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Sąlygos įsigaliojo nuo 2016 m. kovo 1 d.

I. Bendrosios sąlygos
1. Sąvokos:

1.1. Draudikas – ADB „Gjensidige“.

1.2. Draudėjas – fizinis ar juridinis asmuo, 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 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. Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.

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

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

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

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

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

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

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

1.13. Draudimo objektas – Draudėjo turtiniai interesai, nurodyti draudimo sąlygose.

1.14. Draudimo rizika – tikimybė įvykti draudžiamajam įvykiui.

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

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

1.17. Subrogacija (Draudiko regreso teisė) – Draudiko teisė į išmokėtas pinigų sumas iš atsakingo asmens (kaltininko) už padarytą žalą.

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

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

1.20. 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.

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

1.22. Baratrija – tai kapitono ar laivo įgulos nario neteisėti veiksmai, kuriais padaroma žala laivui arba jame esančiam kroviniui.

1.23. Bendroji avarija – tai nuostoliai, kai sąmoningai ar pagrįstai padaromos išlaidos kad būtų išgelbėtas nuo bendro pavojaus laivas ar krovinys, 
įvykus avarijai.

1.24. ¾ atsakomybės draudimas (civilinės atsakomybės draudimas) – tai Draudiko prievolė, apdraustam laivui susidurus su kitu laivu, atlyginti 
Draudėjui 3/4 sumos, kurią Draudėjas įstatymų numatyta tvarka privalo atlyginti kitam asmeniui ar asmenims.

1.25. Neatstatyta žala – tai draudimo išmoka dėl neatstatyto laivo apgadinimo, kuri lygi pagrįstam laivo rinkos vertės sumažėjimui dėl gedimo 
draudimo laikotarpio pabaigoje.

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 apžiūrėti draudžiamą turtą bei įvertinti draudimo riziką;

2.1.4. Pranešti Draudikui apie visas draudžiamo objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų sąlygas (draudimo sumas, draudimo objektus bei drau-
džiamuosius įvykius), sudarytas su kitais draudikais.

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;
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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;

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 atlei-
džiamas 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 drau-
dimo rizika, apie tai Draudėjas privalo pranešti Draudikui tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus jis sužinojo;

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 apdraustojo 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. Vagystės atveju, per įmanomai trumpą laiką, bet ne vėliau kaip per 24 val. informuoti policiją; pateikti policijai ir Draudikui visa žinomą informa-
ciją apie įvykio aplinkybes;

2.3.8. Pasikeitus draudimo rizikai, per 3 darbo dienas apie tai informuoti Draudiką;

2.3.9. 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

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

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

3.4. 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 draudžia-
muoju įvykiu (draudimo objektas žuvo dėl priežasčių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu ir kt.), 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. 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. įvy-
kus 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.

II. 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 
draudžiamiesiems įvykiams, kurie įvyko po to, kai visa draudimo įmoka arba, susitarus su Draudiku, jos dalis pateko į Draudiko kasą ar sąskaitą.

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

5.3. Draudimo sutartis įsigalioja tik sumokėjus visą ar pirmą draudimo įmoką.



4Laivų draudimo taisyklės Nr. 031

6. Draudimo objektas

6.1. Laivai apdraudžiami šių taisyklių salygomis, jeigu laivui yra išduotas leidimas  plaukioti ir navigacijai su locmanais ar be jų, plaukti į bandomąsias 
keliones, teikti pagalbą kitiems laivams ir vilkti kitus laivus  ar baržas. Būtina draudimo apsaugos galiojimo sąlyga. Apdraustas laivas negali būti 
velkamas, išskyrus atvejus, kai laivas nelaimės atveju nuvelkamas iki pirmo saugaus uosto (jei laivui reikalinga pagalba) arba kai laivas velkamas, 
remiantis įpareigojančiu susitarimu, iš anksto suderintu su Draudėju ir/ar laivo savininkais ir/ar laivo menedžeriais ir/ar laivo nuomotojais suteikti 
gelbėjimo ir vilkimo paslaugas. Šio punkto 6.1. nuostatomis neuždrausta apdraustą laivą vilkti krovinių iškrovimui ar pakrovimui.

