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I DALIS 

 
BENDROSIOS SĄLYGOS 

 
1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
1.1. Draudikas – AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą. 
1.2. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo arba kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, 

arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku. 
1.3. 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). 

1.4. Draudimo taisyklės (toliau - Taisyklės) – galiojančios draudimo sutarties standartinės sąlygos, kurios yra neatsiejama draudimo 
sutarties dalis. 

1.5. 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. 

1.6. Draudimo liudijimas – 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 tikėtinas pavojus. 
1.9. 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. 

1.10. Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir Apdraustojo paskirtas 
asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką. 

1.11. Neatšaukiamas Naudos gavėjas – Naudos gavėjas, kuris negali būti vienašališkai, be paties Naudos gavėjo sutikimo, Draudėjo (ar 
draudimo sutartyje numatytais atvejais – Apdraustojo) atšauktas ar pakeistas. 

1.12. Nukentėjęs trečiasis asmuo – civilinės atsakomybės draudimo atveju asmuo, kuriam Draudėjas ar Apdraustasis padarė žalos. 
1.13. 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. 

1.14. 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. 

1.15. Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią Draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka Draudikui už draudimo 
apsaugą. 

1.16. Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo išmoką. 
1.17. Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. 
1.18. Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią įvykus draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo išmokėti Draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam 

teisę į draudimo išmoką. 
1.19. Nedraudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos. 
1.20. Draudimo interesas – nuostolis, kurį gali patirti Draudėjas, Apdraustasis arba Naudos gavėjas, įvykus draudžiamajam 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. 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. 

1.23. 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. 

1.24. Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška. 
1.25. Atgręžtinio reikalavimo teisė (Draudiko regresinio reikalavimo teisė) – Draudiko teisė reikalauti išmokėtų 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 laikotarpiu. 
1.27. Draudimo terminas - draudimo liudijime nustatytas draudimo sutarties galiojimo laikotarpis šalims sąžiningai ir laiku vykdant sutartinius 

įsipareigojimus. 
1.28. Draudimo vertė - draudžiamo turto ar turtinės rizikos vertė, išreiškiama pinigais. 
1.29. Išskaita - procentais išreikšta arba fiksuota pinigų suma, kuria yra mažinama draudimo išmoka. 
1.30. Besąlyginė išskaita - suma, kuri bus išskaitoma iš nuostolio sumos kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju. Jeigu draudimo sutartyje nėra 

nurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlyginė. 
1.31. 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. 
1.32. 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. 

1.33. 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. 

2. SUTARTIES SUDARYMO TVARKA 
2.1. Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu. 
2.2. 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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2.3. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas ar jo atstovas turi teisę apžiūrėti apdraudžiamą objektą, savo lėšomis paskirti ekspertizę 
jo vertei nustatyti. 

2.4. Draudikas ar jo atstovas, remdamasis Draudėjo pateikta ir rizikos įvertinimo metu gauta informacija bei dokumentais, nustato draudimo 
sąlygas. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

3. DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA. DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMAS 
3.1. 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. 
3.2. Pasirašęs draudimo sutartį, Draudėjas privalo sumokėti draudimo įmoką arba pirmąją jos dalį iki sutartyje numatyto termino.  
3.3. Draudimo įmoka gali būti sumokėta iš karto arba dalimis, Draudiko ir Draudėjo susitartais įmokos mokėjimo terminais, tai nurodant 

draudimo liudijime.  
3.4. Draudimo įmoka Draudikui mokama grynaisiais pinigais arba banko pavedimu. 
3.5. Draudimo sutarties įsigaliojimo ir įmokos mokėjimo tvarka: 
3.5.1. 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: 

3.5.1.1. 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.  

3.5.1.2. 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. 

3.5.1.3. 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.  

3.5.2. Jeigu sutarta metinę draudimo įmoką mokėti dalimis, tai: 
3.5.2.1. po pirmosios draudimo įmokos dalies sumokėjimo visos kitos įmokos laikomos atidėtomis draudimo įmokos dalimis, nes jų mokėjimas 

atidedamas iki sutartyje numatyto mokėjimo termino; 
3.5.2.2. 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. 

3.5.3. 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. 

3.6. Net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus, Draudėjo pareiga sumokėti įmokas už sutarties galiojimo laikotarpį, kuriuo 
galiojo draudimo apsauga, išlieka. 

3.6.1. Draudimo įmokos sumokėjimo momentu laikoma: 
3.6.1.1. kai mokama grynaisiais pinigais - pinigų gavimo diena; 
3.6.1.2. kai mokama pavedimu – pinigų įskaitymo į Draudiko ar Draudimo tarpininko sąskaitą diena.  
3.7. Draudimo sutarties galiojimas baigiasi, kai: 
3.7.1. baigiasi draudimo liudijime nurodytas draudimo laikotarpis, kuriam ji sudaryta; 
3.7.2. apdrausto turto nuosavybės teisė iš asmens, kurio interesais buvo sudaryta draudimo sutartis, pereina kitam asmeniui. Draudimo sutartis 

laikoma pasibaigusia nuo nuosavybės teisės perėjimo momento;  
3.7.3. papildomos draudimo sutarties galiojimas baigiasi liudijime nurodytą dieną, bet ne vėliau pagrindinės sutarties galiojimo pabaigos. 
3.7.4. 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. 
3.8. Draudimo apsauga neteikiama įvykiams, įvykusiems draudimo apsaugos sustabdymo metu.  
3.9. Draudimo sutartis negalioja Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Civiliniame kodekse (toliau – CK) numatytais sandorių negaliojimo atvejais. 
4. DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS KITAM DRAUDIKUI 
4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. Ketindamas perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį Draudikas privalo informuoti Draudėjus, Apdraustuosius, Naudos gavėjus 
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.  

