PATVIRTINTA
2009 m. balandžio mėn. 1 d.
Protokolu Nr. 1

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVANORIŠKOJO DRAUDIMO TAISYKLĖS
Nr. 114
TURINYS
I DALIS
BENDROSIOS SĄLYGOS
1.

Pagrindinės sąvokos ............................................................................................................................................................................. 2

2.

Sutarties sudarymo tvarka .................................................................................................................................................................... 2

3.

Draudimo įmokų mokėjimo tvarka. Draudimo sutarties galiojimas ......................................................................................................... 3

4.

Draudiko teisių ir pareigų perleidimas kitam draudikui ........................................................................................................................... 3

5.

Draudimo sutarties nutraukimas ar pakeitimas. Šalių atsiskaitymas nutraukus sutartį ........................................................................... 3

6.

Dvigubo draudimo, nevisiško draudimo bei papildomo draudimo sąlygos ............................................................................................. 4

7.

Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka. Pareiga saugoti informaciją ......................................................................................... 4

8.

Ginčų sprendimo tvarka ........................................................................................................................................................................ 4
II DALIS
DRAUDIMO SĄLYGOS

1.

Transporto priemonių savanoriškojo draudimo sąvokos ........................................................................................................................ 5

2.

Draudimo objektas ................................................................................................................................................................................ 5

3.

Draudžiamieji įvykiai ............................................................................................................................................................................. 5

4.

Nedraudžiamieji įvykiai ......................................................................................................................................................................... 6

5.

Draudimo variantai ir rizikos paketai...................................................................................................................................................... 6

6.

Draudimo sumos, draudimo įmokos nustatymas, išskaita ..................................................................................................................... 7

7.

Draudimo rizikos padidėjimas ............................................................................................................................................................... 7

8.

Draudimo apsaugos galiojimo teritorija ................................................................................................................................................. 7

9.

Draudėjo ir Draudiko teisės ir pareigos ................................................................................................................................................. 7

10.

Žalos nustatymo tvarka, draudimo išmokos mokėjimo terminai ............................................................................................................. 9

11.

Draudimo išmokos mažinimo ar nemokėjimo atvejai ........................................................................................................................... 10
III DALIS
PRIEDAI

1.

Transporto priemonių dalių nusidėvėjimo lentelė................................................................................................................................. 11

2.

Transporto priemonių papildomos įrangos nusidėvėjimo lentelė.......................................................................................................... 11

3.

Vairuotojo ir/ar keleivių draudimo išmokų lentelė ................................................................................................................................. 11

AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas
Transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklės Nr.114

