jos atskirų dalių (papildomos įrangos) pagrobimas (LR BK 178 str.) (įskaitant ir pl÷šimo atvejus); 
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3.1.4.1. Pl÷šimas – transporto priemon÷s, atskirų transporto priemon÷s dalių pagrobimas panaudojant fizinį smurtą arba grasinant tuoj pat jį panaudoti, 
arba kitaip atimant galimybę nukent÷jusiam asmeniui priešintis (Baudžiamojo kodekso 180 str.) bei šios veikos vykdymo metu transporto priemonei 
padaryti sugadinimai. 

3.2. Draudiminis įvykis draudžiant vairuotoj ą ir keleivius (NA) yra apdraustoje transporto priemon÷je draudiminio įvykio metu buvusių žmonių 
sužalojimas ar jų mirtis d÷l pastarojo draudiminio įvykio. Mirtis laikoma draudiminiu įvykiu, jei vairuotojas ir/ar keleivis miršta per 1 metus nuo 
draudiminio įvykio d÷l sužalojimų, atsiradusių d÷l to paties draudiminio įvykio. 

3.3. Draudiminis įvykis draudžiant bagaž ą (BD) yra apdraustoje transporto priemon÷je esančio vairuotojo ar keleivių bagažo sugadinimas ar 
sunaikinimas d÷l draudiminio įvykio, ištikusio apdraustą transporto priemonę (išskyrus V riziką). 

3.4. Draudiminis įvykis draudžiant saugojimo išlaidas (SD) yra Draud÷jo patirtos išlaidos d÷l transporto priemon÷s saugojimo mokamoje 
automobilių saugojimo aikštel÷je, jei po draudiminio įvykio apdrausta transporto priemon÷ negali būti eksploatuojama ar remontuojama (iškelta 
administracin÷ byla ar prad÷tas ikiteisminis tyrimas, baudžiamoji byla, vyksta tyrimas). 

3.5. Draudiminis įvykis draudžiant gelb ÷jimo išlaidas (GD)  yra Draud÷jo patirtos transporto priemon÷s gelb÷jimo išlaidos po draudiminio įvykio t.y. 
transporto priemon÷s pašalinimo iš įvykio vietos (išk÷limo iš apvirtimo vietos, liekanų krovimo į kitą transporto priemonę ir kt.) ir vienkartinio 
transportavimo iki artimiausios autoremonto įmon÷s ar saugojimo vietos išlaidos. 

3.6. Draudiminis įvykis draudžiant prarast ų transporto priemon ÷s užvedimo rakteli ų bei signalizacijos pulteli ų gamybos išlaidas (RD) yra 
patirtos išlaidos keičiant automobilio spyneles bei gaminant raktus, jei jie buvo prarasti d÷l vagyst÷s (pl÷šimo). Įvykis laikomas ne draudiminiu, jei 
rakteliai prarandami d÷l kitų priežasčių (pametus, sulūžus ir pan.).     

 
4. Nedraudiminiai įvykiai 

 
4.1. Įvykis laikomas nedraudiminiu ir draudimo įmon÷ neprivalo mok÷ti draudimo išmokos, jei: 
4.1.1. suklastojami duomenys apie įvykį ar jo padarinius arba kitais būdais siekiama neteis÷tai gauti draudimo išmoką ar ją padidinti; 
4.1.2. apdraustą transporto priemonę vairavo neblaivus, apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių, toksinių ar kitų svaigiųjų medžiagų asmuo. Taip pat jei vairavęs 

asmuo vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po avarijos iki girtumo nustatymo testo atlikimo, ar vairavo netur÷damas atitinkamo 
pažym÷jimo, suteikiančio teisę vairuoti tos kategorijos transporto priemonę; 

4.1.3. vairuotojui negaliojo draudimo apsauga pagal draudimo sutartį (vairuotojas netur÷jo polise nurodyto vairavimo stažo); 
4.1.4. jis įvyko d÷l Draud÷jo, jo darbuotojo, teis÷to valdytojo, naudos gav÷jo ar jų šeimų narių (nepriklausomai nuo amžiaus) tyčios veiksmų; 
4.1.5. jis įvyko d÷l karo veiksmų, masinių riaušių, teroristinių veiksmų, ypatingos pad÷ties paskelbimo, radiacijos ar kito atomin÷s energijos poveikio, 

konfiskavimo, arešto ar transporto priemon÷s sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu; 
4.1.6. jis įvyko siekiant kuo didesnio greičio, kliūčių įveikimo, sportinių rezultatų (sportinių varžybų, lenktynių, treniruočių, parodomųjų važiavimų metu ir 

pan.), mokomojo važiavimo metu, jei tai nebuvo numatyta sudarant draudimo sutartį ir nurodyta polise; 
4.1.7. apdraustoji transporto priemon÷ buvo naudojama nusikalstamai veikai, savižudybei ar tyčiniam susižalojimui ar sužalojimui įvykdyti, taip pat kai 

apdraustąją transporto priemonę vairavo teis÷tu valdytoju nesantis asmuo (išskyrus atvejus, kai naudojama pavogta transporto priemon÷, kuri 
drausta nuo vagyst÷s); 

4.1.8. įvykis atsitiko eksploatuojant techniškai netvarkingą transporto priemonę, nesilaikant saugumo technikos reikalavimų ar d÷l transporto priemon÷s 
naudojimo ne pagal paskirtį ir tai buvo įvykio priežastis ar sąlygojo žalos padid÷jimą. Ši nuostata negalioja vagyst÷s, trečiųjų asmenų nusikalstamos 
veikos, stichinių nelaimių ir nelaimingų įvykių atveju ar transporto priemonei nedalyvaujant kelių eisme (stovint); 

4.1.9. apdraustoji transporto priemon÷ buvo pervežama kaip krovinys; 
4.1.10. Draud÷jas ar teis÷tas valdytojas nesustojo reikalaujant kelių policijai ir d÷l to buvo priverstinai stabdomas, ko pasekm÷je atsitiko eismo įvykis. Taip 

pat jei apdraustos transporto priemon÷s vairuotojas pasitrauk÷ iš avarijos, su kuria jis yra susijęs, vietos, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 
reikalavimus; 

4.1.11. n÷ra galimyb÷s nustatyti transporto priemonę vairavusį asmenį (išskyrus atvejus, kai apdraustoji transporto priemon÷ buvo pavogta)(KET 269.4 
punktas); 

4.1.12. jo metu buvo sugadintos ar sunaikintos vien tik transporto priemon÷s padangos (išskyrus trečiųjų asmenų neteis÷tos veikos atvejus); 
4.1.13. žala atsirado pakraunant ar iškraunant krovinį iš/į apdraustos transporto priemon÷s, kroviniui gabenti apdraustoji transporto priemon÷ buvo 

nepritaikyta, perkrauta ar netinkama, gabenimas buvo vykdomas nusižengiant krovinių pervežimo taisykl÷ms ar tinkamai jo nepritvirtinus, taip pat 
pasislinkus kroviniui, išskyrus atvejus, kai krovinys pasislenka d÷l avarijos; 

