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I. Bendrosios sąlygos
1.

Sąvokos

1.1.

Draudikas – ADB „Gjensidige“.

1.2.

Draudėjas – fizinis ar juridinis asmuo, esantis laivo savininku ar laivo valdytoju, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar
kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį.

1.3.

Tretysis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo ar darbo sutartiniais santykiais su Draudiku ir Draudėju.

1.4.

Susiję su draudėju asmenys – asmenys, kuriems Draudėjas pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo saugoti, rūpintis draudimo objektu, kiti įstatymų
nustatyta tvarka įgalioti atstovai.

1.5.

Draudimo sutartis – draudimo rūšies taisyklių pagrindu sudaroma dvišalė sutartis tarp Draudiko ir Draudėjo, pagal kurią Draudėjas įsipareigoja mokėti
sutartyje nustatytą draudimo įmoką, o Draudikas įsipareigoja, įvykus sutartyje numatytam draudžiamajam įvykiui išmokėti draudimo išmoką.

1.6

Draudimo liudijimas (polisas) – Draudiko išduodamas oficialus dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.

1.7.

Apdrausto turto savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam turtas priklauso nuosavybės teise.

1.8.

Apdrausto turto valdytojas – asmuo, valdantis transporto priemonę panaudos, nuomos sutarčių arba kitu teisėtu pagrindu.

1.9.

Draudimo suma – suma, kurios neviršydamas Draudikas atlygina draudžiamojo įvykio metu patirtus nuostolius.

1.10.

Draudžiamasis įvykis – įvykis, kurio metu patirti nuostoliai yra atlyginami pagal draudimo sutarties sąlygas.

1.11.

Nedraudžiamasis įvykis – įvykis, kurio metu patirtų nuostolių, Draudikas pagal draudimo sutartį neatlygina.

1.12.

Draudimo objektas – Draudėjo turtiniai interesai, nurodyti draudimo sąlygose.

1.13.

Draudimo rizika – tikimybė įvykti draudžiamajam įvykiui.

1.14.

Besąlyginė išskaita (franšizė) – suma, kuria, kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju Draudikas mažina mokėtiną draudimo išmoką. Jei Draudikas
turi regreso teisę, draudimo išmoka franšizės suma nėra mažinama.

1.15.

Sąlyginė išskaita (franšizė) – tai pinigų suma, kurios neviršijanti žala nėra atlyginama. Jei žalos suma viršija franšizę, sąlyginė franšizė neišskaičiuojama iš žalos sumos.

1.16.

Subrogacija (reikalavimo teisės perėjimas) – Draudiko teisė reikalauti išmokėtų pinigų sumų iš atsakingo asmens (kaltininko) už padarytą žalą.

1.17.

Laivai – jūriniai ir vidaus vandenų laivai bei įvairūs plaukiojantys objektai: pontonai, plaukiojantys kranai, plaukiojantys dokai, baržos ir panašūs
objektai.

1.18.

Visiškas konstrukcinis žuvimas – laivas laikomas visiškai konstrukciškai žuvusiu, jei jo atgavimo ir/ar laivo atstatymo išlaidos didesnės už numatytą draudimo sumą.

1.19.

Didelis neatsargumas – Draudėjo vidaus taisyklių, teisės aktų bei nustatytų saugumo ir prevencijos reikalavimų nesilaikymas, akivaizdžiai lemiantis pavojingų padarinių nenumatymą arba lengvabūdišką tikėjimąsi tų padarinių išvengti.

1.20.

Stichine nelaime laikoma audra, viesulas, liūtis, kruša, žaibo trenkimas, žemės drebėjimas, ugnikalnio išsiveržimas. Žaibo trenkimu laikomas
tiesioginis žaibo poveikis apdraustam laivui.

2.

Draudėjo ir Draudiko teisės ir pareigos

2.1.

Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudėjas privalo:

2.1.1.

Suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias
Draudėjas privalo informuoti Draudiką, nurodomos Taisyklėse, Prašyme arba raštiškai Draudiko pareikalautos;

2.1.2. Draudiko reikalavimu užpildyti Prašymą bei suteikti kitokią Draudiko reikalaujamą informaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti;
2.1.3. Sudaryti sąlygas Draudikui įvertinti draudimo riziką;
2.1.4. Pranešti Draudikui apie visas jo sudarytas draudimo sutartis dėl laivo civilinės atsakomybės draudimo.
2.2.

Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas privalo:

2.2.1. Supažindinti Draudėją su Taisyklėmis, duoti jų kopiją;
2.2.2. 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;
2.2.3. Informuoti apie draudimo sutarčiai taikomą teisę, kurią pasirinkti siūlo Draudikas.
2.3.

Draudėjo pareigos sutarties galiojimo metu:

2.3.1. Laiku mokėti draudimo įmokas;
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2.3.2. Draudėjas, sužinojęs apie draudžiamąjį įvykį, privalo apie tai pranešti Draudikui. Jei draudžiamasis įvykis įvyksta Lietuvos Respublikoje, apie tai
raštu pranešti Draudikui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, jei užsienyje – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Tokią pat pareigą turi
ir naudos gavėjas, jeigu jis žino apie jo naudai sudarytą draudimo sutartį ir ketina pasinaudoti teise į draudimo išmoką;
2.3.3. Įvykus draudžiamajam įvykiui Draudėjas turi imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, tame tarpe nedelsdamas imtis
visų galimų veiksmų gelbėti žmones, transporto priemonę ir kitą turtą, siekiant pašalinti priežastis, galinčias didinti nuostolius. Draudikas atleidžiamas nuo tos žalos dalies atlyginimo, kuri atsirado dėl to, kad Draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių šiai žalai
sumažinti ar išvengti;
2.3.4. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika, apie tai Draudėjas privalo pranešti draudikui tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus jis sužinojo, įskaitant:
a)

jei pasikeitusi laivo klasifikacinė bendrovė, arba jo klasė suspenduota, pasikeitusi, nutraukta arba pasibaigęs jos galiojimo laikas, su sąlyga, kad
jeigu laivas yra jūroje, tai netaikoma iki laivui atvykstant į kitą uostą;

b)

jei pasikeitusi laivo (savanoriškai ar kitaip) nuosavybė ar vėliava, laivas perduotas naujai vadovybei, pagal čarterį išnuomotas tuščias laivas,
pasikeitusios teisės į laivą ar jo naudojimo būdas. Jeigu laivas gabena krovinį ir jau išplaukė iš pakrovimo uosto ar yra jūroje ir plaukia balaste,
ši sąlyga netaikoma iki laivas baigs planuotą kelionę, atvyks į galutinį iškrovimo uostą, jei gabena krovinį, arba į paskyrimo uostą, jeigu plaukia
balaste. Tačiau, jeigu rekvizuojama nuosavybės teisė ar naudojimo teisė, prieš tai draudėjui raštu nepritarus, ši sąlyga pradedama taikyti po 15
dienų nuo tokio rekvizavimo, nesvarbu, kur bus laivas – jūroje ar uoste;

c)

Draudėjui pažeidus sutarties sąlygas dėl navigacijos, pervežamų krovinių, plaukiojimo rajonų, plaukiojimo terminų, buksyravimo, gelbėjimo paslaugų ir pan.
Draudimo išmoka mokama tik su sąlyga, kad vos sužinojus (ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, bet iki tokių operacijų pradžios) apie pažeidimus buvo informuotas Draudikas, padaryti atitinkami draudimo sutarties papildymai ir susitarta dėl papildomos įmokos mokėjimo.

2.3.5. Kiekvienu atveju apie įvykį nedelsiant pranešti policijai, kitoms pagal situaciją reikalingoms tarnyboms;
2.3.6. Sudaryti galimybę Draudikui apžiūrėti įvykio metu sugadintą turtą, sugadintus mazgus, detales iki remonto, ardymo arba jo turto likučius, papildomus įrengimus, jų liekanas ekspertizei atlikti. Draudėjas neturi teisės pradėti šalinti įvykio pasekmių, apdrausto turto remonto, ardymo ar
utilizavimo, nesuderinęs to su Draudiku;
2.3.7. Pasikeitus draudimo rizikai, per 3 darbo dienas apie tai informuoti Draudiką;
2.3.8. Pateikti Draudikui visus dokumentus, susijusius su draudžiamojo įvykio fakto, aplinkybių ir padarinių bei draudimo išmokos dydžio nustatymui.

3.

Draudiko teisių ir pareigų perleidimo kitam Draudikui tvarka

3.1.

Įstatymų numatyta tvarka Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas kitiems Draudikams.

3.2.

Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti Draudėją prieš du mėnesius.

3.3.

Jei Draudėjas nesutinka su Draudiko pasikeitimu, tai jis turi teisę nutraukti draudimo sutartį ir turi teisę į sumokėtą draudimo įmokos dalį už likusį
sutarties galiojimo laiką.

4.

Draudimo sutarties nutraukimo ir pakeitimo sąlygos. Šalių atsiskaitymas nutraukus
sutartį

4.1.

Draudimo sutartis gali būti pakeista tik Draudiko ir Draudėjo raštišku susitarimu.

4.2.

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kokiu atveju. Šiame punkte nurodytu pagrindu nutraukus draudimo sutartį, už sutarties
galiojimo laikotarpį sumokėta draudimo įmoka negrąžinama.

4.3.

Jei draudimo įmoka buvo mokėta dalimis, Draudikas turi teisę į dalį draudimo įmokos iki nutraukimo (įskaitant tiek sutarties galiojimo, tiek
draudimo apsaugos sustabdymo dėl eilinės įmokos nesumokėjimo laikotarpį).

4.4.

Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl eilinės įmokos nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius, tai Draudikas turi teisę vienašališkai
nutraukti draudimo sutartį. Draudikas, šiuo pagrindu nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į iki draudimo sutarties nutraukimo nesumokėtas
draudimo įmokas, tarp jų ir įmokas, tenkančias draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiui, bet neilgesniam kaip 3 mėnesiai.

4.5.

Draudimo sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą:

4.5.1. Jei po sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu, šiuo atveju Draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
4.5.2. Draudimo sutarties šalių pageidavimu, jeigu viena šalis ne vėliau, kaip prieš 30 kalendorinių dienų, raštu įspėja kitą šalį apie draudimo sutarties nutraukimą.
4.6.

Šalių atsiskaitymas nutraukus sutartį:

4.6.1. Jei draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo iniciatyva, Draudėjui grąžinama draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus
sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (30% Draudėjui grąžintinos draudimo įmokos sumos) bei pagal tą draudimo sutartį išmokėtas sumas;
4.6.2. Jei draudimo sutartis nutraukiama Draudiko iniciatyva, Draudėjui grąžinama draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.
4.7.

II.

Jeigu Draudikas, žinodamas aplinkybes, apie kurias Draudėjas neinformavo dėl neatsargumo, nebūtų sudaręs draudimo sutarties, tai jis per du
mėnesius nuo sužinojimo, kad Draudėjas nepaisė nustatytos informacijos dėl neatsargumo, turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį. Įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką tik įrodęs, kad nė vienas Draudikas, žinodamas aplinkybes,
kurių draudėjas nenurodė dėl neatsargumo, nebūtų sudaręs draudimo sutarties.

Draudimo sąlygos

5.

Draudimo sutarties įsigaliojimo tvarka

5.1.

Draudimo sutarties galiojimo terminai nustatomi pagal Draudėjo užpildytą prašymą draudimo sutarčiai sudaryti. Tokia draudimo sutartis galioja tik
draudžiamiesims įvykiams, kurie įvyko po to, kai visa draudimo įmoka arba, susitarus su Draudiku, jos dalis pateko į Draudiko kasą ar sąskaitą.
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5.2.

Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika, apie tai Draudėjas privalo pranešti Draudikui tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus jis sužinojo.

6.

Draudimo objektas

6.1.

Draudimo objektas yra laivo savininko ir/ar valdytojo, kuris yra nurodomas draudimo polise, (toliau tekste – valdytojo) civilinė atsakomybė prieš
trečiuosius asmenis dėl žalos padarymo, atsirandanti dėl laivo, kurio pavadinimas nurodomas draudimo polise (toliau – laivas), naudojimo.

6.2.