I DALIS
BENDROSIOS SĄLYGOS
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
2.
2.1.
2.2.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Draudikas – AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą.
Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo arba kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį,
arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku.
Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir Draudėjas. Draudėjas draudimo sutartimi įsipareigoja mokėti Draudikui
draudimo įmokas. Draudikas draudimo sutartimi įsipareigoja sumokėti Draudėjui, Apdraustajam, draudimo sutartyje nurodytam Naudos
gavėjui, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis, ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu įvyksta draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios draudimo taisyklės,
Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį (jeigu jis buvo pateiktas raštu), draudimo liudijimas ir jo priedai (jeigu jie buvo papildomai
pasirašyti Draudiko ir Draudėjo).
Draudimo taisyklės (toliau - Taisyklės) – galiojančios draudimo sutarties standartinės sąlygos, kurios yra neatsiejama draudimo
sutarties dalis.
Prašymas sudaryti draudimo sutartį (toliau – Prašymas) – žodinis Draudėjo pareiškimas arba Draudiko nustatytos formos rašytinis
dokumentas, kuriuo išreiškiamas Draudėjo ketinimas sudaryti draudimo sutartį su Draudiku ir kuriuo Draudėjas suteikia Draudikui
informaciją apie aplinkybes, turinčias įtakos draudimo rizikai.
Draudimo liudijimas – Draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.
Draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus.
Apdraustasis – sveikatos draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui
Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką; civilinės atsakomybės 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 draudimo sutartyje nėra nurodyta kitaip, Apdraustuoju yra laikomas Draudėjas.
Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir Apdraustojo paskirtas
asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.
Neatšaukiamas Naudos gavėjas – Naudos gavėjas, kuris negali būti vienašališkai, be paties Naudos gavėjo sutikimo, Draudėjo (ar
draudimo sutartyje numatytais atvejais – Apdraustojo) atšauktas ar pakeistas.
Nukentėjęs trečiasis asmuo – civilinės atsakomybės draudimo atveju asmuo, kuriam Draudėjas ar Apdraustasis padarė žalos.
Asmenys, susiję su Draudėju ar Apdraustuoju – Draudėjo ar Apdraustojo darbuotojai, taip pat Draudėjo įgalioti asmenys, kuriems
Draudėjas ar Apdraustasis pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo draudimo objektą, kiti teisės aktų nustatyta tvarka įgalioti atstovai, apdrausto
turto bendrasavininkiai. Draudžiant privatų turtą, su Draudėjais susijusiais asmenimis taip pat laikomi šeimos nariai bei asmenys, kartu su
Draudėju disponuojantys šiuo turtu.
Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma arba pinigų suma, apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir,
išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus, yra lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmokėti pagal draudimo sutartį.
Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią Draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka Draudikui už draudimo
apsaugą.
Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo išmoką.
Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią įvykus draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo išmokėti Draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam
teisę į draudimo išmoką.
Nedraudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos.
Draudimo interesas – nuostolis, kurį gali patirti Draudėjas, Apdraustasis arba Naudos gavėjas, įvykus draudžiamajam įvykiui.
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.
Civilinės atsakomybės draudimas – asmens turtinių interesų, susijusių su civiline atsakomybe už nukentėjusiems tretiesiems asmenims
ar jų turtui padarytą žalą, draudimas, kai Draudiko mokamos draudimo išmokos dydis priklauso nuo nuostolių, kuriuos Apdraustasis
privalo atlyginti nukentėjusiam trečiajam asmeniui už padarytą žalą, dydžio, tačiau neviršijant draudimo sumos.
Žala – turto sunaikinimas, sugadinimas, praradimas, asmens sužalojimas ar gyvybės atėmimas ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai
nuostoliai) dėl draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų įvykių. Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos
papildomose sąlygose, atsižvelgiant į draudimo objektą, žala gali būti apibrėžiama kitaip.
Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška.
Atgręžtinio reikalavimo teisė (Draudiko regresinio reikalavimo teisė) – Draudiko teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už
padarytą žalą asmens.
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 laikotarpiu.
Draudimo terminas - draudimo liudijime nustatytas draudimo sutarties galiojimo laikotarpis šalims sąžiningai ir laiku vykdant sutartinius
įsipareigojimus.
Draudimo vertė - draudžiamo turto ar turtinės rizikos vertė, išreiškiama pinigais.
Išskaita - procentais išreikšta arba fiksuota pinigų suma, kuria yra mažinama draudimo išmoka.
Besąlyginė išskaita - suma, kuri bus išskaitoma iš nuostolio sumos kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju. Jeigu draudimo sutartyje nėra
nurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlyginė.
Sąlyginė išskaita – suma, kurios Draudikas neatlygina, jei nuostolio suma mažesnė arba lygi išskaitos sumai; tais atvejais, kai nuostolio
suma didesnė nei išskaita, draudimo išmoka bus mokama neišskaičiuojant išskaitos.
Proporcinis draudimas – jeigu draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę, tai įvykus draudžiamajam
įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui (Naudos gavėjui) jo patirtų nuostolių dalį, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės
santykiui draudimo sutarties sudarymo dieną.
Pirmos rizikos draudimas – draudimas, kai kiekviena žala atlyginama iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos, neatsižvelgiant
į draudimo sumos ir draudimo vertės santykį. Pirmos rizikos draudimui netaikoma proporcinio draudimo sąlyga.
SUTARTIES SUDARYMO TVARKA
Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu.
Prieš sudarant draudimo sutartį, Draudėjas užpildo ir pateikia Draudikui ar jo atstovui Draudiko nustatytos formos ir turinio Prašymą. Už
Prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako Draudėjas. Draudikui ar jo atstovui sutikus, Prašymas gali būti pateiktas žodžiu, jeigu tai
leidžia draudimo rūšies taisyklės, nurodant patvirtintame Prašyme prašomus pateikti duomenis.
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Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas ar jo atstovas turi teisę apžiūrėti apdraudžiamą objektą, savo lėšomis paskirti ekspertizę
jo vertei nustatyti.
Draudikas ar jo atstovas, remdamasis Draudėjo pateikta ir rizikos įvertinimo metu gauta informacija bei dokumentais, nustato draudimo
sąlygas.
Jeigu Draudėjas pageidauja draustis individualiomis (nestandartinėmis) draudimo sąlygomis, remiantis Taisyklėmis, gali būti sudaryta
individuali draudimo sutartis. Tokiu atveju, jeigu draudimo sąlygos nurodytos individualioje draudimo sutartyje ir šiose Taisyklėse skiriasi,
vadovaujamasi individualioje draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.
Jeigu Draudėjas neatsakė į Draudiko ar jo atstovo raštu pateiktą paklausimą apie papildomus duomenis, nenurodytus Prašyme, o
Draudikas ar jo atstovas, neatsižvelgdamas į tai, sudarė draudimo sutartį, tai Draudikas netenka teisės reikalauti nutraukti draudimo
sutartį ar pripažinti ją negaliojančia remdamasis tuo, kad Draudėjas jam nepateikė duomenų ar kitokios informacijos.
DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA. DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMAS
Draudimo sutartis paprastai yra sudaroma vienerių metų laikotarpiui. Atskiru šalių susitarimu draudimo sutartis gali būti sudaroma
kitam laikotrapiui. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nurodomas draudimo liudijime.
Pasirašęs draudimo sutartį, Draudėjas privalo sumokėti draudimo įmoką arba pirmąją jos dalį iki sutartyje numatyto termino.
Draudimo įmoka gali būti sumokėta iš karto arba dalimis, Draudiko ir Draudėjo susitartais įmokos mokėjimo terminais, tai nurodant
draudimo liudijime.
Draudimo įmoka Draudikui mokama grynaisiais pinigais arba banko pavedimu.
Draudimo sutarties įsigaliojimo ir įmokos mokėjimo tvarka:
Visais atvejais draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos dalies sumokėjimu, t.y. draudimo sutartis
įsigalioja tik po to, kai Draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmokos dalį, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo sutartyje numatyta, kad
visa ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar sutartyje yra numatytas įmokos ar pirmos jos
dalies atidėjimas:
Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta draudimo sutarties sudarymo dieną, ir
Draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu sumoka visą ar pirmą draudimo įmokos dalį), tai
draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios, o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo
sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems įvykiams.
Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis privalo būti sumokėta vėliau nei draudimo sutarties
sudarymo dieną, ir Draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu sumoka visą ar pirmą draudimo
įmoką), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokėjimo momento, o draudimo apsauga yra taikoma nuo draudimo
sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios.
Jei Draudėjas sumoka visą draudimo įmoką ar pirmą jos dalį, praleidęs draudimo sutartyje numatytą įmokos sumokėjimo terminą ne
daugiau kaip 5 dienas, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo įmoka (pirma draudimo įmokos dalis) privalėjo būti sumokėta sutarties
sudarymo dieną, ar buvo numatytas vėlesnis jos sumokėjimo terminas, draudimo sutartis įsigalioja praėjus 72 val. po draudimo
įmokos sumokėjimo momento, o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems
įvykiams. Draudimo įmokos sumokėjimo terminą praleidus daugiau kaip 5 dienas draudimo sutartis neįsigalioja, o sumokėta draudimo
įmoka ar jos dalis (-ys) Draudėjo pasirinkimu gali būti įskaitoma naujai sudaromai draudimo sutarčiai arba grąžinama Draudėjui.
Jeigu sutarta metinę draudimo įmoką mokėti dalimis, tai:
po pirmosios draudimo įmokos dalies sumokėjimo visos kitos įmokos laikomos atidėtomis draudimo įmokos dalimis, nes jų mokėjimas
atidedamas iki sutartyje numatyto mokėjimo termino;
Draudikas gali nedelsdamas pareikalauti sumokėti atidėtas draudimo įmokų dalis, jeigu Draudėjas delsia visiškai ar iš dalies sumokėti
kurią nors įmokos dalį; Draudikas vienašališkai išsiunčia Draudėjui pranešimą apie draudimo įmokos mokėjimo terminų pakeitimą, kuris
tampa privalomas Draudėjui.
Draudėjui nesumokėjus atidėtos antros ar tolesnės draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje numatytu terminu, Draudikas išsiunčia
Draudėjui pranešimą raštu, nurodydamas, jog per 15 dienų nuo pranešimo gavimo Draudėjui nesumokėjus atidėtos draudimo įmokos
dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta. Draudimo apsauga atnaujinama kitą dieną po atidėtos draudimo įmokos dalies (-ių)
sumokėjimo dienos. Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl atidėtos draudimo įmokos dalies nesumokėjimo tęsiasi ilgiau nei 3
mėnesius, Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
Net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus, Draudėjo pareiga sumokėti įmokas už sutarties galiojimo laikotarpį, kuriuo
galiojo draudimo apsauga, išlieka.
Draudimo įmokos sumokėjimo momentu laikoma:
kai mokama grynaisiais pinigais - pinigų gavimo diena;
kai mokama pavedimu – pinigų įskaitymo į Draudiko ar Draudimo tarpininko sąskaitą diena.
Draudimo sutarties galiojimas baigiasi, kai:
baigiasi draudimo liudijime nurodytas draudimo laikotarpis, kuriam ji sudaryta;
apdrausto turto nuosavybės teisė iš asmens, kurio interesais buvo sudaryta draudimo sutartis, pereina kitam asmeniui. Draudimo sutartis
laikoma pasibaigusia nuo nuosavybės teisės perėjimo momento;
papildomos draudimo sutarties galiojimas baigiasi liudijime nurodytą dieną, bet ne vėliau pagrindinės sutarties galiojimo pabaigos.
Žuvus draudimo objektui. Laikoma, kad draudimo objektas žuvo dėl draudžiamojo įvykio, kai yra išmokama draudimo išmoka dėl objekto
vagystės ar sunaikinimo, vadovaujantis šių Taisyklių Draudimo sąlygomis.
Draudimo apsauga neteikiama įvykiams, įvykusiems draudimo apsaugos sustabdymo metu.
Draudimo sutartis negalioja Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Civiliniame kodekse (toliau – CK) numatytais sandorių negaliojimo atvejais.
DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS KITAM DRAUDIKUI
Draudikas, gavęs LR Draudimo priežiūros komisijos (toliau - DPK) leidimą, rašytinės sutarties pagrindu turi teisę teises ir pareigas pagal
draudimo sutartį perleisti kitai draudimo įmonei, kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonei ar užsienio valstybės draudimo
įmonės filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.
Draudiko teisės ir pareigos pagal draudimo sutartį gali būti perleidžiamos LR DPK įpareigojimu kitiems, jas ketinantiems perimti
subjektams, jeigu toks Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas užkirstų kelią Draudiko nemokumui ir/ar apsaugotų
Draudėjo, Apdraustojo (-ųjų) ir Naudos gavėjų interesus, atsirandančius pagal draudimo sutartį.
Ketindamas perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį Draudikas privalo informuoti Draudėjus, Apdraustuosius, Naudos gavėjus
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo.
DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS AR PAKEITIMAS. ŠALIŲ ATSISKAITYMAS NUTRAUKUS SUTARTĮ
Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš draudimo liudijime nustatytą jos galiojimo laikotarpį:
jeigu po draudimo sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių,
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu (draudimo objektas žuvo dėl priežasčių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu, kt.); Šiuo atveju
Draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
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vienašališku Draudiko raštišku sprendimu, jeigu draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos ar jos dalies nesumokėjimo
tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius;
Draudėjo iniciatyva, ne vėliau kaip prieš 30 dienų raštu įspėjus Draudiką apie sutarties nutraukimą; Draudėjui grąžinama draudimo įmokos
dalis už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, kurios sudaro iki 30%
nuo įmokėtos draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip minimali suma, nurodyta kiekvienos draudimo rūšies Draudimo sąlygose, bei
pagal tą draudimo sutartį mokėtas draudimo išmokas;
draudimo sutarties šalims raštiškai susitarus;
kitais LR teisės aktų nustatytais pagrindais.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika, apie tai
Draudėjas privalo pranešti raštu Draudikui tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus sužinojo, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nebent šių
Taisyklių Draudimo sąlygose yra nurodyta kitaip.
Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti
draudimo įmoką. Jeigu Draudėjas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti didesnės draudimo įmokos,
Draudikas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
Jeigu Draudėjas neįvykdo Taisyklių Draudimo sąlygose nustatytos pareigos pranešti apie rizikos padidėjimą, Draudikas turi teisę reikalauti
nutraukti draudimo sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Tačiau Draudikas neturi teisės reikalauti
nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkybės, galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia aplinkybės, dėl kurių sumažėja ar gali sumažėti draudimo rizika, Draudėjas
dėl draudimo rizikos sumažėjimo turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas
tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar sumažinti draudimo įmokos ar jos dalių, Draudėjas turi teisę kreiptis į teismą
dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
Pasikeitus draudimo sutartyje nurodytam Draudėjo buveinės adresui, pavadinimui (jei įmonė), telefono/fakso numeriui, el. pašto adresui ar
kitiems rekvizitmas, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Draudiką.
DVIGUBO DRAUDIMO, NEVISIŠKO DRAUDIMO BEI PAPILDOMO DRAUDIMO SĄLYGOS
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas 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.
Dvigubo ir nevisiško draudimo sąlygos nuostolių draudimo sutartyse:
Jeigu Draudėjui, Apdraustajam ar Naudos gavėjui priklauso draudimo išmoka už to paties draudžiamojo įvykio tas pačias pasekmes pagal
kelias draudimo sutartis (dvigubas draudimas), tai kiekvienas Draudikas atlygina nuostolius proporcingai pagal savo atsakomybės dalį,
tačiau bendra draudimo išmokų suma neturi viršyti žalos dydžio. Taip pat, jeigu yra susitarta su kitu Draudiku dėl besąlyginės išskaitos
(franšizės) taikymo, tai žalos bendras atlyginimas pagal visas draudimo sutartis negali būti didesnis už žalos dydį atėmus besąlygines
išskaitas (franšizes).
Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus LR teisės aktų numatytus atvejus, nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę
(nevisiškas draudimas), tai įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui, Apdraustajam ar Naudos gavėjui jo
nuostolius vadovaudamasis nevisiško draudimo sąlygomis nurodytomis Taisyklių Draudimo sąlygose (II dalis).
Jeigu draudimo sutartyje, išskyrus LR teisės aktų numatytus atvejus, yra apdrausta tik dalis turto ar rizikos (draudimo) vertės, Draudėjas
ar Naudos gavėjas 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 vertės.
Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, viršija draudimo vertę (draudimas, viršijantis draudimo vertę), tai draudimo sutartis
negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę.
Jeigu draudimo suma buvo padidinta dėl Draudėjo apgaulės, Draudikas turi teisę reikalauti draudimo sutartį pripažinti negaliojančia ir
atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta draudimo įmoka.
Dvigubo draudimo sąlygos sumų draudimo sutartyse:
Jeigu Draudėjui, Apdraustajam ar Naudos gavėjui priklauso draudimo išmoka pagal kelias sumų draudimo sutartis, tai draudimo išmoka
apskaičiuojama ir išmokama pagal kiekvieną draudimo sutartį, neatsižvelgiant į taisyklių 6.2. p. nurodytas sąlygas.
INFORMACIJOS KITAI SUTARTIES ŠALIAI TEIKIMO TVARKA. PAREIGA SAUGOTI INFORMACIJĄ
Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Tarpininkai nėra įgalioti
šiuos pareiškimus ir/ar pranešimus priimti.
Pranešimas, išsiųstas laišku draudimo liudijime nurodytu adresu arba perduotas faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu numeriu,
arba atsiųstas draudimo liudijime nurodytu elektroninio pašto adresu, laikomas tinkamai įteiktu pagal šias Taisykles.
Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draudėją (asmens duomenys, turtinė padėtis ir t.t.), gautos vykdant draudimo sutartis.
Informacija, susijusi su Draudėju, gali būti atskleista teisės aktų numatytais atvejais arba esant raštiškam Draudėjo sutikimui, arba jo
prašymui.
Draudikas atsako už informacijos apie Draudėją paskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai leidžia
tokią informaciją skelbti.
GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdų, o nesusitarus, nagrinėjami LR teismuose.
Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas, manantis, kad Draudikas sutartiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi
raštu kreiptis į Draudiką jo buveinės adresu, motyvuotai nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Kreipimasis turi būti pagrįstas
objektyviais įrodymais.
Draudikas atsakymą į 8.2. p. nurodytą kreipimąsi išsiunčia ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo momento.
Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į LR DPK dėl tarp jo ir Draudiko kilusio
ginčo.
Visais šiose Taisyklėse ir draudimo sutartyje nesureguliuotais atvejais taikomos LR draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų normos, jeigu
draudimo sutarties šalys raštu nesusitarė kitaip.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVANORIŠKOJO DRAUDIMO SĄVOKOS
Atkūrimo išlaidos – būtinos išlaidos remonto darbams, medžiagoms, keičiamoms dalims bei detalėms, reikalingoms suremontuoti
(atstatyti) dėl draudžiamojo įvykio sugadintą apdraustą turtą iki būklės, buvusios prieš pat draudžiamąjį įvykį.
Bagažas – transporto priemone gabenami teisėto valdytojo ir/ar keleivių, draudžiamojo įvykio metu esančių apdraustoje transporto
priemonėje, asmeniniai daiktai. Bagažu nelaikomi gryni pinigai, dėvimi drabužiai, papuošalai ar komerciniais tikslais pervežami daiktai.
Bazinė komplektacija – gamintojo nustatyta kelių transporto priemonės komplektacija ją išleidžiant į apyvartą. Bazinė komplektacija
yra nustatoma pagal kelių transporto priemonės kėbulo numerį.
Incidentas – bet koks įvykis, už kurį atsakingas transporto priemonės vairuotojas (pvz.: pasibaigė degalai, neteisingai parinkta degalų
markė, pradurta padanga). Incidentu nelaikomas transporto priemonės užvedimo raktų užtrenkimas salono viduje ar bagažinėje, o
taip pat jų pametimas.
Keleivis – asmuo, draudžiamojo įvykio metu teisėtai esantis apdraustoje transporto priemonėje.
Nusidėvėjimas – transporto priemonės dalių vertės kritimas.
Papildoma įranga – magnetolos, akustinės sistemos, taksometrai, sergėjimo sistemos, reklaminiai įtaisai, lengvojo lydinio ratlankiai,
papildomi žibintai, spoileriai, taip pat kiti savarankiškai sumontuoti papildomi įrengimai, detalės, priedai ir įranga, kurią įmontavo ne
transporto priemonės gamykla – gamintoja. Jeigu papildoma įranga nėra nurodyta draudimo sutartyje, laikoma, kad transporto
priemonė yra bazinės komplektacijos.
Techniškai netvarkinga transporto priemonė – transporto priemonė laikoma techniškai netvarkinga, kuomet draudžiama ją
eksploatuoti pagal LR Kelių eismo Taisykles (toliau – KET) bei Susisiekimo ministerijos arba Žemės ūkio ministerijos nustatytus
techninius reikalavimus.
Teisėtas valdytojas – transporto priemonės savininkas arba asmuo, valdantis ją LR teisės aktų nustatyta tvarka. Transporto
priemonės naudojimo metu jis atsako už draudimo sutartyje Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.
Transporto priemonė – nustatyta tvarka įregistruota transporto priemonė: lengvasis automobilis, sunkvežimis, autobusas,
troleibusas, motociklas, žemės ūkio technika, specialios paskirties ir kita savaeigė transporto priemonė, taip pat eisme naudojama
priekaba bei puspriekabė.
Transporto priemonės rinkos vertė (draudimo vertė) – pinigų suma, už kurią LR gali būti parduota analogiška transporto
priemonė, 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
aplinkybėms. Transporto priemonės rinkos vertė gali būti įvertinama atsižvelgiant į jos būklę, ridą, kitus įtaką darančius veiksnius.
Atskirais atvejais, šalių raštišku susitarimu, gali būti nustatytas ir kitoks rinkos vertės nustatymo būdas. Tais atvejais, kai analogiškų
transporto priemonių pasiūla LR yra menka, transporto priemonės rinkos verte laikomas asmenų, turinčių teisę vertinti tokį turtą,
oficialus įvertinimas.
Visiškas sunaikinimas – toks apdraustos transporto priemonės sugadinimas, kai ją remontuoti ekonomiškai netikslinga, t.y. jeigu
remonto išlaidos sudaro 75% arba daugiau apdraustos transporto priemonės rinkos vertės (draudžiant variantu Nauja verte –
draudimo sumos) draudžiamojo įvykio dieną.
DRAUDIMO OBJEKTAS
Draudimo objektas – Draudėjo (Naudos gavėjo) turtiniai interesai, susiję su apdraustos transporto priemonės valdymu, naudojimu,
disponavimu. Šių Taisyklių pagrindu draudžiamos tik techniškai tvarkingos, nustatyta tvarka atitinkamose įstaigose įregistruotos
(turinčios nuolatinės registracijos LR valstybinius numerius) transporto priemonės ir joms išduoti valstybinio numerio ženklai (su
rėmeliais).
Kartu su transporto priemone papildomai galima apdrausti:
apdraustoje transporto priemonėje esančius vairuotoją ir/ar keleivius nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su draudžiamaisiais įvykiais,
ištikusiais apdraustą transporto priemonę, kurioje draudžiamojo įvykio metu buvo vairuotojas ir/ar keleiviai. Keleiviai draudžiami visi
kartu, vienodomis draudimo sumomis, pagal transporto priemonės techninėje charakteristikoje nurodytą sėdimų vietų skaičių;
papildomą įrangą, kuria laikoma stacionari, papildomai apdraustai transporto priemonei sumontuota įranga, nurodyta šių Taisyklių II osios dalies 1.7 punkte. Papildoma įranga draudžiama dėl tų pačių draudžiamųjų įvykių ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir transporto
priemonė. Bendra papildomos įrangos draudimo vertė negali sudaryti daugiau kaip 20% draudžiamos transporto priemonės draudimo
vertės.
Pagalbą kelyje. Tai Draudiko įgalioto atstovo teikiama techninės pagalbos paslauga apdraustai transporto priemonei incidento,
techninio gedimo ar eismo įvykio atveju. Pagalbos kelyje teikimo sąlygos nurodomos Draudėjui kartu su draudimo liudijimu įteikiamoje
atmintinėje, jeigu pagalba kelyje yra draudžiama ir tai draudimo liudijime aiškiai nurodoma.
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Draudėjui ir Draudikui susitarus ir tai aiškiai nurodžius draudimo liudijime, draudžiamuoju įvykiu gali būti:
Avarija (A) - eismo įvykis, kuriame dalyvavo bent viena judanti transporto priemonė ir dėl to nukentėjo žmonės arba buvo apgadinta
ar sunaikinta apdrausta transporto priemonė (papildoma įranga).
Stichinė nelaimė ir nelaimingas įvykis (S) – atsitikimas, kurio metu transporto priemonė sugadinama ar sunaikinama dėl: potvynio,
audros, liūties, krušos, žaibo trenkimo, gaisro, sprogimo, gyvųjų ar negyvųjų objektų poveikio transporto priemonei:
Potvynis – tam tikros teritorijos užliejimas vandeniu, kurio priežastis – gamtos stichija (pvz. staigus vandens upėse ar ežeruose
kilimas). Po liūties susidarę nutekamojo vandens telkiniai važiuojamoje kelio dalyje nelaikomi potvyniu. Draudžiamuoju įvykiu yra
laikomas tik toks įvykis, kuris atsitiko neeksploatuojamai transporto priemonei (stovinčiai išjungtu varikliu);
Audra – stiprus vėjas, kurio greitis ne mažesnis nei 20 m/s;
Liūtis – trumpalaikis intensyvus lietus, kai per vieną valandą ir trumpesnį laiką iškrinta 30 mm ir daugiau kritulių. Draudžiamuoju įvykiu
yra laikomas tik toks įvykis, kuris atsitiko transporto priemonei esant neeksploatuojamai (stovinčiai išjungtu varikliu);
Kruša – 10 mm ir didesnio skersmens ledo gabaliukų krituliai, kurie iškrenta šiltuoju metų laiku per keletą ar keliolika minučių kelių
kvadratinių kilometrų plote;
Žaibo trenkimas – tiesioginis žaibo poveikis transporto priemonei;
Gaisras – ugnis, atsiradusi ne šiam tikslui skirtame židinyje arba išsiveržusi iš jo ir galinti plisti savaime;
Sprogimas – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas staiga vykstantis jėgos pasireiškimas.
Trečiųjų asmenų veika (T) – transporto priemonės sugadinamas ar sunaikinamas dėl trečiųjų asmenų veikos (jei tai nėra vagystės
padarinys), o trečiajam asmeniui ar asmenims vadovaujantis LR CK nuostatomis kyla pareiga atlyginti žalą.
Vagystė (V) - transporto priemonės, atskirų jos dalių ar papildomos įrangos pagrobimas (pagal LR Baudžiamąjį Kodeksą (toliau –
BK), įskaitant ir plėšimo atvejus) bei šios veikos metu padaryti sugadinimai.
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Plėšimas – transporto priemonės, atskirų jos dalių ar papildomos įrangos pagrobimas panaudojant fizinį smurtą arba grasinant tuoj
pat jį panaudoti, arba kitaip atimant galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis (pagal LR BK).
Draudžiamasis įvykis draudžiant vairuotoją ir keleivius (NA) yra apdraustoje transporto priemonėje draudžiamojo įvykio metu
buvusių žmonių sužalojimas ar jų mirtis dėl pastarojo draudžiamojo įvykio. Mirtis laikoma draudžiamuoju įvykiu, jei vairuotojas ir/ar
keleivis miršta per 1 metus nuo draudžiamojo įvykio dėl sužalojimų, atsiradusių dėl to paties draudžiamojo įvykio.
Draudžiamasis įvykis draudžiant bagažą (BD) yra apdraustoje transporto priemonėje esančio vairuotojo ar keleivių bagažo
sugadinimas ar sunaikinimas dėl draudžiamojo įvykio, ištikusio apdraustą transporto priemonę (išskyrus V riziką).
Draudžiamasis įvykis draudžiant saugojimo išlaidas (SD) yra Draudėjo patirtos išlaidos dėl transporto priemonės saugojimo
mokamoje automobilių saugojimo aikštelėje, jei po draudžiamojo įvykio apdrausta transporto priemonė negali būti eksploatuojama ar
remontuojama (iškelta administracinė ar baudžiamoji byla, yra pradėtas (vyksta) ikiteisminis tyrimas).
Draudžiamasis įvykis draudžiant gelbėjimo išlaidas (GD) yra Draudėjo patirtos transporto priemonės gelbėjimo išlaidos po