4.4. 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. 

5. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS AR PAKEITIMAS. ŠALIŲ ATSISKAITYMAS NUTRAUKUS SUTARTĮ 
5.1. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš draudimo liudijime nustatytą jos galiojimo laikotarpį: 
5.1.1. 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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5.1.2. vienašališku Draudiko raštišku sprendimu, jeigu draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos ar jos dalies nesumokėjimo 
tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius; 

5.1.3. 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; 

5.1.4. draudimo sutarties šalims raštiškai susitarus; 
5.1.5. kitais LR teisės aktų nustatytais pagrindais. 
5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

6. DVIGUBO DRAUDIMO, NEVISIŠKO DRAUDIMO BEI PAPILDOMO DRAUDIMO SĄLYGOS 
6.1. 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. 

6.2. Dvigubo ir nevisiško draudimo sąlygos nuostolių draudimo sutartyse:  
6.2.1. 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). 

6.2.2. 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). 

6.2.3. 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. 

6.2.4. 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. 

6.2.5. 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. 

6.3. Dvigubo draudimo sąlygos sumų draudimo sutartyse: 
6.3.1. 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.  
7. INFORMACIJOS KITAI SUTARTIES ŠALIAI TEIKIMO TVARKA. PAREIGA SAUGOTI INFORMACIJĄ 
7.1. 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. 
7.2. 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. 
7.3. Draudikas privalo neskelbti informacijos apie Draudėją (asmens duomenys, turtinė padėtis ir t.t.), gautos vykdant draudimo sutartis. 
7.4. Informacija, susijusi su Draudėju, gali būti atskleista teisės aktų numatytais atvejais arba esant raštiškam Draudėjo sutikimui, arba jo 

prašymui. 
7.5. Draudikas atsako už informacijos apie Draudėją paskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai leidžia 

tokią informaciją skelbti. 
8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 
8.1. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdų, o nesusitarus, nagrinėjami LR teismuose.  
8.2. 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.  

8.3. Draudikas atsakymą į 8.2. p. nurodytą kreipimąsi išsiunčia ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo momento.  
8.4. Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į LR DPK dėl tarp jo ir Draudiko kilusio 

ginčo. 
8.5. 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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II DALIS 
 

DRAUDIMO SĄLYGOS 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Šios Vežėjų automašinomis ir ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (toliau - Taisyklės) grindžiamos galiojančiais teisės 

aktais ir sudarytos atsižvelgiant į tarptautines konvencijas ir tarpautinę draudimo praktiką. Jos nustato vežėjų automašinomis ir 
ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimo sutarčių sudarymo tvarką ir sąlygas. 

1.2. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas (toliau - Draudikas), vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, apdraudžia vežėjų automašinomis ir 
ekspeditorių civilinę atsakomybę. 

1.3. Draudėjai yra vežėjai automašinomis ir ekspeditoriai, pervežantys krovinius ir juos ekspedijuojantys LR ir užsienio valstybių teritorijose. 
1.4. Šios Taisyklės yra neatskiriama kiekvienos vežėjo automašinomis ir ekspeditoriaus civilinės atsakomybės draudimo sutarties, sudarytos 

tarp Draudiko ir Draudėjo, dalis. 
1.5. Draudimo sutarties šalių susitarimu kai kurie šių Taisyklių teiginiai gali būti pakeisti, papildyti arba pakeisti išlygomis iš šių Taisyklių. Bet 

kokie draudimo sutarties sąlygų papildymai, sudarant draudimo sutartį, įteisinami įrašant atitinkamas nuostatas į draudimo sutartį arba jos 
priedus. 

2. DRAUDIMO OBJEKTAS 
2.1. Draudimo objektas – Draudėjo civilinė atsakomybė, numatyta šiose Taisyklėse, kylanti ekspedijuojant ir/arba pervežant krovinius ir 

numatyta su užsakovu sudarytoje pervežimo-ekspedijavimo sutartyje bei atitinkamose tarptautinėse krovinių vežimo keliais konvencijose. 
Draudimo apsauga galioja pervežant krovinius Draudėjui ar jo įgaliotiems fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teisėmis ir/arba 
kitu teisėtu būdu naudojamomis transporto priemonėmis, kurios buvo išvardintos draudimo sutartyje ar jos priede arba apie kurias raštu 
buvo pranešta Draudikui ir jis raštu sutiko dėl tokio krovinio gabenimo. 