Draudimo objektu nelaikoma:

6.2.1. atsakomybė prieš asmenis, sudariusius su Draudėju darbo sutartį, esančius mokymuose pas Draudėją, atliekančius praktiką ir pan.;
6.2.2. baudos;
6.2.3. atsakomybės už žalą kroviniui ar kitam turtui vežamam apdraustu laivu. Išmoka gali būti mokama tik už išlaidas pašalinant krovinį ar turtą nuo laivo laužo;
6.2.4. atsakomybė už žalą laivo remontuotojų ar statybininkų turtui, esančiam laive;
6.2.5. atsakomybė už Draudėjui priklausančius ar jo nuomojamus, naudojamus konteinerius, įrangą, kurą ar kitą turtą, esantį laive;
6.2.6. atsakomybė už grynuosius pinigus, dokumentus, tauriuosius metalus, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius ir pan., priklausančius žmonėms, esantiems laive;
6.2.7. kuras, draudimo įmokos, algos, provizija ir uosto mokesčiai, atsiradę dėl laivo išplaukimo atidėjimo laukiant iki atvyks kapitono, tarnautojo ar
įgulos nario pamaina;
6.2.8. atsakomybė už turto užteršimą ar užkrėtimą;
6.2.9. bendroji avarija, bylinėjimąsis ir gelbėjimas, susidūrimo atsakomybė, jei tai drausta pagal laivo draudimo sutartį, bet išmoka nemokama pagal
laivo draudimo sutartį todėl, kad neteisingai nustatyta laivo vertė, laiku nesumokėta įmoka ar padaryti laivo draudimo sutarties pažeidimai.

7.

Draudžiamieji įvykiai

7.1.

Draudžiamasis įvykis yra dėl nelaimingų įvykių draudimo sutarties galiojimo metu atsirandanti Draudėjo civilinė atsakomybė prieš trečiuosius
asmenis už:

7.1.1.

žalą, padarytą bet kuriam nejudamam ar judamam objektui ar bet kokiam kitam daiktui (įskaitant kitus laivus), jei atsakomybė už žalą šiems
objektams nėra apdrausta pagal laivo arba kokią kitą draudimo sutartį. Jei laivo valdytojo atsakomybė šiems objektams yra apdrausta (pilnai
arba dalinai) pagal laivo draudimo sutartį, tada draudimo išmoka mokama tik už tą pretenzijos dalį, kuri viršija pagal laivo draudimo sutartį
mokamą išmoką;

7.1.2.

bet kokio objekto, daikto ar turto liekanų pašalinimą, pakėlimą, perkėlimą ar sunaikinimą. Tai galioja ir laivo, kurio valdytoju yra Draudėjas,
nuolaužų pašalinimui jeigu to reikalauja kompetetingos tarnybos (pvz. uosto direkcija, laivybos inspekcija ar pan.);

7.1.3.

Draudėjo atsakomybę prisiimtą pagal įprastinio vilkimo/buksyravimo sutartis, įplaukiant ar išplaukiant iš uosto, manevruojant uoste įprastinių
operacijų metu;

7.1.4. asmens sužalojimą, ligą, trečiųjų asmenų gyvybės atėmimą ar išlaidas gyvybės gelbėjimui.
7.2.

Taip pat papildomai draudžiama:

7.2.1.

papildomos trečiųjų asmenų išlaidos už kurą, draudimą, uosto rinkliavas, kurias reikėjo patirti dėl sergančių ar sužeistų žmonių, keleivių be bilieto,
pabėgėlių, išgelbėtų jūroje žmonių iškėlimo iš laivo;

7.2.2. papildomas trečiųjų asmenų išlaidas, kurios atsirado prasidėjus infekcinei ligai laive ar ant kranto;
7.2.3. teismo išlaidas Draudėjo patirtas siekiant išvengti, sumažinti ar užginčyti atsakomybę.

8.

Nedraudžiamieji įvykiai

8.1.

Nedraudžiamuoju įvykiu laikomas bet koks įvykis, kilęs dėl Draudėjo, naudos gavėjo, laivo savininko ar valdytojo tyčios veiksmų.

8.2.

Nedraudžiamuoju įvykiu laikomas bet koks įvykis, kilęs dėl:

8.2.1. karo, pilietinio karo, revoliucijos, sukilimo, maišto ar dėl to kilusios pilietinės nesantaikos, bet kokios karinės jėgos padaryto ar prieš tą jėgą nukreipto karo veiksmo;
8.2.2. užgrobimo, konfiskavimo, arešto, sulaikymo (išskyrus tyčinį turto gadinimą ir piratų užpuolimus) ir su tuo susijusios pasekmių ar bandymo atlikti minėtus veiksmus;
8.2.3. paliktų minų, torpedų, bombų sprogimo ar kitų užsilikusių karo ginklų poveikio;
8.2.4. streikų, lokautų, iš darbo atleistų darbininkų, jūreivių ar darbininkų neramumų, maištų, riaušių ar pilietiniuose sąmyšiuose dalyvaujančių asmenų;
8.2.5. teroristų ar asmenų, veikiančių politiniais motyvais, veiksmų;
8.2.6. sprogstamos medžiagos, sprogstamojo įtaiso sprogimo;
8.2.7. bet kokio karo ginklo panaudojimo, įvykdyto bet kokio asmens piktavališkais tikslais ar dėl teroristinių ar politinių motyvų;
8.2.8. karo ginklo, naudojančio atominę ar branduolinę skaidymosi ir/ar jungimosi energiją ar bet kokią kitą reakciją, panaudojimo, radioaktyvių medžiagų;
8.2.9. žemės drebėjimo ar ugnikalnio išsiveržimo.
8.3.

Taip pat nedraudžiamuoju įvykiu laikomas bet koks įvykis, kuris šiose taisyklėse nenurodytas kaip draudžiamasis.

9.

Draudimo sumos ir išskaitos (franšizės) nustatymo tvarka

9.1.

Pagal šias taisykles draudimo išmoka už vieną pretenziją, ar kelias pretenzijas pareikštas dėl vieno įvykio negali viršyti draudimo sumos, nurodytos draudimo polise. Draudimo suma nurodoma vienam įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui.

9.1.1.

Draudimo suma, Draudikui pritarus, pasirenkama draudėjo. Draudimo suma yra neatsistatanti.

9.2.

Jeigu Draudėjas ar Draudikas gali apriboti savo atsakomybę, išmoka pagal šias draudimo taisykles negali viršyti sumos, kuri būtų mokama apribojus atsakomybę, jei šalys nesusitaria kitaip.
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9.3.

Jeigu Draudėjas pageidauja šiomis taisyklėmis apibrėžto draudimo apsaugos apimties išplėtimo, Draudikas turi teisę suteikti Draudėjui pageidaujamą draudimą. Toks draudimo apimties išplėtimas turi būti patvirtintas draudimo polise ar priede prie jo. Jeigu Draudėją tenkina mažesnės
apimties draudimo apsauga nei nurodyta šių taisyklių nuostatose, Draudikui ir Draudėjui raštu sutarus, draudimo apimtis gali būti apribota
sąlygomis, nurodytomis draudimo polise.

9.4.

Jeigu draudimo sutartyje nėra numatyta kitaip, draudimo polise nurodyta draudimo suma yra maksimali draudimo išmokų suma per visą draudimo
laikotarpį. Po kiekvieno draudžiamojo įvykio išmokėjus draudimo išmoką, Draudiko įsipareigojimai lieka galioti likusiai bendros draudimo sumos daliai.

9.5.

Remiantis šių taisyklių nuostatomis jokios pretenzijos netenkinamos, jeigu visų pretenzijų, kylančių iš vieno atskiro įvykio ar nelaimės, suma neviršyja nustatytos franšizės. Jeigu pretenzijų suma viršyja franšizę, atlyginant žalą ar nuostolius, franšizė yra išskaičiuojama. Franšizė nustatoma
kaip konkreti suma arba procentinis dydis nuo draudimo sumos.

10. Reikalavimai navigacijai
10.1.

Laivas, apdraustas pagal šias taisykles, turi teisę plaukti ar būti vedamas su locmanu ar be jo, vykti į bandomuosius reisus, vilkti nelaimėn patekusius laivus ar padėti vilkti, tačiau laivas negali būti velkamas, išskyrus įprastinį vilkimą į pirmąjį saugų uostą ar vietą, kai jam reikia tokios pagalbos, ar kai vilkimo ar gelbėjimo paslaugos teikiamos pagal anksčiau Draudėjo ir/ar savininko ir/ar laivo valdytojo ir/ar frachtuotojo sudarytą
sutartį. Neuždraustas įprastinis, su pakrovimu ir iškrovimu susijęs vilkimas.

10.2.

Šalims susitarus, gali būti įvestos papildomos sąlygos laivo navigacijai, pervežamiems kroviniams, plaukiojimo rajonui, plaukiojimo terminams,
buksyravimui, gelbėjimui ir pan. Šios sąlygos nurodomos draudimo polise arba jo prieduose.

11. Draudimo įmokų mokėjimo tvarka, jų nesumokėjimo teisinės pasekmės
11.1.

Draudimo įmoka apskaičiuojama pagal šių taisyklių 1 priede numatytus tarifus.