draudžiamojo įvykio t.y. transporto priemonės pašalinimo iš įvykio vietos (iškėlimo, atvertimo, liekanų pakrovimo ir kt.) ir vienkartinio
transportavimo iki artimiausios autoremonto įmonės ar saugojimo vietos išlaidos.
Draudžiamasis įvykis draudžiant prarastų transporto priemonės užvedimo raktelių bei sergėjimo sistemų valdymo pultelių
(kortelių, žetonų turinčių valdymo kodus) gamybos išlaidas (RD) yra patirtos išlaidos keičiant automobilio spyneles bei gaminant
raktus, sergėjimo sistemų valdymo pultelius (korteles, žetonus turinčių valdymo kodus), jei jie buvo prarasti dėl vagystės (plėšimo).
Įvykis laikomas ne draudžiamuoju, jei rakteliai ir/arba sergėjimo sistemų valdymo pulteliai prarandami dėl kitų priežasčių (pametus,
sulūžus ir pan.).
Draudžiamasis įvykis draudžiant pagalbą kelyje (PK) yra transporto priemonės priverstinis sustojimas kelyje dėl techninio gedimo,
incidento ar eismo įvykio.
NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
Įvykis laikomas nedraudžiamuoju ir Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos, jei:
suklastojami duomenys apie įvykį ar jo padarinius arba kitais būdais siekiama neteisėtai gauti draudimo išmoką ar ją padidinti;
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
neturėdamas atitinkamo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti tos kategorijos transporto priemonę;
vairuotojui negaliojo draudimo apsauga pagal draudimo sutartį (vairuotojas neturėjo draudimo liudijime nurodyto vairavimo stažo
ir/arba amžiaus);
jis įvyko dėl Draudėjo, jo darbuotojo, Teisėto valdytojo, Naudos gavėjo ar jų šeimų narių (nepriklausomai nuo amžiaus) tyčios
veiksmų;
jis įvyko dėl karo veiksmų, masinių riaušių, teroristinių veiksmų, ypatingos padėties paskelbimo, radiacijos ar kito atominės energijos
poveikio, konfiskavimo, arešto ar transporto priemonės sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu;
jis įvyko parodomųjų važiavimų metu ar siekiant kuo didesnio greičio, kliūčių įveikimo, sportinių rezultatų (sportinių varžybų, lenktynių,
treniruočių ir pan.), jei tai nebuvo numatyta sudarant draudimo sutartį ir nurodyta draudimo liudijime;
apdrausta transporto priemonė buvo naudojama nusikalstamai veikai, savižudybei ar tyčiniam susižalojimui ar sužalojimui įvykdyti,
taip pat, kai apdraustą transporto priemonę vairavo teisėtu valdytoju nesantis asmuo (išskyrus atvejus, kai naudojama pavogta
transporto priemonė, kuri drausta nuo vagystės);
transporto priemonė buvo techniškai netvarkinga ar eksploatuojama nesilaikant saugumo technikos reikalavimų ar dėl transporto
priemonės naudojimo ne pagal paskirtį ir tai buvo įvykio priežastis ar sąlygojo žalos padidėjimą;
apdrausta transporto priemonė buvo pervežama kaip krovinys;
Draudėjas ar teisėtas valdytojas nesustojo reikalaujant kelių policijai, buvo priverstinai stabdomas ir dėl to atsitiko eismo įvykis. Taip
pat jei apdraustos transporto priemonės vairuotojas pasitraukė iš įvykio, su kuriuo jis yra susijęs, vietos, pažeisdamas KET ar kitų
teisės aktų reikalavimus;
nėra galimybės nustatyti transporto priemonę vairavusį asmenį (išskyrus atvejus, kai apdrausta transporto priemonė buvo pavogta);
jo metu buvo sugadintos ar sunaikintos vien tik transporto priemonės padangos. Ši nuostata netaikoma įvykiams dėl trečiųjų asmenų
veikos, tačiau, mokant draudimo išmoką dėl tokio įvykio, bet kuriuo draudimo variantu (išskyrus Nauja verte) apdraustai transporto
priemonei yra skaičiuojamas faktinis padangų nusidėvėjimas;
žala atsirado pakraunant ar iškraunant krovinį iš/į apdraustos transporto priemonės, kroviniui gabenti apdrausta transporto priemonė
buvo nepritaikyta, perkrauta ar netinkama, gabenimas buvo vykdomas nusižengiant krovinių pervežimo taisyklėms ar tinkamai jo
nepritvirtinus, taip pat pasislinkus kroviniui, išskyrus atvejus, kai krovinys pasislenka dėl avarijos;
žala, atsiradusi transporto priemonei važiuojant ledu, išskyrus atvejus, jei buvo važiuojama eismui skirtoje vietoje;
buvo pažeisti darbo režimo ar darbo saugumo reikalavimai, numatyti teisės ar lokaliniuose aktuose;
žala atsirado dėl gaisro, kai apdraustoje transporto priemonėje buvo naudojamas atviros ugnies šaltinis ar kiti prietaisai, neskirti
naudoti transporto priemonėje;
žala varikliui, aušinimo, tepimo, maitinimo, uždegimo įrangai, transmisijai, šaldymo įrangai atsirado dėl nepakankamos alyvos,
aušinimo, vėdinimo skysčių ar dujų cirkuliacijos;
žala atsirado dėl gyvūno, esančio transporto priemonės salone;
dėl nelaimingo atsitikimo po autoįvykio, kurio metu nukentėjo vairuotojas ar keleivis (-iai), nebuvo kviesta policija ir/arba greitoji
medicinos pagalba, nepaisant to, kad nukentėjusysis asmuo vėliau savarankiškai dėl įvykio kreipėsi į gydimo įstaigą;
sveikatos sutrikimai, organų ar jų funkcijų netekimas įvyko dėl: įgimtų bei įgytų trūkumų arba susirgimų; traumų padarinių padidėjimo
dėl ligų sukeltų komplikacijų. Taip pat, jei dėl to įvykio išsivystė ar paūmėjo liga ar psichiniai sutrikimai.
Vagystės atveju:
buvo neįjungtos ar dėl kitų priežasčių neveikė transporto priemonės sergėjimo sistemos, nebuvo panaudotos kitos, draudimo sutartyje
numatytos apsaugos priemonės, buvo palikta užvesta, neužrakinta, atvirais langais ar stoglangiu transporto priemonė, joje palikti
apdraustos transporto priemonės registracijos dokumentai ir/arba užvedimo rakteliai sergėjimo sistemų valdymo pulteliai (kortelės,
žetonai, turintys valdymo kodus), raktai ir/ar kitos priemonės skirtos sergėjimo sistemų išjungimui;
Draudėjas nustatyta tvarka ir terminais nepateikė Draudikui apdraustos transporto priemonės registracijos dokumentų, visų turėtų
sergėjimo sistemų valdymo pultelių (kortelių, žetonų turinčių valdymo kodus) bei raktelių, pavogtos automagnetolos valdymo panelio
(jei jis yra nuimamas), išskyrus atvejus, kai jie buvo prarasti plėšimo būdu ir tai yra nustatyta teisėsaugos organų;
transporto priemonė buvo pasisavinta sukčiavimo būdu (LR BK nustatyta prasme);
priekabos (puspriekabės) vagystė įvyko, kai ši nebuvo sujungta su velkančiąja transporto priemone arba buvo laikoma neuždaroje,
nesaugojamoje teritorijoje.
Įvykis atsitiko, kai transporto priemonė buvo išnuomota, naudojama nuomai, subnuomai, mokomajam važiavimui, inkasacijai, saugos
tarnybų ar kitai operatyvinei veiklai, teikiamos taksi arba kitos mokamos keleivių pervežimo paslaugos, vykdomi pavojingų, sprogių ar
lengvai užsidegančių medžiagų gabenimai ir ši aplinkybė nebuvo nurodyta draudimo liudijime.
DRAUDIMO VARIANTAI IR RIZIKOS PAKETAI
Sudarant draudimo sutartį, galimi tokie draudimo variantai:
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9.5.
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variantas Nauja verte (draudimas nauja verte (neatsižvelgiant į rinkos vertę) neskaičiuojant dalių nusidėvėjimo). Šiuo variantu
apdraustoms transporto priemonėms žala atlyginama neišskaičiavus apdraustos transporto priemonės (papildomos įrangos) ar jos
dalių nuvertėjimo dėl nusidėvėjimo. Transporto priemonė apdraudžiama draudimo suma, kuri draudimo sutarties galiojimo metu
išlieka nekintanti. Remontas gali būti atliekamas Draudėjo pasirinktoje autoremonto įmonėje;
variantas N (draudimas rinkos verte, neskaičiuojant dalių nusidėvėjimo). Šiuo variantu apdraustoms transporto priemonėms žala
atlyginama neišskaičiavus apdraustos transporto priemonės (papildomos įrangos) dalių nuvertėjimo dėl nusidėvėjimo. Remontas gali
būti atliekamas Draudėjo pasirinktoje autoremonto įmonėje;
variantas D (draudimas rinkos verte, išskaičiuojant dalių nusidėvėjimą). Šiuo variantu apdraustoms transporto priemonėms žala
atlyginama išskaičiavus apdraustos transporto priemonės (papildomos įrangos) dalių nuvertėjimą dėl nusidėvėjimo, skaičiuojamą
vadovaujantis šių Taisyklių III – osios dalies lenteles Nr. 1, ir/arba Nr.2. Remontas gali būti atliekamas Draudiko nurodytoje arba
Draudėjo pasirinktoje (tik gavus Draudiko raštišką sutikimą) autoremonto įmonėje.
Draudžiant bet kuriuo iš nurodytų variantų, po išmokos išmokėjimo dėl draudžiamojo įvykio, draudimo sutartis lieka galioti sutartyje
numatyta draudimo suma.
Sudarant draudimo sutartį, Draudėjas gali pasirinkti vieną iš šių rizikos paketų:
Minimalus. Draudžiant transporto priemonę šiuo rizikos paketu, draudimo apsauga galioja dėl šių draudžiamųjų įvykių: avarijos (A),
trečiųjų asmenų veikos (T), stichinių nelaimių ir nelaimingų įvykių (S);
Optimalus. Draudžiant transporto priemonę šiuo rizikos paketu, draudimo apsauga galioja dėl šių draudžiamųjų įvykių: avarijos (A),
vagystės (V), trečiųjų asmenų veikos (T), stichinių nelaimių ir nelaimingų įvykių (S). Draudimo apsauga taip pat apima gelbėjimo
išlaidų draudimą (GD);
Maksimalus. Draudžiant transporto priemonę šiuo rizikos paketu, draudimo apsauga galioja dėl šių draudžiamųjų įvykių: avarijos (A),
vagystės (V), trečiųjų asmenų veikos (T), stichinių nelaimių ir nelaimingų įvykių (S). Draudimo apsauga taip pat apima gelbėjimo
išlaidų draudimą (GD), saugojimo išlaidų draudimą (SD), bagažo draudimą (BD), o taip pat prarastų transporto priemonės užvedimo
raktelių bei sergėjimo sistemų valdymo pultų (kortelių, žetonų turinčių valdymo kodus) gamybos išlaidų draudimą (RD).
DRAUDIMO SUMOS, DRAUDIMO ĮMOKOS NUSTATYMAS, IŠSKAITA
Transporto priemonė ir papildoma įranga draudžiami vadovaujantis rinkos verte Draudėjui pasirenkant draudimo būdą ir draudimo
sumą, kuri negali būti didesnė nei apdraudžiamos transporto priemonės (papildomos įrangos) rinkos vertė LR (ši nuostata netaikoma
draudžiant variantu Nauja verte). Rinkos vertė nustatoma vadovaujantis transporto priemonės ir papildomos įrangos pirkimo
dokumentais, kainininkais, katalogais bei nepriklausomų autotransporto priemonių vertintojų pateiktais duomenimis. Jei papildoma
įranga ne nauja, tai jos rinkos vertė nustatoma skaičiuojant nusidėvėjimą nuo papildomos įrangos įsigijimo kainos, pagal šių Taisyklių
III – osios dalies lentelę Nr.2.
Vairuotojas ir keleiviai bendrąja tvarka draudžiami Draudėjo pasirinkta draudimo suma.
Vairuotojo ir keleivių bagažas draudžiamas pirmos rizikos draudimu. Draudikas atlygina nuostolius dėl sugadinto ar sunaikinto viso
apdraustos transporto priemonės ekipažo bagažo iki 5% nuo apdraustos transporto priemonės draudimo sumos, bet ne daugiau kaip
3.000 Lt.
Sudarant draudimo sutartį, gali būti numatyta besąlyginė išskaita. Išskaitos dydis nustatomas Draudėjo 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.
Jeigu dėl vieno draudžiamojo įvykio turi būti taikomos kelios besąlyginės išskaitos, taikoma tik viena - pati didžiausia, jeigu draudimo
sutartyje nenustatyta kitaip;
Išskaita Draudiko sprendimu gali būti netaikoma tuo atveju, kai yra žinomas draudžiamojo įvykio kaltininkas, ir Draudikas įgyja teisę
išieškoti padarytą žalą iš kalto trečiojo asmens.
Įvertinęs draudimo riziką, draudimo įmokos dydį nustato Draudikas. Draudimo riziką įtakoja transporto priemonės markė, modelis,
valdytojų grupė, senumas, naudojimo teritorija, iki draudimo sutarties sudarymo Draudėjo patirti įvykiai, taip pat aplinkybės, nurodytos
šių Taisyklių II – osios dalies 7.1., 9.4. p.
DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS
Rizikos padidėjimu laikomi tokie atvejai kaip transporto priemonės įkeitimas, savininko arba panaudojimo paskirties pasikeitimas
(naudojimas nuomai, subnuomai, mokomajam važiavimui, lenktynėms, inkasacijai, saugos tarnybų ar kitai operatyvinei veiklai,
pavojingų, sprogių ar lengvai užsidegančių medžiagų gabenimui, teikiamos taksi arba kitos mokamos keleivių pervežimo paslaugos ir
pan.), raktelių ar sergėjimo sistemų valdymo pulto (kortelių, žetonų turinčių valdymo kodus) ir/ar raktų praradimas, pasigaminimas,
spynelių, apsaugos ar sergėjimo priemonių pakeitimas ar sugadinimas.
DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMO TERITORIJA
Sudarant draudimo sutartį, turi būti numatyta sąlyga, kad draudimo sutartis galiotų vienoje iš šių geografinių zonų:
Lietuvos Respublikoje;
Europoje, išskyrus NVS šalis (t.y. draudimo apsauga galioja geografinėje Europoje išskyrus Rusijos Federacijos, Baltarusijos,
Moldovos bei Ukrainos teritorijas);
Geografinėje Europoje.
DRAUDĖJO IR DRAUDIKO TEISĖS IR PAREIGOS
Ikisutartinės Draudiko teisės:
Reikalauti iš Draudėjo informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti, tiek, kiek ji susijusi su draudimo sutartimi;
Atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodant priežasčių.
Ikisutartinės Draudiko pareigos:
supažindinti Draudėją su Taisyklėmis, duoti jam jų kopiją;
suteikti Draudėjui informaciją apie Draudiko pavadinimą, draudimo įmonės rūšį, adresą, Draudiko padalinio ar Draudiko atstovo
adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne Draudiko buveinėje), iš draudimo sutarčių kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo
tvarką, Draudiko elgesį, kai Draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus rizikos padidėjimo atvejus.
Ikisutartinės Draudėjo teisės:
susipažinti su Taisyklėmis ir gauti iš Draudiko jų kopiją.
Ikisutartinės Draudėjo pareigos:
suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie esmines aplinkybes, galinčias turėti įtakos draudimo rizikai. Esminėmis aplinkybėmis,
apie kurias Draudėjas privalo informuoti Draudiką, yra: draudžiamos transporto priemonės naudojimo paskirtis, galimi naudotojai,
transporto priemonės naudojimo vieta, vairuotojų stažas; taip pat aplinkybės, apie kurias Draudikas raštu prašė Draudėjo suteikti
informaciją;
Draudiko reikalavimu užpildyti Prašymą bei suteikti kitą Draudiko reikalaujamą informaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti;
sudaryti sąlygas Draudikui apžiūrėti draudžiamą transporto priemonę (papildomą įrangą) bei įvertinti draudimo riziką.
Draudiko pareigos sutarties galiojimo metu:
įvykus draudžiamajam įvykiui, remiantis šiomis Taisyklėmis bei draudimo sutarties sąlygomis, išmokėti draudimo išmoką;
įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką;
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per 3 darbo dienas po Draudėjo pateikimo apžiūrai sugadintos (sunaikintos) transporto priemonės Draudikui ar jo atstovui, surašyti jos
apžiūros protokolą.
9.6.
Draudiko teisės sutarties galiojimo metu:
9.6.1.
jeigu Draudėjas (Naudos gavėjas) neįvykdo nustatytos pareigos pranešti apie įvykį, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo
išmoką arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar Draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo, išskyrus atvejus, kai
įrodoma, kad apie įvykį Draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie įvykį neturi įtakos Draudiko pareigai išmokėti draudimo
išmoką;
9.6.2.