2.2. Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo objektu negali būti 2.1. punkte nurodyti turtiniai interesai susiję su Draudėjo civiline 
atsakomybe ar baudomis dėl brangiųjų (tauriųjų) metalų, brangakmenių, juvelyrinių arba meno dirbinių, monetų, pinigų, vertybinių 
popierių, dokumentų, aktų, paveikslų, skulptūrų, gyvų gyvūnų, žmonių palaikų, persikraustymo daiktų, pašto siuntų, lengvųjų automobilių 
(išskyrus atvejus, kai lengvieji automobiliai pervežami artimiausiu keliu iš/į/tarp Vakarų Europos ir Lietuvos, Latvijos arba Estijos), spirito, 
alkoholinių gėrimų, tabako ir jo gaminių, brangių elektroninių prietaisų (1 kg vertė viršija CMR konvencijos 23 str. numatytą krovinių vertę), 
kontrabandinių, uždraustų krovinių pervežimų/ekspedijavimų. 

2.3. Draudimo objektu negali būti Draudėjo civilinė atsakomybė dėl žalos, padarytos nuosavam arba nuomojamam turtui.  
3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
3.1. A draudimo apsaugos variantas - Draudėjo civilinės atsakomybės atsiradimas dėl viso arba dalies krovinio sugadinimo, sunaikinimo 

(įskaitant priverstinį sunaikinimą) arba praradimo, tačiau tik tais atvejais, kai minėta atsakomybė kyla pagal tokius teises aktus:  
3.1.1. CMR konvenciją (1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties Konvencija, įskaitant 1978 m. birželio 5 d. 

protokolą); 
3.1.2. LR CK;  
3.1.3. Draudėjui privaloma tvarka taikomus atitinkamų šalių teisės aktų transporto srityje nuostatus;  
3.1.4. konkrečioje draudimo sutartyje nurodytas sutartis arba susitarimus. 
3.2. B draudimo apsaugos variantas - Draudėjo civilinės atsakomybės atsiradimas dėl Draudėjo kliento (t.y. krovinio siuntėjo ar gavėjo) 

patirtų išlaidų dėl:  
3.2.1. Krovinio pristatymo termino pradelsimo;  
3.2.2. Krovinio nusiuntimo klaidingu adresu.  
3.3. C draudimo apsaugos variantas - Draudėjo finansiniai nuostoliai, patirti dėl įstatymais pagrįstų vykdomosios valdžios institucijų skirtų 

mokesčių ir baudų už: 
3.3.1. Teisinių aktų, reglamentuojančių krovinio importą/eksportą pažeidimą, išskyrus muito, pridedamosios vertės, akcizinius mokesčius; 
3.4. D draudimo apsaugos variantas - Draudėjo deliktinės civilinės atsakomybės (atsakomybės, kylančios pagal įstatymus, nesant 

papildomų susitarimų) atsiradimas dėl ne pagal pervežimo/ekspedijavimo sutartį trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei padarytą žalą 
gabenamu kroviniu pervežimo/ekspedijavimo operacijų metu. 

3.5. E draudimo apsaugos variantas - Draudėjo atsakomybė dėl jam patikėtų laikinai saugoti/naudoti įvairių tipų puspriekabių, konteinerių 
sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo, neatlyginant atsiradusio natūralaus nusidevėjimo draudimo sutarties laikotarpiu. 

3.6. Draudėjo ir Draudiko abipusiu susitarimu gali būti draudžiami vienas arba daugiau šiame skyriuje paminėtų draudimo apsaugos variantų. 
4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
4.1. Nedraudžiamieji įvykiais pagal visus draudimo apsaugos variantus laikoma Draudėjo atsakomybės atsiradimas:  
4.1.1. pažeidus priešgaisrinės saugos, krovinių pervežimo, saugojimo, transporto priemonių eksploatavimo, vairuotojo darbo režimo, sveikatos 

būklės, kitokiuose teisės aktuose nustatytus saugumo ir nuostolių prevencijos reikalavimus ar krovinių vežimo/ekspedijavimo veiklos 
praktikoje nusistovėjusius darbų saugumo principus;  

4.1.2. dėl krovinio, nepažymėto jo transportavimo (transporto) dokumentuose, pervežimo; 
4.1.3. kai kroviniai netinkamai įpakuoti arba užsandarinti, ar išsiųsti jau pažeisti kroviniai; 
4.1.4. kai nustatytas krovinio trūkumas, bet nepažeistas išorinis įpakavimas ir/ar nepažeistos krovinio siuntėjo plombos; 
4.1.5. kai eksploatuojamos techniškai netvarkingos transporto priemonės bei refrižeratoriai pervežant krovinius, kuriems reikia specialaus 

pervežimo temperatūros rėžimo; 
4.1.6. kai krovinio vežimo maršrutas (dalis maršruto), pakrovimo ar paskirties vieta buvo šalyse, kuriose vyksta karai arba karui prilygstantys 

įvykiai (pvz. ginkluoti konfliktai, masiniai neramumai, maištai, sukilimai, revoliucijos, terorizmo veiksmai, streikai, atleistųjų iš darbo 
veiksmai ir pan.);  

4.1.7. kai Draudėjas raštiškai perdavė dalies savo įsipareigojimų vykdymą subkontraktoriams (vežėjų įmonėms, vykdančioms tą patį užsakymą 
(pervežimų projektą)), kurie neturėjo įstatymais numatytų leidimų vykdyti atitinkamą veiklą ar Draudikas nedavė raštiško sutikimo dėl 
įsipareigojimų subkontraktoriams perdavimo; 