11.2.

Draudimo įmoka gali būti mokama grynais pinigais ar pavedimu į draudiko sąskaitą banke. Sumokėjus įmoką grynais pinigais, draudimo sutartis
įsigalioja po įmokėjimo nuo sekančios dienos 00 valandos, mokant pavedimu į banko sąskaitą – nuo sekančios dienos po įmokos įskaitymo į
Draudiko sąskaitą, tačiau ne anksčiau, kaip nurodyta draudimo sutartyje.

11.3.

Draudimo įmoka mokama nacionaline valiuta, pagal draudimo įmonės pateiktą draudimo polisą.

11.4.

Draudimo įmokos (premijos) sumokėjimo data laikoma ta, kurią įmoka įskaityta į Draudiko sąskaitą banke arba nurodyta kasos pajamų orderyje, sumokėjus draudikui grynais pinigais į Draudiko kasą.

11.5.

Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos (premijos) draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejį, kai draudimo sutarties įsigaliojimas
siejamas su draudimo įmokos sumokėjimu), Draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, nurodydamas, jog, per 15 dienų nuo pranešimo
gavimo Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, Draudiko prievolės įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo įmoką vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik draudėjui sumokėjus draudimo įmoką. Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitoks pranešimų siuntimo
būdas, preziumuojama, jog Draudėjas gavo Draudiko pranešimą, išsiųstą paštu, praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo.

11.6.

Jei draudiminis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo metu, tai Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos. Jei civilinės atsakomybės
draudimo atveju draudimo sutartyje nustatyta, jog draudiminis įvykis yra reikalavimo atlyginti žalą pateikimas, tai veikos, dėl kurios atsirado
žala, atlikimas draudimo apsaugos sustabdymo metu suteikia Draudikui teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, nors reikalavimas atlyginti
žalą pateiktas pasibaigus draudimo apsaugos sustabdymui.

11.7.

Jei draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius, tai Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Draudikas,
šiuo pagrindu nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į iki draudimo sutarties nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas, tarp jų ir įmokas, tenkančias draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiui, bet neilgesniam kaip 3 mėnesiai.

11.8.

Draudimo įmokų mokėjimo tvarka:

11.8.1. Trumpalaikės draudimo sutarties atveju draudimo įmoka mokama iš karto sudarant sutartį;
11.8.2. Ilgalaikės draudimo sutarties atveju draudimo įmoka mokama iš karto sudarant sutartį už visą draudimo laikotarpį, arba Draudėjui ir Draudikui
susitarus dalimis.

12. Dvigubo ir papildomo draudimo sąlygos
12.1.

Dvigubas draudimas.
Draudimo objektas gali būti apdraustas pagal vieną draudimo sutartį bendrai kelių Draudikų. Tokiu atveju už draudimo išmokos mokėjimą yra
atsakingi visi Draudikai solidariai. Jei draudimo suma viršija draudimo objekto rinkos vertę apdraudus tą patį objektą pagal kelias draudimo
sutartis su skirtingais Draudikais, tai draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas Draudikas, sumažinama proporcingai draudimo sumos sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį.

12.2.

Papildomas draudimas.
Jei draudimo sutartimi yra apdrausta tik dalis atsakomybės ar draudimo vertės, Draudėjas (naudos gavėjas) turi teisę papildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo sutartį su tuo pačiu ar kitu Draudiku.

III.

Draudimo išmokų mokėjimo sąlygos ir tvarka

13. Informacijos kitai sutarties šaliai pateikimo tvarka
13.1.

Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Tarpininkai nėra įgalioti šiuos
pranešimus priimti.

13.2.

Pranešimai Draudėjui siunčiami raštu faksimiliniu ryšiu arba paštu arba naudojantis kurjerio paslaugomis. Pranešimas, išsiųstas elektroniniu laišku draudėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu draudimo liudijime, arba laišku Draudėjo adresu, nurodytu draudimo liudijime, arba perduotas
Draudėjo fakso numeriu, nurodytu draudimo liudijime, arba įteiktas Draudėjui adresu, nurodytu draudimo liudijime, naudojantis kurjerio paslaugomis, laikomas įteiktas tinkamai pagal šias Taisykles, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus. Draudimo sutarties šalys privalo informuoti
viena kitą apie adreso pasikeitimą.
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13.3.