Draudikui, išmokėjus draudimo išmoką, pereina šios išmokos dydžio reikalavimo teisė, kurią Draudėjas (Naudos gavėjas) turi
asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, tačiau ši teisė nepereina vairuotojo ir keleivių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų atveju;
9.6.3.
jeigu Draudėjas (Naudos gavėjas) atsisakė savo reikalavimo teisės arba Draudikui atgręžtinio reikalavimo teisę įgyvendinti tapo
neįmanoma dėl Draudėjo (Naudos gavėjo) kaltės, taip pat jei Draudėjas (jo teisėtas atstovas) Draudiko pareikalavimu atsisako pateikti
pareiškimą kompetentingai institucijai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, tai Draudikas atleidžiamas visiškai ar iš dalies nuo draudimo
išmokos mokėjimo ir turi teisę reikalauti grąžinti jau išmokėtą išmoką;
9.6.4.
Draudikas įgyja nuosavybės teisę į apdraustą transporto priemonę (papildomą įrangą), jei dėl vieno draudžiamojo įvykio, Draudėjui
buvo išmokėta išmoka, lygi apdraustos transporto priemonės (papildomos įrangos) rinkos vertei (draudžiant variantu Nauja verte –
draudimo sumai) draudžiamojo įvykio dieną;
9.6.5.
Draudikas, atlyginęs visus nuostolius už defektiniame akte numatytų dalių, agregatų bei reikmenų pakeitimą, turi teisę reikalauti
perduoti juos Draudiko nuosavybėn.
9.7.
Draudėjo teisės sutarties galiojimo metu:
9.7.1.
siūlyti Draudikui keisti draudimo sutarties sąlygas jos galiojimo metu;
9.7.2.
įvykus įvykiui, šių Taisyklių tvarka ir terminais teikti prašymą Draudikui dėl žalos atlyginimo;
9.7.3.
Draudikui nesilaikant draudimo išmokos mokėjimo terminų, reikalauti 0,02% delspinigių nuo neišmokėtos išmokos sumos už kiekvieną
uždelstą darbo dieną.
9.8.
Draudėjo pareigos sutarties galiojimo metu:
9.8.1.
suteikti galimybę Draudikui ar jo įgaliotam atstovui įvertinti, ar Draudėjas laikosi draudimo sutartyje nustatytų sąlygų bei reikalavimų
sumažinti draudimo riziką;
9.8.2.
raštu pranešti Draudikui apie rizikos padidėjimą:
9.8.2.1. ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki numatomo rizikos padidėjimo – apie transporto priemonės įkeitimą, savininko (naudotojo pagal
išperkamosios nuomos sutartį) arba panaudojimo paskirties pasikeitimą (naudojimas nuomai, subnuomai, mokomajam važiavimui,
lenktynėms, inkasacijai, saugos tarnybų ar kitai operatyvinei veiklai, pavojingų, sprogių ar lengvai užsidegančių medžiagų gabenimui,
taksi arba kitų mokamų keleivių pervežimo paslaugų teikimui ir pan.);
9.8.2.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rizikos padidėjimo – apie transporto priemonės raktelių ar sergėjimo sistemų
valdymo pulto (kortelių, žetonų turinčių valdymo kodus) ir/ar raktų praradimą, pasigaminimą, spynelių, apsaugos ar sergėjimo
priemonių pakeitimą ar sugadinimą;
9.8.3.
laiku mokėti draudimo įmokas;
9.8.4.
supažindinti visus transporto priemonės naudotojus ir/arba valdytojus su draudimo sutarties sąlygomis.
9.9.
Draudėjo (Naudos gavėjo) pareigos įvykus įvykiui:
9.9.1.
Vagystės atveju:
9.9.1.1. nedelsiant, per įmanomai trumpą laiką po vagystės fakto pastebėjimo, informuoti teisėsaugos institucijas (policiją) ir Draudiką (nei
priklausomi (draudimo agentai) nei nepriklausomi Draudiko tarpininkai (draudimo brokeriai) nėra įgalioti priimti tokios informacijos);
9.9.1.2. pateikti teisėsaugos institucijoms (policijai) ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną Draudikui raštu visą žinomą informaciją apie įvykio
aplinkybes;
9.9.1.3. perduoti Draudikui per 3 darbo dienas nuo jo reikalavimo gavimo, transporto priemonės registravimo dokumentus, variklio užvedimo
bei apsaugos priemonių raktelių komplektus, apdraustų muzikos grotuvų nuimamus valdymo skydelius, sergėjimo sistemų valdymo
pultus (korteles, žetonus turinčius valdymo kodus) arba oficialiais dokumentais įrodyti jų buvimą (perdavimą) policijoje. Ši nuostata
nėra taikoma, jei minėti daiktai atimami iš Draudėjo plėšimo būdu;
9.9.1.4. paaiškėjus pavogtos transporto priemonės buvimo vietai, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tokio fakto paaiškėjimo,
apie tai raštu pranešti Draudikui.
9.9.1.5. atsiradus pavogtai transporto priemonei (papildomai įrangai) ar jos agregatams, grąžinti Draudikui už tai išmokėtas draudimo išmokas
per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos.
9.9.2.
Kitų įvykių atveju:
9.9.2.1. nedelsiant, nepasišalinus iš įvykio vietos, telefonu pranešti apie tai oficialiomis institucijoms:
9.9.2.1.1. policijai: trečiųjų asmenų veikos ir avarijos atveju (kai tai numatyta LR KET);
9.9.2.1.2. priešgaisrinės apsaugos institucijoms: gaisro atveju;
9.9.2.1.3. gydymo įstaigai: nelaimingo atsitikimo atveju.
9.9.2.2. Nedelsiant, nepasišalinus iš įvykio vietos, telefonu pranešti apie įvykį Draudikui, jei eismo įvykyje dalyvavo tik apdrausta transporto
priemonė ar policijos pareigūnai atsisako atvykti į įvykio vietą ar užfiksuoti įvykusio įvykio.
9.9.2.3. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu, pranešti apie tai Draudikui, tinkamai užpildant pateiktus dokumentus. Jei Draudėjas įvykio
metu buvo sužalotas (gydytas stacionariai) ir objektyviai negalėjo pranešti Draudikui per nurodytą terminą, pranešimo pateikimo
terminas gali būti pratęstas;
9.9.2.4. imtis visų jam prieinamų, protingų veiksmų ir priemonių žmonėms, transporto priemonei ar kitam turtui gelbėti, galimai žalai turtui
ir/arba aplinkai sumažinti, priežastims, galinčioms padidinti nuostolius, pašalinti;
9.9.2.5. užtikrinti transporto priemonės (papildomos įrangos) ir/arba jos agregatų apsaugą iki pateikimo Draudiko apžiūrai, jeigu po įvykio jie
lieka pas Draudėją;
9.9.2.6. pateikti Draudikui ar jo paskirtam atstovui draudžiamojo įvykio metu sugadintą ar sunaikintą transporto priemonę (papildomą įrangą)
ar jų liekanas tokios būklės, kokios jos buvo po draudžiamojo įvykio, t.y. prieš remontą ar utilizavimą, taip pat transporto priemonės
sugadintas, sunaikintas dalis ir jų liekanas;
9.9.2.7. prieš pradedant transporto priemonės remontą, su Draudiku suderinti remonto darbų sąmatą ar įgalioti tai atlikti remonto įstaigą.
9.9.2.8. transporto priemonės remonto metu išaiškėjus paslėptiems sugadinimams, nenustatytiems transporto priemonės apžiūros metu,
Draudėjas nedelsdamas privalo apie tai raštu informuoti Draudiką bei suderinti papildomai keičiamų detalių ir/ar atliekamų darbų
sąmatą;
9.9.2.9. pateikti Draudikui dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo
išmokos dydį;
9.9.2.10. perduoti Draudikui visus dokumentus ir informaciją, kuri yra būtina, kad Draudikas tinkamai įgyvendintų jam perėjusią atgręžtinio
reikalavimo teisę;
9.9.2.11. Draudėjas, siekdamas gauti pagalbos kelyje draudimo paslaugas, įvykus įvykiui, privalo iš įvykio vietos nedelsdamas informuoti
Draudiko atstovą, nurodytą su draudimo liudijimu įteiktoje atmintinėje, bei vykdyti jo nurodymus;
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9.9.2.12. vairuotojo ir keleivių susižalojimo atveju, Draudėjas papildomai privalo suteikti galimybę Draudiko paskirtam gydytojui apžiūrėti
apdraustą nukentėjusįjį;
9.9.2.13. per 3 darbo dienas pranešti apie apdrausto asmens mirtį, jeigu ji įvyko jau po draudžiamojo įvykio, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo
pranešta apie draudžiamąjį įvykį.
9.9.3.
gavęs žalos atlyginimą iš trečiojo asmens, atsakingo už padarytą žalą, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoti Draudiką.
9.9.4.
minėtas Draudėjo pareigas taip pat gali atlikti Draudėjo įgaliotas asmuo arba pilnametis šeimos narys. Visi šių Taisyklių nurodymai,
skirti Draudėjui, yra privalomi ir transporto priemonės valdytojui. Draudėjas laikomas atsakingu už draudimo sutarties pažeidimus ir
tais atvejais, kai pareigas, kylančias iš draudimo sutarties vykdymo, pažeidžia transporto priemonės valdytojas ar asmenys, veikiantys
kaip Draudėjo ar transporto priemonės valdytojo atstovai.
10.
ŽALOS NUSTATYMO TVARKA, DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO TERMINAI
10.1.
Žalą nustato Draudikas, vadovaudamasis surašytu transporto priemonės (papildomos įrangos) sugadinimo apžiūros protokolu,
draudimo sutarties sąlygomis, gautais iš Draudėjo ir kompetentingų įstaigų dokumentais, reikalingais žalos dydžiui nustatyti.
Apskaičiuojant nuostolio dydį, atsižvelgiama tik į įvykio metu tiesiogiai padarytus sugadinimus.
10.2.
Vairuotojo ir/ar keleivių sužalojimo pobūdis, mastas ir sudėtingumas nustatomas vadovaujantis kompetentingų sveikatos priežiūros
įstaigų pateiktais dokumentais bei išvadomis, patvirtinančiomis įvykį bei aplinkybes. Kai pagal gydymo ir/ar ekspertinių įstaigų
pateiktus dokumentus negalima nustatyti ar įvykis draudžiamasis, Draudikas gali pareikalauti papildomų dokumentų bei skirti
medicininę ekspertizę.
10.3.
Surašant sugadinimų aktą, gali dalyvauti dėl įvykio kaltas ar jo įgaliotas asmuo.
10.4.
Žala laikoma:
10.4.1. sunaikinimo atveju - transporto priemonės (papildomos įrangos) rinkos vertė įvykio dieną (draudžiant variantu Nauja verte – draudimo
suma), išskaičiavus panaudoti galimų liekanų vertę;
10.4.2. sugadinimo atveju – transporto priemonės (papildomos įrangos) atstatymui reikalingos išlaidos, išskaičiavus draudimo sutartyje
numatytą originalių dalių ir agregatų nusidėvėjimą kaip tai numatyta Taisyklių II – osios dalies 5.1.p.
10.4.3. vagystės atveju - transporto priemonės (papildomos įrangos) rinkos vertė įvykio dieną (draudžiant variantu Nauja verte – draudimo
suma);
10.4.4. jei draudžiamasis įvykis atsitinka už LR teritorijos ribų, transporto priemonės remontas užsienyje atliekamas tik tiek, kiek tai reikalinga
saugiam eismui užtikrinti, prieš tai suderinus remonto apimtį ir sąlygas su Draudiku. Jei tokio remonto išlaidos jų apmokėjimo dieną
pagal Lietuvos banko oficialų kursą neviršija 500 EUR, remontas gali būti atliekamas be suderinimo su Draudiku. Nuostolis
nustatomas pagal pateiktas sąskaitas, kuriose nurodomos pakeistos detalės, panaudotos medžiagos ir atlikti darbai. Jeigu remontas
atliekamas užsienyje pažeidžiant šio punkto sąlygas, nuostolio dydį nustato Draudikas;
10.4.5. išlaidos atsiradusios siekiant sumažinti žalą;
10.4.6. transporto priemonės gelbėjimo ir saugojimo po draudžiamojo įvykio išlaidos, jei jos pagal draudimo sąlygas buvo apdraustos;
10.4.7. apie 10.4.4. - 10.4.6. punktuose paminėtų išlaidų būtinumą sprendžia Draudikas. Draudikas turi teisę neapmokėti šių išlaidų, jei jos
buvo daromos nepagrįstai ar be Draudiko sutikimo.
10.4.8. Jei prašoma išmokėti draudimo išmoką dar neatlikus (nebaigus) remontuotinos transporto priemonės remonto, žalos dydis
nustatomas vadovaujantis Draudiko nurodytais vidutiniais remonto darbų įkainiais bei keičiamų dalių ir naudojamų medžiagų vertėmis.
10.5.
Žala nelaikoma:
10.5.1. transporto priemonės vertės sumažėjimas dėl prekinės išvaizdos netekimo, neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, natūralaus
nusidėvėjimo ir pan.) arba transporto priemonės agregatų, dalių, konstrukcijos gedimai, atsiradę ne dėl draudžiamojo įvykio;
10.5.2. transporto priemonės prastovos ir kuro netekimas;
10.5.3. sumokėtos baudos, negautos pajamos;
10.5.4. transporto priemonės remonto po draudžiamojo įvykio metu atlikti pakeitimai ir pagerinimai, valymo ar plovimo išlaidos, jei jos
nesusijusios su draudžiamuoju įvykiu;
10.5.5. skubaus dalių pristatymo išlaidos;
10.5.6. mokestis už ugniagesių ar kitų organizacijų, įpareigotų suteikti pagalbą, atliktus darbus;
10.5.7. nuostoliai už papildomą žalą, jeigu ji susidarė nesiėmus galimų priemonių transporto priemonei (papildomai įrangai) gelbėti;
10.5.8. keičiamų dalių ir agregatų sugadinimai jau buvę prieš įvykstant konkrečiam draudžiamajam įvykiui.
10.6.
Draudimo išmoka apskaičiuojama:
10.6.1. draudimo išmoką (įvykių A, S, T, V, BD, SD, GD, RD atveju) sudaro žalos suma, kuri mažinama draudimo sutartyje numatyta
proporcija (jei sudaryta proporcinio draudimo sutartis) bei draudimo sutartyje numatyta išskaita. Žalos suma apskaičiuojama
vadovaujantis šių Taisyklių II – osios dalies 10.4. - 10.5 p. Draudimo išmokos suma negali viršyti draudimo sumos.
10.6.2. iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuojama nesumokėta draudimo įmoka ar likusi sumokėti draudimo įmokos dalis,
kuriai draudžiamojo įvykio dieną jau yra suėjęs mokėjimo terminas;
10.6.3. jei draudžiamojo įvykio metu transporto priemonė sunaikinta arba pavogta, draudimo išmoka yra mažinama visomis (iki sutarties
pabaigos nesumokėtomis) draudimo įmokos dalimis, neatsižvelgiant į mokėjimo terminus;
10.6.4. Draudiko pasirinkimu, žala gali būti atlyginama tiek pinigine išraiška, tiek ir analogiškais, t.y. tokios pat rūšies, bet ne prastesnės
kokybės už vidutinę tokių daiktų kokybę, daiktais;
10.6.5. draudimo išmoka dėl nelaimingų atsitikimų vairuotojui ir/ar keleiviams mokama vadovaujantis šių Taisyklių III – osios dalies lentele
Nr.3. Jeigu draudžiamojo 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;
10.6.6. transporto priemonės saugojimo išlaidos atlyginamos ne daugiau kaip 15 Lt už parą ir ne ilgiau 14 dienų; visos išlaidos dėl transporto
priemonės saugojimo bei gelbėjimo turi būti pagrįstos dokumentais ir bendra jų atlyginama suma negali būti didesnė kaip 5%
draudžiamos transporto priemonės rinkos vertės įvykio dieną;
10.6.7. prarastų transporto priemonės užvedimo raktelių, sergėjimo sistemos valdymo pultelių (kortelių, žetonų turinčių valdymo kodus)
gamybos, bei patirtos išlaidos keičiant automobilio spyneles padengiamos iki 5% nuo transporto priemonės rinkos vertės įvykio dieną,
bet ne daugiau kaip 2.000 Lt;
10.6.8. Žala dėl apdraustos transporto priemonės valstybinio numerio ženklų su rėmeliais vagystės, sugadinimo ar sunaikinimo ir keitimo negali viršyti 100
Lt.
10.7.
Šalims nesutarus dėl įvykio aplinkybių ir/ar žalos pobūdžio, masto, dydžio, bet kuri iš šalių turi teisę inicijuoti kreipimąsi į
nepriklausomus ekspertus. Apie tokį kreipimąsi šalis raštu informuoja kitą šalį nurodydama, kada, kur ir koks nepriklausomas
ekspertas atliks prašomą vertinimą ir/ar transporto priemonės, įvykio vietos ir pan. apžiūrą. Tiek Draudikas, tiek Draudėjas, turi teisę
savo nuožiūra ir neatsižvelgdami į kitos šalies pageidavimus samdyti ekspertus nuostolio dydžiui ar įvykio aplinkybėms nustatyti.
Išlaidas tokiems ekspertams apmoka juos pasamdžiusi šalis. Tokių ekspertų išvados kitai šaliai nėra privalomos. Asmenys, kurie yra
Draudėjo, apdraustojo ir/ar Draudiko giminaičiai ar artimieji ar dirba giminaičių ar artimųjų įmonėse, ar kitaip turi interesų, priešingų
Draudėjo, Draudiko ar apdraustojo interesams, negali būti laikomi nepriklausomais ekspertais.
10.8.
Draudimo išmoka mokama:
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10.8.1.