4.1.8. kai Draudėjas prisiima papildomą atsakomybę CMR Konvencijos 24, 26 str., išskyrus atvejus kai draudimo sutartyje sutarta kitaip; 
4.1.9. kai transporto priemonę, vežančią krovinį, vairavo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar panašių medžiagų; neturintis teisės ar 

neįgaliotas ją vairuoti asmuo, išskyrus atvejus kai draudimo sutartyje sutarta kitaip; 
4.1.10. dėl krovinio atidavimo neteisėtam gavėjui, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje sutarta kitaip. 
4.2. Nedraudžiamuoju įvykiu taip pat laikoma baudų ir mokesčių Draudėjui skyrimas, išskyrus tuos atvejus, kurie yra nurodyti C draudimo 

apsaugos variante ir Draudėjas yra apsidraudęs šiuo variantu. 
4.3. Nedraudžiamuoju įvykiu yra bet kokios Draudėjo civilinės atsakomybės atsiradimas ir jo patirti finansiniai nuostoliai dėl krovinio areštavimo 

arba konfiskavimo, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip. 
4.4. Jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, nedraudžiamiejis įvykiais taip pat laikomi įvykiai: 
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4.4.1. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl karo veiksmų, masinių neramumų (streikų,  terorizmo aktų ir pan.) ar radioaktyvaus spinduliavimo 
poveikio;  

4.4.2. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl žemės drebėjimo, radiacijos ar kitos atominės energijos poveikio;  
4.4.3. jeigu Draudėjas ar jo įgalioti asmenys tyčia padarė nuostolius, nebent tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, 

pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);  
4.4.4. jeigu tiesioginė ar netiesioginė žala, padaryta materialiam turtui, atsirado dėl bet kokio elektroninio duomenų atpažinimo, apdorojimo 

sistemos gedimo, kuris padaro žalą (tiesioginę ar netiesioginę) bet kuriai tokiai sistemai ar bet kokiam kitam apdraustam turtui; 
4.4.5. jeigu nuostoliai atsiranda dėl bet kokio pobūdžio atsakomybės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusios dėl 4.4.4. punkte minėtos sistemos 

gedimo. 
5. DRAUDIKO ATSAKOMYBĖS LAIKOTARPIS 
5.1. Draudiko atsakomybė pagal draudimo sutartį prasideda nuo to momento, kai Draudėjas priima krovinį pervežimui arba ekspedijavimui ir 

tęsiasi iki krovinio perdavimo momento. 
5.2. Draudimo apsauga galioja tik pervežimams, kurie prasidėjo draudimo apsaugos galiojimo metu. 
6. DRAUDIMO SUTARTIES TERITORIJA 
6.1. Draudimo apsauga galioja draudimo polise nurodytuose regionuose arba pervežimo/ekspedijavimo maršruto ribose. 

Jeigu krovinys pervežamas/ekspedijuojamas ne draudimo polise nurodytame regione arba pakeičiamas pervežimo/ekspedijavimo 
maršrutas ir tai iš anksto raštiškai nesuderinama su Draudiku, draudimo sutartis negalioja pakeistose krovinio pervežimo arba 
ekspedijavimo maršruto dalyse. 

7. DRAUDIMO SUMA, IŠSKAITA (FRANŠIZĖ) 
7.1. Draudikas draudimo liudijime nustato maksimalią draudimo sumą ir besąlyginę išskaitą pagal kiekvieną draudimo apsaugos variantą 

vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui. 
7.2. Draudimo liudijime gali būti nurodoma maksimali draudimo suma visiems draudimo apsaugos variantams visam draudimo sutarties 

galiojimo laikotarpiui. 
7.3. Išskaita (franšizė) - neatlyginama Draudėjo nuostolio dalis - nustatoma visoms pretenzijoms vieno draudžiamojo įvykio atveju. Išskaitos 

dydis nustatomas Draudiko ir Draudėjo susitarimu. Atskiru Draudėjo ir Draudiko susitarimu, draudimo sutartyje gali būti numatyta sąlyginė 
išskaita vietoje besąlyginės išskaitos. 

7.4. 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. 

7.5. Jeigu ne gyvybės draudimo sutartyje, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus, yra apdrausta tik dalis rizikos, Draudėjas (turi teisę 
papildomai ją apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo sutartį su tuo pačiu ar kitu Draudiku (Papildomas draudimas).  

7.6. Draudikas gali nustatyti didesnę draudimo sumą, kaip tai yra nurodyta CMR konvencijos 24–ame ir 26-ame  str. 
8. SUTARTIES SUDARYMO TVARKA 
8.1. Bendroji sutarties sudarymo tvarka nurodyta bendrųjų sąlygų 2 skyriuje. 
8.2. Prieš sudarant draudimo sutartį, Draudėjas privalo suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės 

įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi 
būti žinomos Draudikui.  
Esminė informacija, apie kurią Draudėjas privalo informuoti Draudiką yra: pageidaujama draudimo suma, pageidaujama sutarties 
galiojimo teritorija, transporto priemonių, kuriomis atliekami pervežimai, sąrašas, transporto priemonių techninė būklė, vairuotojų kaita ir 
kompetencija, draudimo trukmė, įvykių skaičius per paskutinius 3 metus, rizikos, nuo kurių pageidaujama apdrausti, kita informacija, 
nurodyta prašyme ir/arba Draudiko raštu prašoma suteikti informacija. Raštu pateikto prašymo originalas įteikiamas Draudikui. Už 
prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako Draudėjas. Sudarius draudimo sutartį, raštu pateiktas prašymas laikomas sudėtine 
draudimo sutarties dalimi. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas suteikė Draudikui žinomai melagingą 
informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai įvertinti, tai Draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo 
sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias Draudėjas nuslėpė, išnyko iki draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos 
draudžiamajam įvykiui. 