4.1.14. žala, atsiradusi transporto priemonei važiuojant ledu, išskyrus atvejus, jei buvo važiuojama eismui skirtoje vietoje; 
4.1.15. buvo pažeisti darbo režimo ar darbo saugumo reikalavimai, numatyti Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose; 
4.1.16. žala atsirado d÷l gaisro, kai apdraustoje transporto  priemon÷je buvo naudojamas atviros ugnies šaltinis bei kiti prietaisai, kurie yra draudžiami 

naudoti pagal transporto priemon÷s eksploatacijos taisykles; 
4.1.17. žala varikliui, aušinimo, tepimo, maitinimo, uždegimo įrangai, transmisijai, šaldymo įrangai atsirado d÷l nepakankamos alyvos, aušinimo, v÷dinimo 

skysčių ar dujų cirkuliacijos; 
4.1.18. žala atsirado d÷l gyvūno, esančio kelių transporto priemon÷s viduje; 
4.1.19. apdraustasis per v÷lai kreip÷si į gydymo įstaigą ir d÷l to nebuvo galima nustatyti sužalojimo priežasties, datos bei aplinkybių; 
4.1.20. sveikatos sutrikimai, organų ar jų funkcijų netekimas įvyko d÷l įgimtų bei įgytų trūkumų arba susirgimų, taip pat traumų padarinių padid÷jimo d÷l ligų 

sukeltų komplikacijų; 
4.1.21. įvykio pasekm÷je išsivyst÷ ar paūm÷jo liga ar psichiniai sutrikimai; 
4.1.22. vagyst÷s atveju: 
4.1.22.1. buvo neįjungta ar d÷l kitų priežasčių neveik÷ transporto priemon÷s apsaugos signalizacija, nebuvo panaudotos kitos, draudimo sutartyje numatytos 

apsaugos priemon÷s, buvo palikta užvesta, neužrakinta, atvirais langais ar stoglangiu transporto priemon÷, joje palikti apdraustos transporto 
priemon÷s dokumentai ar rakteliai; 

4.1.22.2. Draud÷jas nepateik÷ Draudikui jos registracijos liudijimo, visų tur÷tų apsaugos sistemų valdymo pultelių bei raktelių, pavogtos automagnetolos 
valdymo panelio (jei jis yra nuimamas), išskyrus atvejus, kai jie buvo prarasti neteis÷tu būdu (pl÷šimo būdu, at÷mus prievarta) ir tai yra nustatyta 
teis÷saugos organų; 

4.1.22.3. transporto priemon÷ buvo pasisavinta sukčiavimo būdu (LR baudžiamo kodekso nustatyta prasme). 
 

5. Draudimo variantai ir rizikos paketai 
 
5.1. Sudarant draudimo sutartį, priklausomai nuo draudžiamo automobilio amžiaus, galimi tokie draudimo variantai: 
5.1.1. variantas Nauja verte (Draudimas nauja verte, neskaičiuojant dalių nusid÷v÷jimo). Šiuo variantu apdraudžiamos tik naujos (nuo pirmosios 

registracijos datos pra÷jus ne daugiau kaip 2 m÷n.), perkamos iš autorizuotų atstovų Lietuvos Respublikoje, transporto priemon÷s. Žala atlyginama 
neišskaičiavus apdraustos transporto priemon÷s (papildomos įrangos) ar jos dalių nuvert÷jimo d÷l nusid÷v÷jimo. Transporto priemon÷ 
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apdraudžiama draudimo suma, kuri lygi transporto priemon÷s pirkimo kainai ir draudimo sutarties galiojimo metu išlieka nekintanti. Remontas gali 
būti atliekamas Draud÷jo pasirinktoje autoremonto įmon÷je;  

5.1.2. Variantas N (Draudimas rinkos verte, neskaičiuojant dalių nusid÷v÷jimo). Šiuo variantu apdraudžiamos iki 4 metų (imtinai) transporto priemon÷s. 
Žala atlyginama neišskaičiavus apdraustos transporto priemon÷s (papildomos įrangos) dalių nuvert÷jimo d÷l nusid÷v÷jimo. Remontas gali būti 
atliekamas Draud÷jo pasirinktoje autoremonto įmon÷je; 

5.1.3. variantas D (Draudimas rinkos verte, išskaičiuojant dalių nusid÷v÷jimą). Šiuo variantu gali būti apdraudžiamos bet kurių metų transporto 
priemon÷s. Žala atlyginama išskaičiavus apdraustos transporto priemon÷s (papildomos įrangos) ar jos dalių nuvert÷jimą d÷l nusid÷v÷jimo, 
skaičiuojamą vadovaujantis šių taisyklių III – osios dalies lentele Nr.1 ir lentele Nr.2. bei Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos (2000-04-
17 Nr. 120) 18, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 61, 62, 63, 64, 65 punktais. Remontas gali būti atliekamas Draudiko nurodytoje arba Draud÷jo pasirinktoje 
(tik gavus Draudiko sutikimą) autoremonto įmon÷je arba išmoka apskaičiuojama vadovaujantis Draudiko nurodytais vidutiniais remonto darbų 
įkainiais bei keičiamų dalių ir naudojamų medžiagų kainomis. 

5.2. Jeigu draudžiama nauja (iki 2 m÷n.) transporto priemon÷ ir polise n÷ra nurodoma, kad transporto priemon÷ draudžiama variantu Nauja verte, 
laikoma, kad transporto priemon÷ apdrausta variantu N. 

5.3. Draudžiant bet kuriuo iš nurodytų variantų, transporto priemon÷s amžius nustatomas nuo pirmosios registracijos datos, o jos nežinant – nuo 
pagaminimo datos. 

5.4. Draudžiant bet kuriuo iš nurodytų variantų, po išmokos išmok÷jimo d÷l draudiminio įvykio, draudimo sutartis lieka galioti sutartyje numatyta 
draudimo suma.  

5.5. Draudžiant bet kuriuo iš nurodytų variantų, Draud÷jas gali pasirinkti vieną iš šių rizikos paketų: 
5.5.1. Minimalus . Draudžiant transporto priemonę šiuo rizikos paketu, draudimo apsauga galioja d÷l šių draudiminių įvykių: avarijos (A), trečiųjų asmenų 

neteis÷tos veikos (T), stichinių nelaimių (S); 
5.5.2. Optimalus . Draudžiant transporto priemonę šiuo rizikos paketu, draudimo apsauga galioja d÷l šių draudiminių įvykių: avarijos (A), vagyst÷s (V), 

trečiųjų asmenų neteis÷tos veikos (T), stichinių nelaimių (S). Draudimo apsauga taip pat apima ir saugojimo išlaidų draudimą (SD); 
5.5.3. Maksimalus.  Draudžiant transporto priemonę šiuo rizikos paketu, draudimo apsauga galioja d÷l šių draudiminių įvykių: avarijos (A), vagyst÷s (V), 

trečiųjų asmenų neteis÷tos veikos (T), stichinių nelaimių (S). Draudimo apsauga taip pat apima ir saugojimo išlaidų draudimą (SD), gelb÷jimo 
išlaidų draudimą (GD), bagažo draudimą (BG) bei prarastų transporto priemon÷s užvedimo raktelių bei signalizacijos pultelių gamybos išlaidų 
draudimą (RD). 

