
Šiame dokumente pateikiama bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą – transporto priemonių draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo 
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Kam taikoma draudimo apsauga?

Jūsų transporto priemonė apdraudžiama nuo bet kokių 
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu atsitikusių staigių ir 
nenumatytų įvykių, kaip antai:

 Eismo įvykis
 Priekinio stiklo dūžis ir pan.
 Trečiųjų asmenų veika, pvz., vandalizmas ar pan.
 Transporto priemonės detalių vagystė ar plėšimas
 Transporto priemonės vagystė ar plėšimas
 Gamtos jėgų padaryta žala: pvz., dėl audros, krušos, potvynio, 

liūties, tiesioginio žaibo smūgio į transporto priemonę, jei dėl 
to kyla gaisras

 Gaisras (nekontroliuojama ugnis) ar sprogimas
 Kiti staigūs ir nenumatyti įvykiai, neįvardyti kaip 

nedraudžiamieji

Jeigu nurodyta draudimo liudijime, papildomai gali būti 
taikomos šios sąlygos:

 Draudimas nauja verte 
 Neskaičiuojamas originalių detalių nusidėvėjimas
 Atlyginame nuostolius dėl papildomai sumontuotos įrangos 

neviršijant draudimo liudijime nurodytos sumos eurais 
 Teikiamos pagalbos kelyje paslaugos
 Vairuotojas ir keleiviai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų 

kelionės metu
 Atlyginamos kitos išlaidos, dėl kurių susitariame papildomai

Draudimo suma nurodoma draudimo sutartyje, liudijime 

Transporto priemonės gali būti draudžiamos rinkos verte arba 
nauja verte (tik transporto priemonės iki 60 dienų nuo pirmos 
registracijos ir jei ta vertė nurodyta liudijime)

Kam netaikoma draudimo apsauga?

Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, žala neatlyginama 
dėl šių įvykių (atvejų):

 Jei transporto priemonę vairavo apsvaigęs ar neturintis teisių 
tai daryti asmuo

 Jei atsitiko antras ir vėlesnis įvykis, kai transporto priemonę 
vairavo jaunesnis nei nurodyta sutartyje ar mažesnį vairavimo 
stažą nei nurodyta sutartyje turintis asmuo

 Jei valdytojas pasišalino iš įvykio vietos
 Jei transporto priemonės teisėtas valdytojas žalą padarė tyčia
 Suklastotų įvykių ar jų padarinių atvejais
 Jei yra priežastinis ryšys tarp įvykio ir techniškai netvarkingo 

transporto
 Jei žala atsirado dėl krovinio pakrovimo ar iškrovimo 
 Jei žala atsirado transporto priemonę gabenant kaip krovinį, 

taip pat ją kraunant, išskyrus jos transportavimą keltu 
 Jei žala padaryta važiuojant ne kelių eismui skirtomis 

teritorijomis, pvz., pievomis, laukais, miškais, užšalusiais 
vandens telkiniais

 Apgadinimui dėl ilgalaikių natūralių procesų, pvz., 
susidėvėjimo, korozijos, įtrūkių, įskilų ar pan.

 Vagystės atveju reikalaujamos apsaugos sistemos nebuvo arba 
ji neveikė 

 Jei transporto priemonė buvo palikta atidarytais langais, 
neužrakintomis durimis, neuždengtu stogu, jeigu joje buvo 
palikti rakteliai, signalizacijos pultelis, imobilizatorius

 Jei transporto priemonę pasisavino teisėti valdytojai arba Jūs
 Jei pavogtos detalės neįėjo į apdraustos transporto priemonės 

komplektaciją 
 Skysčių prasiskverbimo pro nesandarias angas 
 Vidinių gedimų ne dėl išorinio mechaninio poveikio
 Garantinio laikotarpio atsakomybei
 Elektros įrangos gedimams dėl srovės svyravimų ar pan. 
 Drėgmės poveikio, pvz., pelėsio, puvimo ar pan.
 Žalos dėl sprogimo transporto priemonės variklyje
 Karo veiksmų, terorizmo, masinių neramumų  
 Branduolinės reakcijos 
 Transporto priemonės arešto ar kon�skavimo 
 Radiacijos ir jonizuojančiosios spinduliuotės
 Žemės drebėjimo 
 Baudų, prastovų, išlaidų degalams, kitų einamųjų priežiūros 

išlaidų ar pan. 
 Draudimo vertę viršijančiai draudimo sumos daliai

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?

Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo arba 
išmoka gali būti mažinama, jei:

! Prieš sudarydamas draudimo sutartį nesuteikiate informacijos 
apie esmines aplinkybes

Kokia šio draudimo rūšis?