8.3. Jei po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė p. 8.2. nustatytos informacijos, tai Draudikas 
privalo ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šių aplinkybių sužinojimo pasiūlyti Draudėjui pakeisti draudimo sutartį. Jeigu Draudėjas 
atsisako tai padaryti ir per vieną mėnesį neatsako į pateiktą pasiūlymą, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį. 

8.4. Jei Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė p. 8.2. nustatytos informacijos, tai įvykus draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo išmokėti 
draudimo išmokos, kuri būtų išmokama Draudėjui įvykdžius p .8.2. numatytą pareigą, dalį, proporcingą sutartos draudimo įmokos ir 
draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta Draudėjui, jeigu jis būtų įvykdęs p. 8.2. numatytą pareigą, santykiui. 

8.5. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių. 
8.6. Prieš sudarydamas draudimo sutartį ir jos galiojimo metu Draudikas privalo suteikti Draudėjui šią informaciją: 
8.6.1. Draudiko pavadinimą, draudimo įmonės rūšį, adresą, Draudiko padalinio ar atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne Draudiko 

buveinėje); 
8.6.2. supažindinti Draudėją su Vežėjų automašinomis ir ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimo Taisyklėmis ir įteikti jų kopiją;  
8.6.3. informuoti Draudėją apie draudimo rizikos padidėjimo atvejus; 
8.6.4. iš sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, Draudiko elgesį, kai Draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, 

draudimo sutarčiai taikomą teisę; 
8.6.5. draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus; 
8.6.6. nedraudžiamuojus įvykius ir kitus atvejus, kada Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti arba sumažinti draudimo išmoką. 
8.7. Draudėjas (jo atstovas) privalo, sudarydamas draudimo sutartį, suteikti Draudikui teisingą informaciją, susijusią su draudimo sutarties 

sudarymu, bei pateikti visus reikalingus dokumentus draudimo sutarčiai sudaryti. Draudėjas yra atsakingas už teisingų duomenų 
pateikimą. 

8.8. Draudėjas privalo pranešti Draudikui apie visas sudarytas kitose draudimo bendrovėse vežėjo automašinomis/ekspeditoriaus civilinės 
atsakomybės draudimo sutartis, kurių galiojimo laikotarpis visiškai arba dalinai sutampa su Draudiko sutarties (liudijimo) galiojimo 
laikotarpiu. 

9. DRAUDIMO ĮMOKOS NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA 
9.1. Bendroji įmokos mokėjimo tvarka nurodyta bendrųjų sąlygų 3 skyriuje. 
9.2. Draudimo įmokos ir jos nustatymo tvarkos elementai: 
9.2.1. draudimo įmoka nustatoma atsižvelgus į Draudėjo bendrąsias bruto pajamas iš apdraustos veiklos; 
9.2.2. planuojamas mokesčio už pervežimą arba atlyginimo dydis - mokestis už pervežimą arba atlyginimo suma, kurią planuoja gauti vežėjas 

arba ekspeditorius draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 
9.2.3. įmokos tarifas - tarifas, pagal kurį apskaičiuojamas depozitas ir minimali įmoka pagal vežėjo planuojamą gauti mokestį už 

pervežimą/atlyginimą; įmoka perskaičiuojama draudimo laikotarpio pabaigoje pagal faktiškai gautą mokestį už pervežimą/atlyginimą; 
9.2.4. premijos depozitas - mokamos premijos suma, apskaičiuota pagal planuojamą mokestį už pervežimą/atlyginimą; 
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9.2.5. minimali premija - premijos suma, kuri turi būti sumokėta Draudikui nepriklausomai nuo faktiškai gautų pajamų iš pagrindinės Draudėjo 
veiklos (premijos depozitas ir minimalios premijos suma paprastai sutampa, tačiau gali būti susitarta depozito sumą sumažinti);      

9.2.6. perskaičiavimo pagrindas - per draudimo laikotarpį faktiškai gauta vežėjo/ekspeditoriaus mokesčio už pervežimą/atlyginimo suma; 
9.2.7. perskaičiavimo data - ne vėliau kaip per 10 dienų nuo draudimo sutarties galiojimo pabaigos. 
10. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS SUTARTIES GALIOJIMO METU 
10.1. Draudėjas arba jo atstovas, pateikęs prašymą draudimo sutarčiai sudaryti, privalo užtikrinti, kad draudimo rizika nedidėtų. Jei draudimo 

rizika padidinama arba jis sužino apie draudimo rizikos padidėjimą, jis privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per parą) apie tai pranešti 
raštu Draudikui. 