 
6. Draudimo sumos nustatymas, išskaita 

 
6.1. Transporto priemon÷ ir papildoma įranga draudžiami Draud÷jo pasirinkta draudimo suma, tačiau ji negali viršyti apdraudžiamos transporto 

priemon÷s ir papildomos įrangos vidutin÷s rinkos vert÷s Lietuvos Respublikoje (ši nuostata netaikoma draudžiant variantu Nauja verte). Vert÷ 
nustatoma vadovaujantis transporto priemon÷s ir papildomos įrangos pirkimo dokumentais, kainininkais, katalogais bei nepriklausomų 
autotransporto priemonių vertintojų pateiktais duomenimis. Jei įranga ne nauja, tai jos rinkos vert÷ nustatoma skaičiuojant nusid÷v÷jimą nuo 
įrangos įsigijimo kainos, pagal šiose taisykl÷se pateikiamą lentelę Nr. 2. Draudimo objektas laikomas apdraustu rinkos verte, jei sudarant draudimo 
sutartį, d÷l klaidos ar informacijos trūkumo nurodyta vert÷ skiriasi nuo rinkos vert÷s ne daugiau kaip 10%. 

6.2. Vairuotojas ir keleiviai bendrąja tvarka draudžiami Draud÷jo pasirinkta draudimo suma, tačiau ne mažesne nei 1.000,- Lt vienam asmeniui. 
6.3. Vairuotojo ir keleivių bagažas draudžiamas pirmos rizikos draudimu. Draudikas atlygina nuostolius d÷l sugadinto ar sunaikinto viso apdraustos 

transporto priemon÷s ekipažo bagažo iki 5% nuo apdraustos transporto priemon÷s draudimo sumos, bet ne daugiau kaip 3.000,- Lt.  
6.4. Sudarant draudimo sutartį, gali būti numatyta besąlygin÷ išskaita. Išskaitos dydis nustatomas Draud÷jo ir Draudiko susitarimu. Išskaita nustatoma 

absoliučia suma ar procentais. Visais atvejais, kiekviena draudimo išmoka mokama išskaičiavus išskaitos sumą, t.y. Draudikas atlygina nuostolių 
dalį, viršijančią išskaitos sumą. 

6.4.1. Jeigu d÷l vieno draudiminio įvykio turi būti taikomos kelios besąlygin÷s išskaitos, taikoma tik viena, pati didžiausia, jeigu draudimo sutartyje 
nenustatyta kitaip; 

6.4.2. Išskaita netaikoma tuo atveju, kai yra žinomas draudiminio įvykio kaltininkas, ir Draudikas įgyja teisę regreso tvarka išieškoti padarytą žalą iš kalto 
trečiojo asmens. 

 
7. Draudimo įmokų mok÷jimo tvarka. Draudimo rizikos padid ÷jimas 

 
7.1. Draudimo įmoka priklauso nuo draudžiamos transporto priemon÷s tipo, pagaminimo metų, draudimo sąlygų, drausmingumo kategorijos, 

eksploatavimo pobūdžio, valdytojų patirties ir pan. 
7.2. Draudimo įmoka Draudikui mokama grynaisiais arba naudojantis banko paslaugomis. 
7.3. Draudimo įmoka gali būti sumok÷ta iš karto arba dalimis, Draudiko ir Draud÷jo susitartais įmokos mok÷jimo terminais, tai nurodant draudimo 

liudijime (polise). Mokant įmoką dalimis, pirmoji įmoka privalo būti 20% didesn÷ už kitą (-as) dalinę (-es) įmoką (-as).   
7.4. Išnykus Draudimo objektui, Draud÷jas atleidžiamas nuo pareigos mok÷ti draudimo įmokas. 
7.5. Pasirašęs draudimo sutartį, Draud÷jas privalo sumok÷ti draudimo įmoką arba pirmąją jos dalį iki sutartyje numatyto termino, kitaip draudimo sutartis 

neįsigalioja (maksimalus galimas įmokos atid÷jimo terminas yra 7 dienos). Sumok÷jus įmoką ar jos dalį pav÷luotai, draudimo sutartis įsigalioja 
sekančią dieną po jos sumok÷jimo.  

7.6. Net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikui ar ją nutraukus, Draud÷jo pareiga sumok÷ti įmokas už sutarties galiojimo laikotarpį, kuriuo galiojo 
draudimo apsauga, išlieka. 

7.7. Draud÷jas, ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas, privalo informuoti Draudiką apie rizikos padid÷jimą. Rizikos padid÷jimu laikomi tokie atvejai kaip 
transporto priemon÷s įkeitimas; transporto priemon÷s savininko arba panaudojimo paskirties pasikeitimas (naudojimas nuomai, taksi, inkasacijai, 
operatyvinei veiklai, mokomajam važiavimui, lenktyn÷ms, pašto paslaugoms ir pan.); transporto priemon÷s raktų ar signalizacijos valdymo pulto 
praradimas, papildomų raktų pasigaminimas, transporto priemon÷s spynelių, apsaugos priemonių pakeitimas ar sugadinimas. 

 
8. Draudimo sutarties galiojimas 

 
8.1. Draud÷jui pageidaujant, draudimo sutartis gali būti sudaryta nuo 1 m÷nesio iki 1 metų laikotarpiui. 
8.2. Draudimo sutartis įsigalioja polise nurodytą dieną, bet ne anksčiau nei: 
8.2.1. mokant grynaisiais - sekančią dieną po įmokos sumok÷jimo ir pinigų pri÷mimo kvito pasirašymo; Atskiru Draudiko ir Draud÷jo susitarimu, polisas 

gali įsigalioti ir tą pačią dieną. Tokiu atveju pinigų pri÷mimo perdavimo momento laikas (valandos ir minut÷s) privalo būti nurodytas polise; 
8.2.2. mokant negrynaisiais (pavedimu) – sekančią dieną nuo įmokų įrašymo į Draudiko sąskaitą banke momento; 
8.2.3. sudarant papildomą draudimo sutartį - ta pačia tvarka, kaip ir pagrindin÷ sutartis (8.2.1 ir 8.2.2 punktai); 
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8.2.4. performinant draudimo sutartį - kitą dieną po sutarties performinimo. Jei Draud÷jas turi sumok÷ti papildomą įmoką – šių taisyklių 8.2.1 ir 8.2.2 
punktuose nustatyta tvarka. 

8.3. Draudimo sutarties galiojimas baigiasi kai: 
8.3.1. baigiasi polise nurodytas laikotarpis, kuriam ji sudaryta; 
8.3.2. papildomos draudimo sutarties galiojimas baigiasi polise nurodytą dieną, bet ne v÷liau pagrindin÷s sutarties galiojimo pabaigos. 
8.4. Draudimo sutartis laikoma negaliojanti jei: 
8.4.1. ji sudaryta po įvykio; 
8.4.2. yra kiti Civiliniame kodekse nustatyti sandorių negaliojimo pagrindai. 
8.5. Sudarant draudimo sutartį, turi būti numatyta sąlyga, kad draudimo sutartis galiotų vienoje iš šių geografinių zonų: 
8.5.1. Lietuvos Respublikoje; 
8.5.2. Europos šalyse (išskyrus NVS šalis); 
8.5.3. visose Europos šalyse, kuriomis laikomos: Airija, Albanija, Andora, Austrija, Baltarusija, Belgija, Bosnija – Hercogovina, Bulgarija, Čekija, Danija, 

Estija, Gibraltaras, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Kipras, Jungtin÷ Karalyst÷, Juodkalnijoje, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, 
Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldova (išskyrus Padnestres regioną), Monakas, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, 
Europin÷ Rusijos dalis (iki Uralo kalnų), San Marinas, Slovakija, Slov÷nija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Ukraina, Vengrija, Vokietija. 