6.2. Tuo atveju, jeigu laivas yra naudojamas iškrovimo pakrovimo operacijose, kurios apima krovinio pakrovimą ar iškrovimą jūroje iš vieno laivo į kitą 
laivą (kurie nėra uosto arba pakrantės laivai) remiantis šių taisyklių nuostatomis netenkinamos pretenzijos dėl žalos apdraustam objektui ar 
dėl atsakomybės kitam laivui, kai žalą nulemia tokios iškrovimo – pakrovimo operacijos, įskaitant laivų suartėjimą, buvimą greta ir išsiskyrimą, 
nebent Draudikui iš anksto būtų pranešta apie apdrausto laivo panaudojimą tokiose operacijose ir būtų raštu sutartos papildomos draudimo 
sąlygos ir papildoma draudimo premija.

6.3. Tuo atveju, kai laivas plaukia (su kroviniu ar be) su tikslu jį išardyti ar parduoti išardymui, jokia žala, patirta tokio plaukimo metu, laivui nebus 
atlyginama, nebent Draudikas būtų iš anksto informuotas apie tokį reisą ir būtų padaryti reikiami papildymai draudimo sąlygose, draudimo 
sumose ir būtų sutarta papildoma draudimo premija.

6.4. Draudimo suma nustatoma remiantis Draudėjo prašymu laivo draudimo sutarčiai sudaryti, tačiau ji neturi viršyti realios laivo rinkos kainos 
draudimo sutarties sudarymo dienai.

7. Draudžiamieji įvykiai

7.1. Atlyginami nuostoliai, kai apdraustas objektas sugadinamas (sunaikinamas) dėl:

7.1.1. jūrose, ežeruose, upėse ar kituose tinkamuose navigacijai vandenyse gręsiančių pavojų (t.y. dėl atsitikimų su laivu jūrose, upėse ar ežeruose, kurių 
pasėkoje laivas netenka savo jūrinių savybių ir negali plaukioti, tačiau ne dėl įprastinio bangų ir vėjo veikimo);

7.1.2. gaisro, sprogimo;

7.1.3. vagystės įvykdytos įsilaužusių pašalinių asmenų ar plėšimo;

7.1.4. krovinio išmetimo už borto ištikus nelaimei;

7.1.5. piratavimo;

7.1.6. branduolinių įrenginių ar reaktorių sugedimo ar avarijos;

7.1.7. susidūrimo su lėktuvu ar panašiu objektu ar iš jo krintančiais objektais, atsitrenkimo į sausumos transporto priemonę, doką, prieplauką ar jų 
įrangą;

7.1.8. žemės drebėjimo, ugnikalnio išsiveržimo ar žaibo.

7.2. Taip pat atlyginami nuostoliai, kai apdraustas objektas sugadinamas (sunaikinamas) dėl :

7.2.1. avarijos pakraunant, iškraunant ar perkraunant krovinį;

7.2.2. katilų sprogimo, velenų gedimų, mechanizmų defektų (tačiau išmoka nemokama už dalies, dėl kurios ši žala susidarė, pakeitimą ar remontą);

7.2.3. kapitono, personalo, įgulos ar locmanų aplaidumo;

7.2.4. remontininkų ar frachtuotojų aplaidumo, su sąlyga, kad remontininkai ir frachtuotojai nėra “Draudėjas” pagal draudimo sutartį;

7.2.5. kapitono, jo padėjėjų ar įgulos baratrijos, su sąlyga, kad žala nesusidarė dėl Draudėjo, savininko ar laivo valdytojo tyčios veiksmų.