Laikoma, kad pranešimo tinkamo įteikimo diena yra:

13.3.1. kai siunčiama elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu – kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo dienos;
13.3.2. kai siunčiama paštu:
-

paštu paprastu laišku – pranešimas laikomas įteiktas tinkamai praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo;

-

paštu registruotu laišku – pranešimo gavimo diena (pranešimo gavimo diena nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos,
turinčios tam teisę);

13.3.3. kai siunčiama per kurjerį – diena, kurią Draudėjui yra įteikiamas pranešimas.

14. Žalos nustatymo tvarka
14.1.

Žalos, už kurią pagal šias draudimo taisykles gali būti mokama draudimo išmoka, dydis nustatomas vadovaujantis pateiktais dokumentais, ekspertų (tiek Lietuvos, tiek ir užsienio šalių) išvadomis, Draudiko ar jo įgaliotų asmenų surašytais draudžiamojo įvykio aktais, draudėjo ir Draudiko
susitarimu arba teismo sprendimu.

14.2.

Pripažintomis laikomos tik Draudiko pripažinto nepriklausomo eksperto išvados.

14.3.

Teisę reikalauti, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, turi Draudėjas arba tretysis asmuo. Jei išmokėti draudimo išmoką reikalauja tretysis asmuo, Draudikas turi teisę prieš jį panaudoti visus atsikirtimus, kuriuos turi prieš Draudėją.

14.4.

Jei draudėjas sužinojęs apie įvykį nepranešė apie tai Draudikui laiku (p.2.3.2.), 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;

14.5.

Nuostolių dydžiu laikomos sumos už kurias pagal įstatymus ir tarptautines konvencijas Draudėjas privalo atlyginti tretiesiems asmenims už padarytą žalą. Neatlyginama žalos dalis, už kurią Draudėjas įsipareigojo atlyginti pagal sutartis, viršijanti žalos dydį atlyginamą pagal įstatymus ar
tarptautines konvencijas. Žalos dydis pagal šias draudimo taisykles nustatomas remiantis pateiktais dokumentais, ekspertų išvadomis, draudėjo
ir draudiko susitarimu arba teismo sprendimu.

14.6.

Jei apdraustasis laivas susiduria su kitu laivu, ir dėl to kalti abudu laivai, tuomet išmokos dydis nustatomas remiantis abipusės atsakomybės principu, tarytum atitinkami savininkai būtų priversti vienas kitam apmokėti kito patirtos žalos dalį (nustatytą sudarant balansą) ar sumą, kurią turi
išmokėti Draudėjas ar turi būti išmokama Draudėjui po tokio susidūrimo. Ši nuostata netaikoma, kai vieno ar abiejų laivų savininkų atsakomybė
yra apribota įstatymais.

14.7.

Įvykus nelaimingam įvykiui, kuris sukėlė žalą ar nuostolius, dėl kurių pateikiama pretenzija pagal šiomis taisyklėmis reglamentuotą draudimą,
Draudėjas privalo informuoti Draudiką apie tokį atvejį prieš pradedant įvykio tyrimą, taip pat, jeigu laivas yra užsienyje, kreiptis į Draudiko nurodytus avarijų komisarus, kad jie galėtų atstovauti Draudiko interesus, jei Draudikas to pageidauja.

14.8.

Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį, Draudikas privalo raštu informuoti Draudėją (naudos gavėją) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą bei priežastis, dėl kurių draudimo išmoka nėra išmokėta.

14.9. Jei draudimo sutartyje numatyta besąlyginė išskaita (franšizė), apskaičiuota draudimo išmoka mąžinama franšizės suma.
14.10. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos gali būti išskaičiuojamos nesumokėtos draudimo įmokos, kurioms draudimo išmokos mokėjimo metu
yra suėjęs mokėjimo terminas, jeigu draudimo sutartyje nėra susitarta kitaip;
14.11. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos mokėjimą:
14.11.1. iki Draudėjas pateiks draudžiamąjį įvykį pagrindžiančius dokumentus;
14.11.2. iki Draudėjas pateiks dokumentus, pagrindžiančius padarytos žalos dydį;
14.11.3. iki nepasibaigs ikiteisminis tyrimas, teisminis procesas, susijęs su draudžiamuoju įvykiu.
14.12. Draudėjas privalo pateikti sekančius dokumentus, kuriais remiantis nustatomas žalos dydis:
a)