10.2. Rizikos padidėjimu laikoma:  
10.2.1. prašyme nurodytos ir/arba Draudiko atskirai raštu prašytos informacijos pasikeitimas; 
10.2.2. sutarties galiojimo teritorijos ar maršruto pasikeitimas; 
10.2.3. transporto priemonių, kuriomis atliekami pervežimai, pasikeitimas; 
10.2.4. kitos informacijos, nurodytos šių taisyklių II dalis 8.2. p. („esminė informacija“) pasikeitimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiame punkte nurodyti atvejai gali padidinti draudimo riziką, Draudikas turi teisę pareikalauti, kad Draudėjas įmokėtų 
papildomą įmoką. Draudėjui nesumokėjus papildomos draudimo įmokos Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį  

10.3. Draudėjas įsipareigoja: 
10.3.1. laiku mokėti draudimo įmokas ar jos dalis; 
10.3.2. draudimo sutarties galiojimo metu suteikti Draudiko reikalaujamą informaciją, susijusią su Draudėjo vykdoma apdrausta veikla;  
10.3.3. draudimo sutarties galiojimo metu suteikti informaciją apie sudarytas arba ketinamas sudaryti to paties pobūdžio draudimo sutartis. 
10.4. Taip pat Draudėjas sutarties galiojimo metu įsipareigoja: 
10.4.1. priimdamas ir atiduodamas krovinį, patikrinti važtaraščių duomenis, susijusius su krovinio kiekiu ir svoriu, jų charakteristikomis, 

važtaraščių numerius, krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Nustatęs neatitikimą, privalo įrašyti pastabas važtaraštyje; 
10.4.2. neturėdamas galimybės patikrinti važtaraščio duomenų ar turėdamas pastabų dėl priimamos siuntos būklės, apie tai privalo motyvuotai 

nurodyti važtaraštyje; 
10.4.3. pervežant specialių gabenimo sąlygų reikalaujančius krovinius (pavojingus, greitai gendančius, negabaritinius ir kt.) laikytis atitinkamų 

tokių krovinių pervežimą reglamentuojančių norminių aktų (ADR sutartis (1957 m. rugsėjo 30 d. Europos sutartis dėl pavojingų krovinių 
tarptautinio vežimo automobilių transportu), ATP susitarimas (1970 m. rugsėjo 1 d. Ženevos Susitarimas dėl greitai gendančių maisto 
produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių), kt. reikalavimai);  

10.4.4. laikytis Draudiko nurodymų dėl greitai gendančių maisto produktų gabenimo; 
10.4.5. saugoti priimtą krovinį, nepalikti transporto priemonės su kroviniu be priežiūros. Transporto priemonė su kroviniu bus laikoma nepalikta be 

priežiūros, jeigu stovėjimo aikštelė, kurioje sustojo transporto priemonė atitiks visus šiuos reikalavimus: aptverta teritorija, tamsiu paros 
metu apšviesta teritorija, kontroliuojamas transporto priemonių įvažiavimas ir išvažiavimas, kontroliuojamas fizinių asmenų įėjimas ir 
išėjimas, aikštelėje esančios transporto priemonės (jose esantys kroviniai) aikštelės personalo saugomi visą parą. Transporto priemonė 
nebus laikoma palikta be priežiūros ir tuo atveju, jei ji sustos aikštelėje, kurios apsaugos lygis atitinka tos valstybės teisės aktais keliamus 
reikalavimus saugiai stovėjimo aikštelei. Šis punktas nebus taikomas, jei vairuotojas priverstas sustoti poilsiui degalinėje, nes nuo 
neišvengiamos sustojimo poilsiui vietos (pagal nustatytą darbo režimą) iki artimiausios saugomos aikštelės yra daugiau kaip 50 km.; 

10.4.6. informuoti Draudiką apie visus gautus atlyginimus už nuostolius, patirtus dėl draudžiamojo įvykio; 
10.4.7. perduodamas dalies savo įsipareigojimų vykdymą subkontraktoriams, reikalauti jų apsidrausti vežėjo/ekspeditoriaus civilinę atsakomybę 

bei sekti, kad nebūtų prisiimta didesnė už tarptautinėse konvencijose numatytą atsakomybė. Informuoti Draudiką apie dalies savo 
įsipareigojimų vykdymo perdavimą subkontraktoriams; 

10.4.8. kartu su krovinio gavėju (siuntėju) surašyti įvykio protokolą, jeigu pagal Draudėjo išankstinį įvertinimą kroviniui padaryto nuostolio vertė 
neviršija 8 000 litų, o nuostolis įvyko ne LR teritorijoje; 