 
9. Draud ÷jo ir Draudiko teis ÷s ir pareigos 

 
9.1. Ikisutartin ÷s Draudiko teis ÷s: 
9.1.1. reikalauti iš Draud÷jo informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti, tiek, kiek ji susijusi su draudimo sutartimi; 
9.1.2. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodant priežasčių. 
9.2. Ikisutartin ÷s Draudiko pareigos : 
9.2.1. neatskleisti Draud÷jo Draudikui pateiktos informacijos ir naudoti ją tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais tikslais. Informacija, susijusi su 

Draud÷ju, gali būti atskleista teismams, teis÷saugos ir kitoms institucijoms, Draudikui vykdant draudimo sutartį. Ši Draudiko pareiga lieka ir 
draudimo sutarties galiojimo metu; 

9.2.2. supažindinti Draud÷ją su Taisykl÷mis, duoti jam jų kopiją; 
9.2.3. suteikti Draud÷jui informaciją apie Draudiko pavadinimą, draudimo įmon÷s rūšį, adresą, Draudiko padalinio ar Draudiko atstovo adresą (jei 

draudimo sutartis sudaroma ne Draudiko buvein÷je), iš draudimo sutarčių kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, Draudiko elgesį, kai 
Draud÷jas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus rizikos padid÷jimo atvejus. 

9.3. Ikisutartin ÷s Draud ÷jo teis ÷s:  
9.3.1. susipažinti su Taisykl÷mis ir gauti iš Draudiko jų kopiją. 
9.4. Ikisutartin ÷s Draud ÷jo pareigos:  
9.4.1. suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie esmines aplinkybes, galinčias tur÷ti įtakos draudimo rizikai. Esmin÷mis aplinkyb÷mis, apie kurias 

Draud÷jas privalo informuoti Draudiką, yra: draudžiamos transporto priemon÷s naudojimo paskirtis, galimi naudotojai, transporto priemon÷s 
naudojimo vieta, vairuotojų stažas; taip pat aplinkyb÷s, apie kurias Draudikas raštu praš÷ Draud÷jo suteikti informaciją; 

9.4.2. Draudiko reikalavimu užpildyti Prašymą bei suteikti kitą Draudiko reikalaujamą informaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti; 
9.4.3. sudaryti sąlygas Draudikui apžiūr÷ti draudžiamą transporto priemonę (papildomą įrangą) bei įvertinti draudimo riziką; 
9.4.4. pranešti Draudikui apie visas draudžiamo objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis, ir jų sąlygas (draudimo sumas, draudimo objektus bei 

draudiminius įvykius), sudarytas su kitais draudikais. 
9.5. Draudiko pareigos sutarties galiojimo metu:  
9.5.1. įvykus draudiminiam įvykiui, remiantis šiomis taisykl÷mis bei draudimo sutarties sąlygomis, išmok÷ti draudimo išmokas; 
9.5.2. Draud÷jo raštišku pageidavimu, išmok÷ti avanso draudimo išmoką, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kai tikslus žalos dydžio 

nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 m÷nesius; 
9.5.3. įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mok÷jimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką; 
9.5.4. per 3 darbo dienas po Draud÷jo pateikimo apžiūrai sugadintos (sunaikintos) transporto priemon÷s Draudikui ar jo atstovui, surašyti jos apžiūros 

protokolą. 
9.6. Draudiko teis ÷s sutarties galiojimo metu:  
9.6.1. jeigu Draud÷jas (Naudos gav÷jas) neįvykdo nustatytos pareigos pranešti apie draudiminį įvykį, Draudikas turi teisę atsisakyti išmok÷ti draudimo 

išmoką arba ją sumažinti, 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; 

9.6.2. Draudikui, išmok÷jus draudimo išmoką, pereina šios išmokos dydžio reikalavimo teis÷, kurią Draud÷jas (Naudos gav÷jas) turi asmeniui, atsakingam 
už padarytą žalą, tačiau ši teis÷ nepereina vairuotojo ir keleivių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų atveju;  

9.6.3. Jeigu Draud÷jas (Naudos gav÷jas) atsisak÷ savo regresinio reikalavimo teis÷s, arba ją įgyvendinti tapo neįmanoma d÷l Draud÷jo (Naudos gav÷jo) 
kalt÷s, taip pat jei Draud÷jas (jo teis÷tas atstovas) atsisako pateikti pareiškimą kompetentingai institucijai d÷l ikiteisminio tyrimo prad÷jimo, tai 
Draudikas atleidžiamas visiškai ar iš dalies nuo draudimo išmokos mok÷jimo ir turi teisę reikalauti grąžinti jau išmok÷tą išmoką; 

9.6.4. Draudikas įgyja nuosavyb÷s teisę į apdraustą transporto priemonę (papildomą įrangą), jei d÷l vieno draudiminio įvykio, Draud÷jui buvo išmok÷ta 
išmoka, lygi apdraustos transporto priemon÷s (papildomos įrangos) rinkos vertei (draudžiant variantu „Nauja verte“ – draudimo sumai) draudiminio 
įvykio dieną; 

9.6.5. Draudikas, atlyginęs visus nuostolius už defektiniame akte numatytų dalių, agregatų bei reikmenų pakeitimą, turi teisę reikalauti perduoti juos 
Draudiko nuosavyb÷n; 

9.6.6. jei d÷l draudiminio įvykio yra iškelta byla ar prad÷tas ikiteisminis tyrimas, atid÷ti draudimo išmokos mok÷jimą iki teismo sprendimo, bylos 
sustabdymo ar nutraukimo; 

9.6.7. savarankiškai tirti draudiminio įvykio aplinkybes. 
9.7. Draud ÷jo teis ÷s sutarties galiojimo metu:  
9.7.1. siūlyti Draudikui keisti draudimo sutarties sąlygas jos galiojimo metu; 
9.7.2. įvykus draudiminiam įvykiui, teikti pretenziją Draudikui d÷l žalos atlyginimo; 
9.7.3. jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esm÷s pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos aplinkyb÷s, d÷l kurių sumaž÷ja draudimo rizika, 

Draud÷jas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti 
draudimo sutarties sąlygų ar sumažinti draudimo įmoką (sugrąžinti draudimo įmokos permoką), Draud÷jas turi teisę kreiptis į teismą d÷l draudimo 
sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esm÷s, pasikeitus aplinkyb÷ms; 

9.7.4. Reikalauti Draudiko pakeisti sutartyje nurodytą Naudos gav÷ją. 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;  
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9.7.5. Draudikui nesilaikant draudimo išmokos mok÷jimo terminų - reikalauti 0,02% delspinigių nuo neišmok÷tos išmokos sumos už kiekvieną uždelstą 
darbo dieną. 