laivo žurnalą (denio žurnalą) su duomenimis apie laivo maršrutą, laivo įplaukimus ir išplaukimus iš uostų, blogus orus, vėjo greitį, nelaimingus įvykius ir t.t.;

b)

vyr. mechaniko žurnalą (jėgainės žurnalą) su dokumentais apie variklių darbą, jų priežiūrą, kuro sunaudojimą, tepalų slėgį bei temperatūrą,
gedimus ar nelaimingus atsitikimus;

c)

kapitono ir vyr. mechaniko ataskaitas apie įvykį, būtinai nurodant įvykio laiką, datą, aplinkybes ir, jei įmanoma, įvykio priežastis;

d)

laivo technikos direktoriaus ataskaitą apie žalos pobūdį bei remonto darbų, jų kainų apibūdinimas;

e)

Draudėjo avarinio komisaro ataskaitą aprašančią žalos pobūdį, remonto darbus, laiką būtiną remonto darbams ir žalos priežastis;

f)

sąskaitą už remonto darbus;

g)

sąskaitą už laivo dokavimą su kainomis už laivo įvedimą į doką, išvedant iš jo, elektros, vandens tiekimą, dujų išvalymą ir t.t.;

h)

sąskaitą už remontui būtinas atsargines dalis;

i)

sąskaitas už Draudėjo avarinių komisarų ar kitų inspektorių paslaugas;

j)

sąskaitas už laivo vilkimą, locmano paslaugas, švartavimąsi ir t.t.;

h)

kitus Draudiko raštu pareikalautus dokumentus sietinus su draudžiamuoju įvykiu.

15. Draudimo išmokos mažinimo ar nemokėjimo atvejai
15.1.

Draudimo išmoka gali būti mažinama:

15.1.1. Jeigu Draudėjas ar jo atstovas pažeidžia šiose taisyklėse nustatytas pareigas. Draudikas mažindamas draudimo išmoką privalo atsižvelgti į
Draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų bei pareigų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu ar žalos dydžiu;
15.1.2. Dėl Draudėjo, jo atstovo ar naudos gavėjo didelio neatsargumo;
15.1.3. Jei Draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių žalai sumažinti ar išvengti.
15.1.4. Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nustačius, kad dėl tų pačių rizikų Draudėjas yra sudaręs laivo civilinės atsakomybės draudimo sutartis daugiau
nei su viena draudimo įmone, draudimo išmoką kiekviena draudimo įmonė moka proporcingai prisiimtai atsakomybei, tačiau bendra išmokų
suma neturi viršyti nuostolių sumos.
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15.2.

Draudimo išmoka gali būti nemokama:

15.2.1. Jei Draudėjas ar jo atstovas atsisakė savo reikalavimo teisės asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, arba šios teisės nebegalima įgyvendinti dėl
Draudėjo kaltės;
15.2.2. Jei Draudėjas nevykdė pareigos nustatytu terminu pranešti apie draudžiamąjį įvykį, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad Draudikas apie įvykį sužinojo laiku;
15.2.3. Įvykus draudžiamajam įvykiui draudikas atleidžiamas nuo žalos atlyginimo, jeigu žala atsirado dėl to, kad Draudėjas sąmoningai nesiėmė jam
prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti ar išvengti;
15.2.4. Jei draudimo sutartis sudaryta po įvykio;
15.2.5. Jei Draudėjas nuostolį padarė tyčia ar bandė suklaidinti Draudiką pateikdamas neteisingus duomenis, klastodamas dokumentus, ar kitais būdais
siekė neteisėtai gauti draudimo išmoką;
15.2.6. Kitais draudimo sutartyje ar įstatymuose nustatytais atvejais.
15.3.

Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką.

16. Suderinamumas su tarptautinėmis taisyklėmis
Šalių susitarimu ir tai nustačius draudimo sutartyje, pagal šias draudimo taisykles sudarytoms draudimo sutartims galioja analogiškos tarptautinės laivų draudimo taisyklės, išimtys ir sąlygos.

17. Ginčų sprendimo tvarka
17.1.

Iš draudimo sutarties kylantys ginčai, sprendžiami derybomis, prioritetą teikiant Draudėjo interesams. Nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teismuose.

17.2.

Taisyklėse neaptarti atvejai, sprendžiami Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
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