10.5. Draudikas įsipareigoja: 
10.5.1. įvykus draudžiamajam įvykiui, galiojančiuose teisės aktuose ir šiose draudimo rūšies Taisyklėse numatyta tvarka ir terminais mokėti 

draudimo išmokas; 
10.5.2. Draudėjui pareikalavus, išduoti draudimo liudijimo (poliso) dublikatą ar kitus draudimo sutarties sudarymą patvirtinančius dokumentus; 
10.5.3. neskelbti apie Draudėją informacijos, gautos sudarant draudimo sutartį, išskyrus įstatymuose nurodytus atvejus; 
10.5.4. sutarties galiojimo metu Draudikas nedelsdamas privalo informuoti Draudėją apie bet kokį sutarties sąlygų pasikeitimą, reikšmingą 

draudimo sutarties šalių teisėms ir pareigoms, kylančioms iš draudimo sutarties. 
10.6. Draudikas neturi teisės: 
10.6.1. išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu; 
10.6.2. atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos. 
11. ŠALIŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI ĮVYKUS DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI 
11.1. Draudėjas, sužinojęs apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, privalo kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną 

raštu bet kokia forma pranešti apie draudžiamąjį įvykį Draudikui. Ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas po pranešimo apie įvykį, 
Draudėjas privalo kreiptis į Draudiką ir raštiškai užpildyti nurodytos formos pranešimą apie draudžiamąjį įvykį. 

11.2. Įvykus įvykiui Draudėjas arba jo atstovas turi imtis visų įmanomų priemonių, kad sumažintų arba užkirstų kelią nuostoliams.  
11.3. Draudėjas privalo pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją apie įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant įvykio faktą ir/ar 

nuostolio dydį. Be kitų dokumentų, Draudėjas privalo pateikti: 
11.3.1. visus pretenzijų dokumentus: 
11.3.1.1. iš pretenzijų pareiškėjų gautus dokumentus, kuriais grindžiamas reikalavimas vežėjams automašinomis /ekspeditoriams, t.y.: 

- automobiliais pervežamų krovinių važtaraščius arba kitus  dokumentus su krovinio gavėjo arba jo atstovo atžymomis apie krovinio 
trūkumą arba pažeidimą, 
- faktūras ir sąskaitas, 
- įpakavimo žiniaraščius, 
- krovinio   apžiūros   aktus  (avarinius  sertifikatus),  ekspertizės  aktus, pasirašytus nepriklausomų specializuotų tarnybų pagal įvykio 
vietos šalies įstatymus, praktiką ir papročius arba krovinio apžiūros aktus, liudijimus apie krovinio trūkumą arba jo sugadinimą, 
- reikalaujančiojo iš vežėjo/ekspeditoriaus atlyginti žalą nuostolių apskaičiavimą, 
- atveju,  kai  pretenziją  vežėjui/ekspeditoriui  pareiškia  ne  teisėtas krovinio gavėjas, o apdraudusi krovinį draudimo kompanija, būtina 
reikalauti, kad pretenzijos pareiškėjas (krovinio draudikas) pateiktų dokumentą, patvirtinantį krovinio savininko teisių perėjimą krovinio 
draudikui po pretenzijų dėl krovinio draudimo apmokėjimo; 

11.3.1.2. komplektą dokumentų, kuriuos privalo gauti ir pateikti vežėjas/ekspeditorius, tame tarpe:kelių policijos protokolą, 
- policijos pažymą,  patvirtinančią  faktą, kad  vežėjas kreipėsi į šias tarnybas dėl krovinio pavogimo arba kitokių kriminalinio pobūdžio 
įvykių krovinio pervežimo metu arba teisėsaugos tarnybų pažymą - patvirtinimą apie baudžiamosios bylos iškėlimą dėl vagystės arba 
kitokio kriminalinio įvykio, 
- išsamų vairuotojo paaiškinimą raštu apie įvykį, 
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- išlaidas,  padarytas  Draudėjo siekiant išvengti nuostolių arba juos sumažinti ar ginant savo interesus teismuose, pateisinančius 
dokumentus,  
- susirašinėjimų su pretenzijų pareiškėjais nuorašus, 
- dokumentą, patvirtinantį, kad Draudėjas atlygino pretenzijas, 
- tuo atveju, kai Draudėjo reikalavimu Draudikas turi atlyginti išlaidas Draudėjo agentui arba atstovui, kuris faktiškai jau atlygino 
pretenziją, Draudėjas turi pateikti dokumentus, liudijančius, kad suteikė agentui/atstovui įgaliojimus sureguliuoti ir apmokėti Draudėjo 
nuostolius. 

11.3.1.3. jei pretenzija Draudėjui nėra pareikšta, Draudėjas privalo pateikti šių taisyklių II dalies 11.3.1.1. p. nurodytus dokumentus, išskyrus 
pretenziją ir pretenzijos pareiškimo teisėtumą patvirtinantį dokumentą.  

11.3.2. Draudikas turi teisę reikalauti, kad Draudėjas pateiktų kitus, šiose taisyklėse neįvardytus įvykio, jo aplinkybių tyrimui ar nuostolio dydžio 
nustatymui reikalingus dokumetus.  

11.4. Draudėjas privalo informuoti Draudiką apie bet kokius teismus ar derybas su pretenzijų pareiškėjais. Taip pat Draudėjas privalo sudaryti 
sąlygas Draudikui atstovauti Draudėją teismuose arba dalyvauti derybose su pretenzijų pareiškėjais. 