9.8. Draud ÷jo pareigos sutarties galiojimo metu:  
9.8.1. suteikti galimybę Draudikui ar jo įgaliotam atstovui įvertinti, ar Draud÷jas laikosi draudimo sutartyje nustatytų sąlygų bei reikalavimų sumažinti 

draudiminę riziką; 
9.8.2. nedelsiant, tačiau ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas pranešti Draudikui raštu apie rizikos padid÷jimą; 
9.8.3. laiku mok÷ti draudimo įmokas; 
9.8.4. nepalikti transporto priemon÷s atidarytais langais, neužrakintomis durimis, neįjungtomis ar neveikiančiomis apsaugos priemon÷mis; nepalikti 

transporto priemon÷je jos registravimo dokumentų, variklio užvedimo raktelių, signalizacijos nuotolinio valdymo pultų, magnetolos valdymo 
skydelio, imobilizatoriaus raktų; 

9.8.5. supažindinti visus transporto priemon÷s naudotojus su draudimo sutarties sąlygomis. 
9.9. Draud ÷jo pareigos įvykus draudiminiam įvykiui:  
9.9.1. imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, tarp jų nedelsdamas imtis visų galimų veiksmų gelb÷ti žmones, transporto priemonę 

ir kitą turtą, siekiant pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius; 
9.9.2. užtikrinti transporto priemon÷s, jos agregatų ir papildomos įrangos apsaugą, iki kol ją apžiūr÷s Draudikas ar jo atstovas, jeigu transporto priemon÷ 

(papildoma įranga) po įvykio iki atidavimo remontuoti ar perdavimo Draudikui momento lieka pas Draud÷ją ar transporto priemon÷s valdytoją; 
9.9.3. transporto priemon÷s remonto metu išaišk÷jus pasl÷ptiems sugadinimams, nenustatytiems transporto priemon÷s apžiūros metu, Draud÷jas 

nedelsdamas privalo apie tai raštu informuoti Draudiką; 
9.9.4. pateikti Draudikui dokumentus, įrodančius žalos dydį, dokumentus ir informaciją apie draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes, būtinus 

nustatant draudimo išmokos dydį; 
9.9.5. po automagnetolos vagyst÷s, pateikti jos valdymo panelį (jei jis yra nuimamas); 
9.9.6. radus autoįvykio metu sugadintą transporto priemonę ir nesant galimybei nustatyti kaltininką, nedelsiant, per įmanomai trumpiausią laiką 

(atsižvelgiant į faktines įvykio aplinkybes), informuoti Draudiko atstovą, imtis visų atsargumo priemonių, kad transporto priemon÷ toliau nebūtų 
gadinama bei nesukeltų pavojaus aplinkai; 

9.9.7. perduoti Draudikui visus dokumentus ir žodinę bei rašytinę informaciją, kuri yra būtina, kad Draudikas tinkamai įgyvendintų jam per÷jusią regresinio 
reikalavimo teisę; 

9.9.8. atsiradus pavogtai transporto priemonei (papildomai įrangai), grąžinti Draudikui už ją išmok÷tą draudimo išmoką per 30 dienų nuo reikalavimo 
gavimo dienos; 

9.9.9. vairuotojo ir keleivių susižalojimo atveju, Draud÷jas papildomai privalo suteikti galimybę Draudiko paskirtam gydytojui apžiūr÷ti apdraustą 
nukent÷jusįjį;  

9.9.10. min÷tas Draud÷jo pareigas taip pat gali atlikti Draud÷jo įgaliotas asmuo arba pilnametis šeimos narys. Visi šių taisyklių nurodymai, skirti Draud÷jui, 
yra privalomi ir transporto priemon÷s valdytojui. Draud÷jas laikomas atsakingu už draudimo sutarties pažeidimus ir tais atvejais, kai pareigas, 
kylančias iš draudimo sutarties vykdymo, pažeidžia transporto priemon÷s valdytojas ar asmenys, veikiantys kaip Draud÷jo ar transporto priemon÷s 
valdytojo atstovai; 

9.9.11. jei paaišk÷ja, kad pagal sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka netur÷jo būti mokama arba gal÷jo būti mažinama, Draudiko pareikalavimu, 
per 30 kalendorinių dienų grąžinti Draudikui draudimo išmoką arba permok÷tą sumą; 

9.9.12. gavęs žalos atlyginimą iš trečiojo asmens, atsakingo už padarytą žalą apdraustai transporto priemonei (papildomai įrangai), apie tai raštu, per 3 
darbo dienas informuoti Draudiką ir pateikti žalos atlyginimą patvirtinančius dokumentus. 

 
10. Pranešimo apie įvyk į pateikimo tvarka 

 
10.1. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draud ÷jas (Naudos gav ÷jas) privalo: 
10.1.1. apie draudiminį įvykį nedelsiant pranešti oficialioms kompetentingoms institucijoms (policijai, priešgaisrin÷s saugos tarnybai, sveikatos apsaugos ir 

kt.); 
10.1.2. Draud÷jas, sužinojęs apie draudiminį įvykį, privalo apie tai pranešti Draudikui. Jei draudiminis įvykis įvyksta Lietuvos Respublikoje, apie tai pranešti 

Draudikui nedelsiant, bet ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas, jei užsienyje – ne v÷liau kaip per 4 darbo dienas. Per 3 darbo dienas žodinį pranešimą 
privaloma patvirtinti raštu. Draudikui ar jo atstovui privaloma suteikti visapusišką, išsamią, tikslią ir atitinkančią tikrovę informaciją apie Draud÷jui 
žinomas draudiminio įvykio aplinkybes;  

10.1.3. pateikti Draudikui ar jo paskirtam atstovui draudiminio įvykio metu sugadintą ar sunaikintą transporto priemonę (papildomą įrangą) ar jų liekanas 
tokios būkl÷s, kokios jos buvo po draudiminio įvykio, t.y. prieš remontą ar utilizavimą, taip pat transporto priemon÷s sugadintas, sunaikintas dalis ir 
jų liekanas, bei tinkamai užpildyti Draudiko ar jo atstovo pateiktus dokumentus; 

10.1.4. per 3 darbo dienas pranešti apie apdrausto asmens mirtį, jeigu ji įvyko jau po draudiminio įvykio, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo pranešta apie 
draudiminį įvykį. 