Transporto priemonių draudimas – savanoriškas transporto priemonių, skirtų asmeniniam naudojimui ar keleivių, 
krovinių pervežimui ir registruotų Lietuvos Respublikoje, draudimas nuo sugadinimo, sunaikinimo ar vagystės.
Jūsų versle naudojamos transporto priemonės (jų grupė) gali būti apdraudžiamos transporto priemonių parko 
sutartimi.
Papildomai galime apdrausti papildomą transporto priemonės įrangą, Jus ir kartu važiuojančius keleivius ar suteikti 
pagalbos kelyje paslaugų apsaugą.
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! Tinkamai nesuteikiate išsamios informacijos apie įvykį ir / ar 
įvykio kaltininką 

! Nesiimate priemonių žalai išvengti ar sumažinti
! Nesilaikote draudimo sutarties sąlygų
! Nesilaikote rizikos sumažinimo reikalavimų
! Nesuteikiate galimybės tinkamai įvertinti nuostolių dydį ir 

priežastis
! Valdytojas neįeina į draudimo sutartyje nurodytų valdytojų 

grupę
! Sugadinimai padaryti ne kelių eismo aplinkybėmis, transporto 

priemonę eksploatuojant ne pagal paskirtį
! Transportuojamos sprogios ar degios medžiagos
!  Esant padidintai rizikai (pvz., teikiant pavėžėjimo, taksi 

paslaugas ar pan.), kai ji nėra nurodyta draudimo sutartyje
! Pasikeitus transporto priemonės savininkui, išskyrus lizingo 

atvejus
! Žala padaryta tik stiklui 
! Transporto priemonė remontuojama užsienyje
! Transporto priemonė remontuojama ne mūsų nurodytose 

remonto dirbtuvėse
! Žalos nepatvirtina atitinkamos tarnybos
! Transporto priemonė pavogta su jos registracijos dokumentais
! Nevykdote draudimo sutartyje ir draudimo taisyklėse nurodytų 

pareigų

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Draudimo apsauga taikoma draudimo sutartyje, liudijime nurodytoje teritorijoje

Kada ir kaip moku?

Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje. Draudimo įmokas galima sumokėti pavedimu, elektronine 
bankininkyste arba grynaisiais pinigais, naudojantis draudiko partnerių tinklu. Galimybė sumokėti draudimo įmokas grynaisiais pinigais arba 
atsiskaityti mokėjimo kortele sudaroma tik kai kuriuose draudiko ar draudiko partnerių padaliniuose. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius 
pavedimą į draudimo bendrovės ar į draudimo bendrovės įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite draudimą, banko sąskaitą, arba gavus draudimo įmoką 
grynais pinigais

• Suteikti visą prašomą informaciją apie draudimo objektą ir su juo 
susijusius dokumentus

• Pastebėjus nedelsiant ištaisyti bet kokią pateiktą klaidingą ar 
neišsamią informaciją

• Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
• Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose įrašyti visus 

draudiko reikalaujamus rekvizitus
• Laikytis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
• Nedelsiant informuoti draudimo bendrovę apie rizikos padidėjimą
• Informuoti apdraustąjį ir / ar naudos gavėją apie draudimo sutartį ir jos 

sąlygas
• Grąžinti išmoką ar išmokos permoką už nepatirtą nuostolį
• Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastį

• Pateikti dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
• Sudaryti galimybes apžiūrėti draudžiamą transporto priemonę
• Rūpintis tinkama transporto priemonės eksploatacija bei priežiūra
• Imtis priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti
• Pranešti apie įvykį atitinkamoms institucijoms
• Apie įvykį pranešti draudimo bendrovei tinklalapyje www.gjensidige.lt 

arba bendruoju telefonu 1626 ar elektroniniu paštu info@gjensidige.lt
• Saugoti sugadintą transporto priemonę ar jos liekanas ir nepradėti 

remonto iki mūsų apžiūros
• Suteikti informaciją apie įvykio kaltininką
• Derinti transporto priemonės remonto sąmatas
• Laikytis galiojančių Kelių eismo taisyklių

Kokios mano pareigos?

• Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudijime 
nurodytam terminui

• Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos dienos 
00:00 val. (Lietuvos laiku), jeigu liudijime nėra nurodytas kitas laikas ir 
jeigu laiku sumokėta draudimo įmoka. Išimtys ir pasekmės, kylančios 
laiku nesumokėjus draudimo įmokos, nustatytos draudimo taisyklėse

• Draudimo sutarties terminas pasibaigia draudimo liudijime nurodytos 
dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku), jei draudimo liudijime nėra 
nurodytas kitas laikas. Draudimo apsauga taip pat pasibaigia prieš 
terminą draudimo taisyklėse numatytais atvejais, įskaitant, bet 
neapsiribojant, atvejus, kai mes sumokame visas išmokas, nustatytas 
draudimo sutartyje, bei atvejus, kai pasikeičia apdraustojo turto 
savininkas

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

• Pranešdamas apie draudimo sutarties nutraukimą draudimo bendrovei 
ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos 
raštu (paštu, elektroniniu paštu arba naudodamasis kurjerio 
paslaugomis). Prašymas nutraukti draudimo sutartį turi būti 
pasirašytas Jūsų ar Jūsų įgalioto asmens

• Sudarius draudimo sutartį nuotolinio ryšio priemonėmis, turite teisę 
atsisakyti draudimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo draudimo 
sutarties sudarymo dienos, išskyrus draudimo taisyklėse numatytas 
išimtis 

• Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų nuostatų ar 
draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka

Kaip galiu nutraukti sutartį?
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