fiziniams ir juridiniams asmenims per 30 kalendorinių dienų, po visos informacijos, reikšmingos draudžiamojo įvykio fakto, jo
aplinkybių ir padarinių bei draudimo išmokos dydžio nustatymui, gavimo;
10.8.2. Draudikui bei išmokos gavėjui sutikus – darbus atlikusiai įmonei;
10.8.3. išmokos gavėjui arba jo įgaliotiems asmenims, o jam žuvus - teisėtiems paveldėtojams. Draudėjo pageidavimu draudimo išmoka gali
būti išmokama persiunčiant pašto perlaida gavėjo lėšomis;
10.8.4. dėl vairuotojo ar keleivių sužalojimo – apdraustajam, o jam žuvus - teisėtiems paveldėtojams;
10.8.5. jeigu įvykio aplinkybės aiškios, Draudiko sprendimu, draudimo išmoka dėl avarijos, trečiųjų asmenų veikos ar stichinių nelaimių ir
nelaimingų įvykių metu patirtų nuostolių gali būti mokama nereikalaujant oficialių įstaigų draudžiamąjį įvykį patvirtinančių dokumentų.
Tokiu atveju draudimo išmoka negali būti didesnė kaip:
10.8.5.1. 10% nuo apdraustos transporto priemonės draudimo sumos, bet ne daugiau kaip 4.000 Lt, kai atlyginami nuostoliai dėl apdraustos
transporto priemonės sugadinimų;
10.8.5.2. 10% nuo apdraustos papildomos įrangos (jeigu ji drausta) draudimo sumos, bet ne daugiau kaip 500 Lt, kai atlyginami nuostoliai dėl
apdraustos papildomos įrangos sugadinimų.
10.8.6. už avarijos metu sugadintus tik transporto priemonės kėbulo žibintus ar kėbulo stiklus, draudimo išmoka mokama ir be įvykį
patvirtinančio dokumento;
10.8.7. jeigu įvykio kaltininkas Draudėjui atlygino visą ar dalį žalos ar dėl tos pačios žalos Draudėjui priklauso draudimo išmoka pagal kelias
sutartis, Draudėjui išmokamas skirtumas tarp apskaičiuotos draudimo išmokos ir sumos, gautos (gautinos) iš atsakingo asmens;
10.8.8. jei prieš sunaikinant ar pavagiant transporto priemonę buvo kreiptasi dėl kito draudžiamojo įvykio ir dėl to įvykio apdraustasis nepatyrė
išlaidų, kurios pagal šias Taisykles būtų atlygintos, draudimo išmoka mokama tik dėl transporto priemonės sunaikinimo ar pavogimo.
Jeigu prieš sunaikinant ar pavagiant transporto priemonę apdraustasis patyrė išlaidų, kurios pagal šias Taisykles būtų atlygintos, jos
yra atlyginamos tik tuo atveju, jei yra pagrįstos dokumentais;
10.8.9. jei įvykis yra draudžiamasis, o Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudėjo raštišku pageidavimu,
Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3
mėnesius;
10.8.10. Draudikas neturi teisės išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu. Taip pat
atsisakyti išmokėti draudimo išmokos, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.
11.
DRAUDIMO IŠMOKOS MAŽINIMO AR NEMOKĖJIMO ATVEJAI
11.1.
Draudimo išmoka gali būti mažinama ar nemokama:
11.1.1. jei Draudėjas neįvykdė šių Taisyklių II – osios dalies 9.8. ir/arba 9.9. punkte nurodytų pareigų ir dėl to nebuvo galima nustatyti
draudžiamojo įvykio fakto ar žalos dydžio;
11.1.2. jei Draudėjas vengia, atsisako bendradarbiauti su Draudiku bandant išsiaiškint įvykio aplinkybes, savo veiksmais (neveikimu) trukdo
šių aplinkybių ar kitų svarbių, su įvykiu susijusių faktų atskleidimui;
11.1.3. kitais draudimo sutartyje ir LR teisės aktų nustatytais atvejais.
11.2.
apie sprendimą nemokėti ar sumažinti draudimo išmoką Draudikas turi informuoti raštu.
11.3.
Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, jog Draudėjas pažeidė draudimo sutarties sąlygas,
privalo įvertinti Draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu, žalos,
atsiradusios dėl pažeidimo, dydį.