10.1.5. Vagyst ÷s atveju:  
a) per įmanomai trumpą laiką po vagyst÷s fakto pasteb÷jimo, informuoti teis÷saugos institucijas (policiją) ir Draudik ą (nei priklausomi (draudimo 

agentai) nei nepriklausomi Draudiko tarpininkai (draudimo brokeriai) n÷ra įgalioti priimti tokią informaciją);  
b) pateikti teis÷saugos institucijoms ir ne v÷liau kaip per 1 darbo dieną Draudikui raštu visą žinomą informaciją apie įvykio aplinkybes; 
c) perduoti Draudikui per 3 darbo dienas nuo jo reikalavimo gavimo, transporto priemon÷s registravimo dokumentus, variklio užvedimo raktelių 

komplektus, apdraustų muzikos grotuvų nuimamus valdymo skydelius, signalizacijos nuotolinio valdymo pultus arba oficialiais dokumentais įrodyti 
jų buvimą (perdavimą) policijoje. Ši nuostata n÷ra taikoma, jei min÷ti daiktai atimami iš Draud÷jo pl÷šimo būdu; 

10.1.6. paaišk÷jus pavogtos transporto priemon÷s buvimo vietai, nedelsiant, bet ne v÷liau kaip per 1 darbo dieną nuo tokio fakto paaišk÷jimo, apie tai raštu 
pranešti Draudikui. 

 
11. Žalos nustatymo tvarka, draudimo išmokos mok ÷jimo terminai 

 
11.1. Žalą nustato Draudikas, vadovaudamasis surašytu transporto priemon÷s (papildomos įrangos) sugadinimo apžiūros protokolu, draudimo sutarties 

sąlygomis, gautais iš Draud÷jo ir kompetentingų įstaigų dokumentais, reikalingais žalos dydžiui nustatyti. Apskaičiuojant nuostolio dydį, 
atsižvelgiama tik į įvykio metu tiesiogiai padarytus sugadinimus. 

11.2. Žala vairuotojui ir keleiviams nustatoma kompetentingų sveikatos priežiūros įstaigų pateiktais dokumentais bei išvadomis, patvirtinančiomis įvykį bei 
aplinkybes. Kai pagal gydymo įstaigų pateiktus dokumentus negalima nustatyti ar įvykis draudiminis, Draudikas gali pareikalauti papildomų 
dokumentų bei skirti medicininę ekspertizę.  

11.3. Surašant sugadinimų aktą, gali dalyvauti d÷l įvykio kaltas ar jo įgaliotas asmuo. 
11.4. Žala laikoma : 
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11.4.1. sunaikinimo atveju - transporto priemon÷s (papildomos įrangos) rinkos vert÷ įvykio dieną (draudžiant  variantu Nauja verte – draudimo suma), 
išskaičiavus panaudoti galimų liekanų vertę; 

11.4.2. sugadinimo atveju – transporto priemon÷s (papildomos įrangos) atstatymui reikalingos išlaidos, išskaičiavus draudimo sutartyje numatytą originalių 
dalių ir agregatų nusid÷v÷jimą (draudžiant variantais Nauja verte ir N, dalių nusid÷v÷jimas neišskaičiuojamas); 

11.4.3. vagyst÷s atveju - transporto priemon÷s (papildomos įrangos) rinkos vert÷ įvykio dieną (draudžiant variantu Nauja verte – draudimo suma); 
11.4.4. draudiminiam įvykiui atsitikus užsienyje - minimalios išlaidos, būtinos transporto priemon÷s remontui artimiausioje autoremonto įmon÷je, kad ja 

būtų galima parvažiuoti; 
11.4.5. išlaidos atsiradusios siekiant sumažinti žalą; 
11.4.6. transporto priemon÷s gelb÷jimo ir saugojimo po draudiminio įvykio išlaidos, jei jos pagal draudimo sąlygas buvo apdraustos;  
11.4.7. Apie 11.4.4 - 11.4.5 paragrafuose pamin÷tų išlaidų būtinumą sprendžia Draudikas. Draudikas turi teisę neapmok÷ti šių išlaidų, jei jos buvo daromos 

nepagrįstai ar be Draudiko sutikimo. 
11.5. Žala nelaikoma : 
11.5.1. transporto priemon÷s vert÷s sumaž÷jimas d÷l prekin÷s išvaizdos netekimo, neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, natūralaus nusid÷v÷jimo ir 

pan.) arba transporto priemon÷s agregatų, dalių, konstrukcijos gedimai, atsiradę ne d÷l draudiminio įvykio; 
11.5.2. transporto priemon÷s prastovos ir kuro netekimas; 
11.5.3. sumok÷tos baudos, negautos pajamos; 
11.5.4. transporto priemon÷s remonto po draudiminio įvykio metu atlikti pakeitimai ir pagerinimai, valymo ar plovimo išlaidos, jei jos nesusijusios su 

draudiminiu įvykiu; 
11.5.5. skubaus dalių pristatymo išlaidos; 
11.5.6. mokestis už ugniagesių ar kitų organizacijų, įpareigotų suteikti pagalbą, atliktus darbus; 
11.5.7. už papildomą žalą, jeigu ji susidar÷ nesi÷mus galimų priemonių transporto priemonei (papildomai įrangai) gelb÷ti; 
11.5.8. jei keičiamų dalių ir agregatų sugadinimai jau buvo draudimo sutarties sudarymo metu. 
11.6. Draudimo išmoka apskai čiuojama: 
11.6.1. Draudimo išmoka už sugadintą, visiškai sunaikintą ar pavogtą apdraustą transporto priemonę (papildomą įrangą) išmokama proporcingai draudimo 

sumos ir jos draudimo vert÷s (rinkos vert÷s) santykiui sutarties sudarymo dieną (ši nuostata netaikoma draudimo variantui Nauja verte). Draudimo 
išmoka negali viršyti draudimo objekto draudimo sumos arba jo rinkos vert÷s įvykio dieną (ši nuostata netaikoma draudimo variantui Nauja verte), 
išskaičiavus panaudoti galimų liekanų vertę; 

11.6.2. iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuojama nesumok÷ta draudimo įmoka ar likusi sumok÷ti draudimo įmokos dalis, kuriai draudiminio 
įvykio dieną jau yra su÷jęs mok÷jimo terminas; 

11.6.3. jei draudiminio įvykio metu transporto priemon÷ sunaikinta arba pavogta, draudimo išmoka yra mažinama visomis (iki sutarties pabaigos 
nesumok÷tomis) draudimo įmokomis, neatsižvelgiant į mok÷jimo terminus; 

11.6.4. Draudiko pasirinkimu, žala gali būti atlyginama tiek pinigine išraiška, tiek ir analogiškais, t.y. tokios pat rūšies, bet  ne prastesn÷s kokyb÷s už 
vidutinę tokių daiktų kokybę, daiktais; 

11.6.5. Draudimo išmoka d÷l nelaimingų atsitikimų vairuotojui ir/ar keleiviams mokama vadovaujantis šių taisyklių III – osios dalies lentele Nr.3. Jeigu 
draudiminio įvykio metu važiavusių keleivių skaičius viršija apdraustų keleivių skaičių, tai draudimo suma kiekvienam iš jų skaičiuojama bendrą 
sutartyje nustatytą keleivių draudimo sumą dalinant iš faktiškai važiavusių keleivių skaičiaus; 

11.6.6. Transporto priemon÷s saugojimo išlaidos atlyginamos ne daugiau kaip 15 Lt už parą ir ne ilgiau 14 dienų; visos išlaidos d÷l transporto priemon÷s 
saugojimo bei gelb÷jimo turi būti pagrįstos dokumentais ir bendra jų atlyginama suma negali būti didesn÷ kaip 5% draudžiamos transporto 
priemon÷s draudimo sumos; 