11.5. Žalos dydį (nuostolį) nustato Draudikas, vadovaudamasis Draudėjo ir kitų organizacijų, įstaigų, įmonių pateiktais dokumentais. 
11.6. Draudikas turi teisę: 
11.6.1. gauti  iš  Draudėjo būtiną informaciją bei dokumentus, susijusius su įvykiu, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju; 
11.6.2. savo nuožiūra  skirti ir samdyti  įvykio tyrimo specialistus, ekspertus, advokatus ir kitus asmenis įvykio aplinkybėms tirti, byloms nagrinėti 

arba nuostolio dydžio nustatymui; 
11.6.3. atstovauti Draudėją teismuose arba dalyvauti derybose su pretenzijų pareiškėjais; 
11.6.4. duoti Draudėjui rekomendacijas  kaip  sumažinti  nuostolius. 
11.6.5. 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 turto, 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. 

11.7. Žalos dydis, nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, laikomas teisingu. Tačiau tai neatima iš šalių teisės apskųsti šį sprendimą kasacine 
tvarka, tam, kad būtų įrodyta, jog nuostoliai yra mažesni. 

11.8. Jeigu Draudėjo atsakomybė pagal šias draudimo Taisykles kyla dėl trečiųjų asmenų kaltės, Draudėjas privalo imtis visų būtinų veiksmų ir 
atlikti visus formalumus, kad, siekdamas jau padarytų nuostolių atlyginimo, dokumentais galėtų patvirtinti savo teises regreso tvarka gauti 
iš trečiųjų asmenų atlyginimą. 

11.9. Draudėjas privalo informuoti Draudiką apie visus iš kitų asmenų gautus atlyginimus už draudžiamojo įvykio padarytus nuostolius.  
12. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS 
12.1. Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos, išskyrus būtinąsias išlaidas, Draudėjo turėtas mažinant 

žalą ar vykdant Draudiko nurodymus, neatsižvelgiant į tai, kad atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato. Draudiko išmokėtų 
draudimo išmokų suma dėl visų draudžiamųjų įvykių, kilusių draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, negali viršyti šios draudimo sumos, 
išskyrus aukščiau minėtas būtinąsias išlaidas. 

12.2. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos atimama franšizės suma. 
12.3. Gavęs visą informaciją, reikšmingą draudžiamojo įvykio fakto, aplinkybių ir pasekmių bei draudimo išmokos dydžio nustatymui, Draudikas 

per 30 kalendorinių dienų  išmoka draudimo išmoką.  
12.4. Jei įvykis yra draudžiamasis, o Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudėjo pageidavimu Draudikas privalo 

išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip tris mėnesius. 
12.5. Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, Draudikas privalo pateikti Draudėjui, ar Naudos gavėjui išsamų ir 

motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 dienų nuo pranešimo apie 
draudžiamąjį įvykį, Draudikas privalo raštu išsamiai informuoti Draudėją (Naudos gavėją) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą. 

12.6. Draudimo išmoka yra mažinama arba nemokama tokiais atvejais: 
12.6.1. Draudėjas nuslėpė arba pateikė melagingus duomenis apie draudimo objektą, reikalingus draudimo įmokai ir draudimo sumai 

apskaičiuoti; 
12.6.2. Draudėjas ar naudos gavėjas gavo atitinkamą žalos atlyginimą iš įvykio kaltininko; 
12.6.3. Draudėjas neįvykdo Taisyklių II dalies 10.4.1.-10.4.5., 10.4.7., 11.1.-11.4. punktuose nurodytų reikalavimų. 
12.6.4. Kitais teisės aktų numatytais atvejais.  
12.7. Draudimo išmoka nemokama:  
12.7.1. jei įvykis nedraudžiamasis;  
12.7.2. jei Draudėjas apie įvykį turėjo pranešti, bet be pateisinamos priežasties nepranešė atitinkamai tarnybai (policijai, priešgaisrinės apsaugos 

tarnybai, kt.), taip pat, kai nurodytos tarnybos nepatvirtina įvykio;  
12.7.3. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl Draudėjo tyčios.  
12.8. Bet kuriuo atveju Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, kad 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. 

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
13.1. Visos šių Taisyklių nuostatos, susijusios su Draudėju, taikomos ir naudos gavėjams, jeigu Draudėjas sutarties neįvykdė, o naudos gavėjas 

pareiškia Draudikui reikalavimą išmokėti draudimo išmoką. Draudėjas laikomas atsakingu už draudimo sutarties pažeidimus. 
13.2. Įteikiant draudėjui, Draudikui jo buveinės, gyvenamosios vietos adresu, nurodytu prašyme, draudimo liudijime, šalių pranešime apie 

buveinės adreso pakeitimą;  
13.3. Draudėjo pateikta informacija Draudikui turi būti laikoma paslaptyje ir naudojama tik LR įstatymų nustatytiems tikslams (tarp jų ir tikrinant 

aplinkybes, susijusias su draudimo sutarties sudarymu bei jos vykdymu). Informacija, susijusi su draudėju, gali būti pateikta: 
13.3.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais; 
13.3.2. kitais atvejais, esant raštiškam draudėjo sutikimui arba jo prašymui. 
13.4. Draudikas atsako už informacijos apie Draudėją paskleidimą įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai įstatymai leidžia tokią 

informaciją skelbti. 
13.5. Jei šiose Taisyklėse kas nors nenumatyta, draudimo sutarties šalys vadovaujasi galiojančiais teisės aktais. 
 