10

AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas
Transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklės Nr.114

III DALIS
PRIEDAI
1.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DALIŲ NUSIDĖVĖJIMO LENTELĖ

Lentelė Nr.1. Transporto priemonių dalių nusidėvėjimas (%)

Iki1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Per 15
2.

Gyvenamosios
priekabos,
automobiliai,
motociklai

Lengvieji automobiliai

Transporto
priemonės
amžius
(metais)

Variklio darbinis tūris, cm3
Iki 1000
4
9
14
20
27
33
40
47
53
59
65
70
70
70
70
70

Nuo 1000 iki 2000
5
9
13
19
24
30
37
43
49
55
61
67
70
70
70

Virš 2000
6
10
14
19
25
31
37
43
50
56
62
67
70
70

Traktoriai ir
savaeigės
mašinos

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAPILDOMOS ĮRANGOS NUSIDĖVĖJIMO LENTELĖ

Lentelė Nr.2. Transporto priemonių papildomos įrangos nusidėvėjimas (%)
Įrangos eksploatavimo laikotarpis
Nusidėvėjimas
(skaičiuojamas mėn. nuo įsigijimo datos,
(%)
nepilną mėnesį laikant pilnu)
Iki 6 mėn.
20
Nuo 6 iki 12 mėn. (imtinai)
25
Nuo 12 iki 18 mėn. (imtinai)
30
Nuo 18 iki 24 mėn. (imtinai)
35
Nuo 24 iki 30 mėn. (imtinai)
40
Nuo 30 iki 36 mėn. (imtinai)
45
Nuo 36 iki 42 mėn. (imtinai)
50
3.

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
50
50
50

Autobusai,
krovininiai ir
specialiosios
paskirties
automobiliai bei
jų priekabos
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

Įrangos eksploatavimo laikotarpis
(skaičiuojamas mėn. nuo įsigijimo datos,
nepilną mėnesį laikant pilnu)
Nuo 42 iki 48 mėn. (imtinai)
Nuo 48 iki 54 mėn. (imtinai)
Nuo 54 iki 60 mėn. (imtinai)
Nuo 60 iki 66 mėn. (imtinai)
Nuo 66 iki 72 mėn. (imtinai)
Nuo 72 iki 78 mėn. (imtinai)
Virš 78 mėn. (imtinai)

Nusidėvėjimas
(%)
55
60
65
70
80
90
100

VAIRUOTOJO IR/AR KELEIVIŲ DRAUDIMO IŠMOKŲ LENTELĖ

Lentelė Nr.3. Draudimo išmokų, mokamų dėl kūno sužalojimų, pagal vairuotojo ir keleivių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, apskaičiavimo
lentelė
Mokama
maksimali
draudimo
Straipsnis
Draudžiamojo įvykio padariniai
išmoka nuo
draudimo
sumos (%)
1.
Mirtis ( ne vėliau kaip per metus laiko nuo buvusio draudžiamojo įvykio dienos)
100
2.
Centrinė ir periferinė nervų sistema
2.1.
Kaukolės kaulų lūžimai:
2.1.1.
Kaukolės skliauto kaulų
8
2.1.2.
Pamato (bazės) kaulų
20
2.1.3.
Skliauto ir pamato kaulų
25
2.1.4.
Galvos smegenų sužalojimai
25
Galvos, stuburo smegenų sutrenkimas, sukrėtimas jeigu buvo taikytas ne trumpesnis kaip 3 d.
2.1.5.
4
stacionarinis gydymas
Galvos, stuburo smegenų sutrenkimas, sukrėtimas jeigu buvo taikytas ne trumpesnis kaip 14 d.
2.1.6.
2
ambulatorinis gydymas
3.
Regos ir klausos organai
3.1.
Vienos akies sužeidimai, nesusilpninę regėjimo
3
Vienos akies lėtinės potrauminės ligos, komplikacijos, traumos padariniai praėjus daugiau kaip 6 mėnesiai
3.2.
5
ir ne vėliau kaip metai po sužeidimo.
Vienos akies regėjimo (be korekcijos)susilpnėjimas 30 ir daugiau procentų, nustatytas ne anksčiau kaip 6
3.3.
mėnesiai ir ne vėliau kaip metai nuo traumos dienos, lyginant regėjimą iki traumos su regėjimu po
10
traumos
3.4.
Orbitos (akiduobės) lūžimas
8
11
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3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