11.6.7. Prarastų transporto priemon÷s užvedimo raktelių bei signalizacijos pultelių gamybos išlaidos padengiamos iki 3% nuo transporto priemon÷s 
draudimo sumos, bet ne daugiau kaip 1.000,- Lt;  

11.6.8. Jei Draud÷jas ir Draudikas nesutaria d÷l nuostolio sumos ir/ar draudiminio įvykio priežasties, šalių sutarimu skiriama ekspertiz÷. Kiekviena šalis iš 
savo pus÷s skirią kompetentingą ir nepriklausomą ekspertą ir apie tai informuoja kitą šalį per 20 kalendorinių dienų nuo paskyrimo. Šalių paskirti 
ekspertai renka trečią kompetentingą ir nepriklausomą ekspertą. Išrinkus trečiąjį (vyriausiąjį) ekspertą, ekspertai turi įvertinti nuostolius ir/ar įvykio 
aplinkybes. Ekspertų išvados, pateiktos Draudikui ir Draud÷jui d÷l ginčo, yra galutin÷s ir privalomos. Kiekvieno eksperto išlaidas apmoka jį 
pasirinkusi šalis, o trečiojo eksperto išlaidas šalys apmoka lygiomis dalimis. Ekspertų išvadose turi būti visi duomenys, reikalingi įvykio priežastims 
ir nuostolio dydžiui nustatyti. Vadovaudamasis ekspertų išvadomis, Draudikas apskaičiuoja draudimo išmoką. Asmenys, kurie yra Draud÷jo, 
apdraustojo ir/ar Draudiko giminaičiai ar artimieji ar dirba giminaičių ar artimųjų įmon÷se, ar kitaip turi interesų, priešingų Draud÷jo, Draudiko ar 
apdraustojo interesams, negali būti laikomi nepriklausomais ekspertais. Tiek Draudikas, tiek Draud÷jas, turi teisę savo nuožiūra ir neatsižvelgdami į 
kitos šalies pageidavimus samdyti ekspertus nuostolio dydžiui ar įvykio aplinkyb÷ms nustatyti. Išlaidas tokiems ekspertams apmoka juos 
pasamdžiusi šalis. Tokių ekspertų išvados kitai šaliai n÷ra privalomos. 

11.7. Draudimo išmoka mokama: 
11.7.1. fiziniams ir juridiniams asmenims per 30 kalendorinių dienų, po visos informacijos, reikšmingos draudiminio įvykio fakto, jo aplinkybių ir padarinių 

bei draudimo išmokos dydžio nustatymui, gavimo; 
11.7.2. Draudikui bei išmokos gav÷jui sutikus – darbus atlikusiai įmonei; 
11.7.3. išmokos gav÷jui arba jo įgaliotiems asmenims, o jam žuvus - teis÷tiems paveld÷tojams. Draud÷jo pageidavimu draudimo išmoka gali būti 

išmokama pavedimu į išmokos gav÷jo sąskaitą banke arba persiunčiant pašto perlaida gav÷jo l÷šomis; 
11.7.4. d÷l vairuotojo ar keleivių sužalojimo – apdraustajam, o jam žuvus - teis÷tiems paveld÷tojams; 
11.7.5. jei transporto priemon÷ (papildoma įranga) sugadinta nežymiai (patirtos žalos dydis yra iki 3% nuo apdraustos transporto priemon÷s draudimo 

sumos bet ne didesnis kaip 1.500,- Lt), Draudiko sprendimu, draudimo išmoka gali būti mokama ir be įvykį patvirtinančio dokumento; 
11.7.6. už autoįvykio metu sugadintus tik transporto priemon÷s priekinius žibintus ar priekinį stiklą, draudimo išmoka mokama ir be įvykį patvirtinančio 

dokumento; 
11.7.7. jeigu įvykio kaltininkas Draud÷jui atlygino visą ar dalį žalos ar d÷l tos pačios žalos Draud÷jui priklauso draudimo išmoka pagal kelias sutartis, 

Draud÷jui išmokamas skirtumas tarp apskaičiuotos draudimo išmokos ir sumos, gautos (gautinos) iš atsakingo asmens; 
11.7.8. jei prieš sunaikinant ar pavagiant transporto priemonę buvo kreiptasi d÷l kito draudiminio įvykio ir d÷l to įvykio apdraustasis nepatyr÷ išlaidų, kurios 

pagal šias taisykles būtų atlygintos, draudimo išmoka mokama tik d÷l transporto priemon÷s sunaikinimo ar pavogimo. Jeigu prieš sunaikinant ar 
pavagiant transporto priemonę apdraustasis patyr÷ išlaidų, kurios pagal šias taisykles būtų atlygintos, jos yra atlyginamos tik tuo atveju, jei yra 
pagrįstos dokumentais; 

11.7.9. Jei įvykis yra draudiminis, o Draud÷jas ir Draudikas nesutaria d÷l draudimo išmokos dydžio, Draud÷jo raštišku pageidavimu, Draudikas privalo 
išmok÷ti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 m÷nesius; 

11.7.10. Draudikas neturi teis÷s išmok÷ti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmok÷ti, neįsitikinęs draudiminio įvykio buvimu. Taip pat atsisakyti išmok÷ti 
draudimo išmokos, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos. 
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12. Draudimo išmokos mažinimo ar nemok ÷jimo atvejai 
 
12.1. Draudimo išmoka gali būti mažinama ar nemokama: 
12.1.1. jei žala atsirado d÷l to, kad Draud÷jas sąmoningai nesi÷m÷ jam prieinamų protingų priemonių žalai sumažinti ar išvengti, gelb÷ti apdraustą 

transporto priemonę (papildomą įrangą) draudiminio įvykio metu ir po jo, užtikrinti jos apsaugą ir neleisti, kad ji toliau būtų gadinama; 
12.1.2. už remonto eigoje išaišk÷jusius, pirmin÷je apžiūroje neužfiksuotus sugadinimus, jeigu apie juos nebuvo pranešta Draudikui iki jų remonto; 
12.1.3. jei Draud÷jas neįvykd÷ šių taisyklių 9.9 paragrafo reikalavimų ir d÷l to nebuvo galima nustatyti draudiminio įvykio fakto ir žalos dydžio; 
12.1.4. jei Draud÷jas gavo visą (dalį) žalos atlyginimą iš trečiojo asmens;  
12.1.5. jei draudimo sutartis sudaryta po draudiminio įvykio; 
12.1.6. kitais draudimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. 
12.2. apie sprendimą nemok÷ti ar sumažinti draudimo išmoką Draudikas turi persp÷ti raštu. 
12.3. 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. 
12.4. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmok÷jimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką. 
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III DALIS 
 

PRIEDAI 
 

1. Transporto priemoni ų dalių nusid ÷v÷jimo lentel ÷ 
 

Lentel ÷ Nr.1. Transporto priemonių dalių nusid÷v÷jimas (%). 
 

Lengvieji automobiliai Transporto 
priemon ÷s 
amžius 
(metais)  

Variklio darbinis t ūris cm 3 

 Iki 1000 Nuo 1000 
iki 2000 

Virš 2000 

Gyvenamosios 
priekabos, 

automobiliai, 
motociklai  

Autobusai, 
krovininiai ir 
specialiosios 

paskirties 
automobiliai bei 

jų priekabos 

Traktoriai ir 
savaeig ÷s 
mašinos 

Iki 1 -   - - - 
1 4 - - - - - 
2 9 5 - - - 5 
3 14 9 6 - 5 10 
4 20 13 10 5 10 15 
5 27 19 14 10 15 20 
6 33 24 19 15 20 25 
7 40 30 25 20 25 30 
8 47 37 31 25 30 35 
9 53 43 37 30 35 40 
10 59 49 43 35 40 45 
11 65 55 50 40 45 50 
12 70 61 56 45 50 55 
13 70 67 62 50 55 60 
14 70 70 67 50 60 65 
15  70 70 70 50 65 70 

Per 15 70 70 70 50 70 75 
 
 

2. Transporto priemoni ų papildomos įrangos nusid ÷v÷jimo lentel ÷ 
 

Lentel ÷ Nr.2. Transporto priemonių papildomos įrangos nusid÷v÷jimas (%). 
 

Įrangos eksploatavimo laikotarpis 
(skaičiuojamas m ÷n. nuo įsigijimo datos, 

nepiln ą m÷nes į laikant pilnu) 

N
us

id
÷v
÷j

im
as

 Įrangos eksploatavimo laikotarpis 
(skaičiuojamas m ÷n. nuo įsigijimo datos, 

nepiln ą m÷nes į laikant pilnu) 

N
us

id
÷v
÷j

im
as

 

Iki 6 m÷n. 20 Nuo 42 iki 48 m÷n. (imtinai) 55 
Nuo 6 iki 12 m÷n. (imtinai) 25 Nuo 48 iki 54 m÷n. (imtinai) 60 

Nuo 12 iki 18 m÷n. (imtinai) 30 Nuo 54 iki 60 m÷n. (imtinai) 65 
Nuo 18 iki 24 m÷n. (imtinai) 35 Nuo 60 iki 66 m÷n. (imtinai) 70 
Nuo 24 iki 30 m÷n. (imtinai) 40 Nuo 66 iki 72 m÷n. (imtinai) 80 
Nuo 30 iki 36 m÷n. (imtinai) 45 Nuo 72 iki 78 m÷n. (imtinai) 90 
Nuo 36 iki 42 m÷n. (imtinai) 50 Virš 78 m÷n. (imtinai) 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas  
Transporto priemoni ų savanoriškojo draudimo taisykl ÷s Nr.014 
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3. Vairuotojo ir/ar keleivi ų draudimo išmok ų lentel ÷ 

 
Lentel ÷ Nr.3. Draudimo išmokų, mokamų d÷l nelaimingų atsitikimų, apskaičiavimo lentel÷. 

 
 

Vairuotojo ir keleivi ų sužalojimas Draudimo išmoka, procentais nuo draudi mo sumos 
Mirtis 100 
Visiškas nekoreguojamas aklumas 70 
Visiškas nekoreguojamas vienos akies aklumas 40 
Visiškas apkurtimas abejomis ausimis arba kalbos netekimas 40 
Apkurtimas viena ausimi 15 
Rankos netekimas per peties sąnarį 70 
Rankos netekimas aukščiau plaštakos 60 
Plaštakos netekimas 50 
Vieno ar kelių rankos pirštų netekimas 15 
Kojos aukščiau kelio sąnario netekimas 70 
Kojos aukščiau čiurnos sąnario netekimas 50 
P÷dos netekimas 40 
Vieno ar kelių kojos pirštų netekimas 5 
Galvos ar nugaros smegenų sukr÷timas, sutrenkimas 5 
Trijų ar daugiau sveikų, t.y. nepažeistų parodontoz÷s (distrofin÷s 
parodontopatijos), dantų trauminis netekimas 

 
10 

Krūtin÷s ląstos lūžimas: 
- krūtinkaulio lūžimas 
- vieno šonkaulio lūžimas 
- 2 – 5 šonkaulių lūžimas 
- 6 šonkaulių lūžimas 

 
5 
3 
4 
5 

Stuburo kaklin÷s, krūtinin÷s ar juosmenin÷s dalies slankstelių 
(kūnų, lankų ar sąnarinių ataugų) lūžimas: 

- vieno ar dviejų slankstelių 
- trijų ar daugiau slankstelių 
- kryžkaulio lūžimas 
- uodegikaulio lūžimas 

 
 

15 
25 
10 
3 

Dubens lūžimas: 
- dubens kaulų (klubikaulio, gaktikaulio, 

s÷dynkaulio, dubenkaulio) lūžimas 
- gūžduob÷s lūžimas 

 
 
5 
10 

Rankos ar kojos pirštų, nosies lūžimas 2 
-   

Kaukol÷s ir veido (išskyrus nosį) kaulų lūžimas 10 
Kitų kaulų lūžimas: 

- vieno kaulo 
- 2 kaulų 
- 3 ar daugiau kaulų 

 
4 
7 
10 

 
 
Pastabos prie lentel÷s Nr.3: 
 

1. Jeigu kaulų lūžgalių atstatymui arba sutvirtinimui buvo atlikta operacija, draudimo išmoka didinama 10%. Bendra draudimo išmokos suma neturi 
viršyti draudimo sumos. 

2. Jeigu draudiminio įvykio metu įvyko daugybinis keleto kaulų lūžimas, draudimo išmokos sumuojamos neviršijant draudimo sumos. 
3. Skilus kaului, draudimo išmoka mokama kaip ir kaulo lūžio atveju. 
4. Vieno kaulo lūžis keliose vietose vertinamas kaip vienas lūžis. 
5. Už įvykius, nenumatytus šioje lentel÷je, žala neatlyginama. 
6. Nepagydomas organo funkcijos netekimas yra laikomas lygiu fiziniam to organo netekimui.  
7. Organo funkcijos nepagydomas netekimas nustatomas pra÷jus ne mažiau kaip 9 m÷n. Ir ne daugiau kaip 12 m÷n. Nuo draudiminio įvykio dienos. 

Tačiau, jeigu organo funkcijos negrįžtamas netekimas yra neabejotinas, draudimo išmoka mokama, nelaukiant devynių m÷nesių termino. 
8. D÷l vieno ar kelių draudiminių įvykių mok÷tina draudimo išmoka negali viršyti 100% draudimo sumos, o d÷l vienos kūno dalies visų sužalojimų 

mokama draudimo išmoka negali viršyti draudimo išmokos, mokamos d÷l tos kūno dalies netekimo.  
9. Jeigu draudimo išmoka mokama d÷l apdraustojo mirties, iš jos išskaičiuojamos sumos, išmok÷tos d÷l apdraustojo kūno sužalojimų. 
10. Jeigu d÷l draudiminio įvykio netenkama organo (organo funkcijos), kurio dalies (funkcijos dalies) apdraustasis buvo netekęs prieš draudiminį įvykį, 

mokamas draudimo sumos procentas mažinamas atsižvelgiant į buvusį organo dalies (organo funkcijos dalies) netekimą. 
 
 

 
 

 