Vienintelės mačiusios arba abiejų nors kiek mačiusių iki traumos akių apakimas dėl sužalojimų
Vienos ausies kaušelio sužalojimo (sužeidimo, nudegimo, nušalimo) padariniai paliekantys randus arba
daugiau kaip 1/3 kaušelio netekimas
Vienos ausies būgnelio trauminis plyšimas, nesusilpninęs klausos
Vienos ausies būgnelio trauminis plyšimas, susilpninęs klausą, įtakojęs apkurtimą
Kvėpavimo organai
Nosies kaulų lūžimas
Krūtinkaulio lūžimas
Vieno šonkaulio lūžimas
Dviejų- trijų šonkaulių lūžimas
Daugiau kaip trijų šonkaulių lūžimas
Gerklų, skydinės kremzlės (cartilago thyroidea), trachėjos, bronchų sužalojimas, poliežuvinio kaulo
lūžimas, viršutinių kvėpavimo takų II- III laipsnio nudegimas ar analogiškas pažeidimas, dėl traumos
daryta bronchoskopija (bronchų apžiūra bronchoskopu), trauminis tarpusienio sužalojimas
Širdies ir kraujagyslių sistema
Širdies, jos dangalų ir stambiųjų magistralinių kraujagyslių sužalojimas, nesukėlęs širdies ir kraujagyslių
funkcijos nepakankamumo
Širdies, jos dangalų ir stambiųjų magistralinių kraujagyslių sužalojimas, sukėlęs širdies ir kraujagyslių
funkcijos nepakankamumą, sumažinęs funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30 proc. ir esantis praėjus nuo
traumos dienos ne mažiau kaip 6 mėnesiams
Stambiųjų periferinių kraujagyslių sužalojimas, nesukėlęs kraujagyslių funkcijos nepakankamumo
Stambiųjų periferinių kraujagyslių sužalojimas, sukėlęs kraujagyslių funkcijos nepakankamumą, esantį
praėjus po traumos dienos ne mažiau kaip 6 mėnesiams ir nustatytą nepraėjus metams nuo traumos
dienos
Virškinimo organai, veido kaulai
Dantų (sveikų) trauminis pažeidimas (kai nuskyla daugiau kaip 1/3 danties)
Dantų (sveikų, neplombuotų) trauminis netekimas (kai netenkama daugiau kaip ½ danties)
Liežuvio arba jo dalies didesnės kaip ¼ netekimas
Kepenų (kapsulės), tulžies pūslės, blužnies trauminis pažeidimas, trauminis hepatitas arba hepatozė, jei
dėl šių padarinių nebuvo operuota
Kepenų, tulžies pūslės, blužnies, žarnyno trauminis sužalojimas, jei dėl to buvo daryta operacija
Viršutinio žandikaulio, skruostikaulio arba apatinio žandikaulio lūžimas, apatinio žandikaulio išnirimas
Šlapimo išskyrimo ir lytinė sistema
Inksto trauminis sužalojimas
Šlapimo pūslės plyšimas
Šlapimo sistemos organų sužalojimas (sužeidimas, plyšimas, sumušimas, nudegimas, nušalimas,
atsitiktinis ūminis apsinuodijimas nefrotoksiniais nuodais) kai nėra komplikacijų
Lytinės sistemos organų trauminis sužalojimas
Minkštieji audiniai
Veido, priekinio ir šoninio kaklo paviršiaus, požandikaulinės srities minkštųjų audinių pažeidimas, dėl
kurio po 6 mėnesių liko pigmentinės dėmės ir ar ilgesni kaip 3 cm. randai, kenkiantys veido išvaizdai
Galvos plaukuotosios dalies, liemens, galūnių minkštųjų audinių pažeidimas, dėl kurio, pasibaigus gijimui,
liko ilgesni kaip 4 cm. randai
Nudegiminė liga, nudegiminis šokas, nudegiminė intoksikacija
Liemens ir galūnių nudegimai dėl kurių liko kelodiniai deformuojantys randai:
mažiau kaip 1 % kūno ploto
iki 2 % kūno ploto
3 - 5 % kūno ploto
daugiau kaip 5 % kūno ploto
Stuburas
Stuburo kaklinės, krūtininės arba juosmeninės dalies slankstelių kūnų, lankų ar sąnarinių ataugų lūžimas,
lūžimas
Skersinės arba keterinės ataugos lūžimas
Kryžkaulio lūžimas, stuburgalio slankstelių lūžimas, išnirimas
Kaklo ir kitų stuburo slankstelų raiščių patempimas dėl kurio ambulatorinis gydymas ir nedarbingumas
tęsėsi daugiau kaip 14 dienų
Ranka
Mentės, raktikaulio lūžimas, peties-raktikaulio, krūtinkaulio-raktikaulio sąvaržos vientisumo pažeidimas
Peties sąnario sužalojimo padariniai.(kontraktūros), sumažinę funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30 proc. ir
esantys praėjus nuo traumos dienos ne mažiau kaip 6 mėnesiams
Žastikaulio lūžimas bet kurioje jo dalyje, taip pat chirurginio kaklelio lūžimas
Rankos trauminė amputacija arba sunkus sužalojimas, dėl kurio ranka amputuota žąstikaulio lygyje per
metus nuo traumos
Alkūnės sąnario sužalojimo padariniai, .(kontraktūros), sumažinę funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30
proc. ir esantys praėjus nuo traumos dienos ne mažiau kaip 6 mėnesiams
Dilbio kaulų (kaulo kūno viršutinio, vidurinio arba apatinio trečdalio) lūžimas
Dilbio amputacija arba sunkus sužalojimas, dėl kurio ranka amputuota per metus nuo traumos dienos
Riešo sąnario srities sužalojimas

100
3
2
5
3
4
2
5
10
5

15
25
10
15
2 už 1 dantį
3 už 1 dantį
20
6
10
5
12
8
5
10
10
5
10
1
2
5
10
5 už vieną
slankstelį, bet
ne daugiau 15
4 už vieną
slankstelį, bet
ne daugiau 15
5
2
5
10
10
45
30
po 5 už
kiekvieną kaulą
40
5
12
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10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

Riešo sąnario srities sužalojimo padariniai (kontraktūros), sumažinę funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30
proc. ir esantys praėjus nuo traumos dienos ne mažiau kaip 6 mėnesiams
Vienos plaštakos riešo kaulų, delnikaulių lūžimas
Pirmojo piršto (nykščio)I-II pirštikaulio lūžimas
II – V piršto pirštikaulių lūžimas
Dubuo, koja
Dubens kaulų lūžimas, kremzlinių sąvaržų vientisumo pažeidimas, gūžduobės skilimas
Klubo sąnario sužalojimo padariniai (kontraktūros), sumažinę funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30 proc. ir
esantys praėjus nuo traumos dienos ne mažiau kaip 9 mėnesiams
Šlaunikaulio lūžimas bet kuriame kaulo kūno trečdalyje
Kojos amputacija dėl traumos arba sunkus sužalojimas, dėl kurio koja buvo amputuota
Kelio sąnario srities sužalojimo padariniai sumažinę funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30 proc. ir esantys
praėjus nuo traumos dienos ne mažiau kaip 9 mėnesiams
Blauzdos kaulų lūžimas
Blauzdos amputacija dėl traumos arba sunkus sužalojimas, dėl kurio blauzda buvo amputuota
Čiurnos sąnario srities sužalojimo padariniai (kontraktūros), sumažinę funkcinį pajėgumą daugiau kaip 30
proc. ir esantys praėjus nuo traumos dienos ne mažiau kaip 9 mėnesiams
Achilo sausgyslės nutraukimas
Vienos pėdos čiurnos kaulų lūžimas
Padikaulių lūžimas
Pėdos pirštakaulių lūžimas
Kitos traumos
Įvairių trauminių sužalojimų padariniai; osteomielitas, anafilaksinis šokas, riebalinė embolija
Draudžiamieji įvykiai, dėl kurių apdraustasis buvo stacionare gydytas ilgiau kaip 3 dienas (kai draudimo
suma nemokama pagal kitus šios lentelės straipsnius): trauminė asfiksija, ūminis apsinuodijimas
cheminėmis (toksinėmis) medžiagomis, sužalojimas elektros srove, išskyrus alergines reakcijas ir kt., jeigu
dėl jų reikėjo stacionare gydyti
Bet kurios kūno dalies sumušimai, sąnario raiščių patempimai, plyšimai ir kai laikinasis nedarbingumas
tęsiasi ilgiau kaip 7 dienas.
Atviras didesnis kaip 6 cm. minkštųjų audinių linijiniai sužalojimas (žaizdos) kurį reikėjo susiūti, arba dėl
kurio yra šie padariniai: raumeninė išvarža, potrauminis periostitas (antkaulio uždegimas), nesirezorbavusi
hematoma taip pat, jeigu plyšo raumuo, pažeistas sausgyslės vientisumas
Trumpesni kaip 6 cm. linijiniai sužalojimai (žaizdos) kuriuos reikėjo susiūti

15
po 3 už
kiekvieną
4
po 3 už
kiekvieną pirštą
10
25
18
60
30
5 už kiekvieną
kaulą
40
20
8
3 už kiekvieną
kaulą
4 už kiekvieną
kaulą
3 už kiekvieną
kaulą
10
5 - 15
iki 2
5
2

Pastabos prie Lentelės Nr.3:
1.
Jeigu kaulų lūžgalių atstatymui arba sutvirtinimui buvo atlikta operacija, draudimo išmoka didinama 5%.(artroskopija nėra laikoma
operacija) Bendra draudimo išmokos suma neturi viršyti draudimo sumos.
2.
Jeigu draudžiamojo 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 lentelėje, žala neatlyginama.
6.
Nepagydomas ir visiškas organo funkcijos netekimas yra laikomas lygiu fiziniam to organo netekimui.
7.
Organo funkcijos nepagydomas netekimas nustatomas praėjus ne mažiau kaip 9 mėn. Ir ne daugiau kaip 12 mėn. nuo draudžiamojo
įvykio dienos. Tačiau, jeigu organo funkcijos negrįžtamas netekimas yra neabejotinas, draudimo išmoka mokama, nelaukiant devynių
mėnesių termino.
8.
Dėl vieno ar kelių draudžiamųjų įvykių mokėtina draudimo išmoka negali viršyti 100% draudimo sumos, o dėl vienos kūno dalies visų
sužalojimų mokama draudimo išmoka negali viršyti draudimo išmokos, mokamos dėl tos kūno dalies netekimo.
9.
Jeigu draudimo išmoka mokama dėl apdraustojo mirties, iš jos išskaičiuojamos sumos, išmokėtos dėl apdraustojo kūno sužalojimų.
10. Jeigu dėl draudžiamojo 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.
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