7.3. 7 skyriaus atžvilgiu kapitonas, komanda ar locmamai nelaikomi laivo savininkais, net jeigu jie yra laivo dalininkai.

8. Užteršimo pavojus

 Šių taisyklių reglamentuojamomis draudimo sąlygomis atlyginamas laivo sugadinimas ar praradimas, jei jį lėmė įgaliotų apsaugoti nuo už-
teršimo ar jį sušvelninti vyriausybinės valdžios organų veiksmai. Draudimo išmoka išmokama tik tuo atveju, kai užteršimą ar jo grėsmę sukelia 
padarytoji laivui žala, kurią Draudikas turi apmokėti. Draudimo išmoka pagal straipsnio 8 nuostatas nemokama, jeigu vyriausybinės valdžios 
organų veiksmus lėmė Draudėjo, laivo savininkų ar laivo menedžerių tyčiniai veiksmai ir dėl to nebuvo apsaugota nuo užterštumo ar pašalinta 
jo grėsmė. Pagal šį skyrių kapitonas, karininkai, komanda ar locmanai nelaikomi laivo savininkais, jeigu jie turi dalį laivo akcijų.

9. 3/4 Susidūrimo atsakomybės (civilinės atsakomybės draudimas)

9.1. Draudikas turi atlyginti Draudėjui 3/4 sumos, kurią Draudėjas įstatymiškai privalo sumokėti kitam asmeniui ar asmenims už:

9.1.1. žalą ar nuostolius kitam laivui, ar turtui esančiam tame laive;

9.1.2. sutrukdymą ar prarastą galimybę naudotis tuo kitu laivu ar jame esančiu turtu;

9.1.3. avarijos nuostolius, kito laivo ar jame esančio turto gelbėjimo išlaidas ar gelbėjimą pagal išankstinę sutartį.

9.2. Draudimo išmoka, nurodyta 9 skyriaus nuostatose turi būti išmokama papildomai prie išmokos, išmokamos pagal šių draudimo taisyklių kitų 
skyrių nuostatas. Tokiai išmokai turi būti taikomos sekančios sąlygos:

9.2.1. kai apdraustas laivas susiduria su kitu laivu ir abu laivai yra dėl to kalti, tai išmoka pagal 9 skyriaus nuostatas paskaičiuojama abipusės atsa-
komybės principu, tarytum atitinkami savininkai būtų priversti vienas kitam apmokėti kito patirtos žalos dalį (nustatytą sudarant balansą) ar 
sumą kurią turi išmokėti Draudėjas ar kuri turi būti išmokama Draudėjui dėl tokio susidūrimo;

9.2.2. bet kuriuo atveju suminė Draudiko atsakomybė pagal punktų 9.1. ir 9.2. nuostatas neturi viršyti 3/4 draudimo sumos, kuria yra apdraustas laivas 
kiekvienam atskiram nelaimės atvejui.

9.3. Draudikas taip pat atlygina Draudėjui 3/4 teismo išlaidų, kurias Draudėjas patyrė ar yra įpareigotas sumokėti dėl teisinės gynybos nuo atsako-
mybės ar imantis teisminių procedūrų jos sumažinimui. Tačiau, visais atvejais tokioms išlaidoms būtinas išankstinis Draudiko pritarimas raštu.

 Draudikas NEATLYGINA:
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9.4. Vadovaujantis 9 skyriaus nuostatomis neatlyginamos sumos, kurias Draudėjas turi sumokėti ar sumokės dėl:

9.4.1. kliūčių, laivo nuolaužų, krovinių ir kitokių objektų pašalinimo ir likvidavimo;

9.4.2. bet kokio asmeninio ar nekilnojamo turto ar daiktų, išskyrus kitus laivus ar turtą, esantį kitame laive;

9.4.3. krovinio ir kitokio turto ar išsinuomotų daiktų esančių apdraustame laive;

9.4.4. žmogaus mirties, jo sužeidimo ar ligos;

9.4.5. asmeninio ar nekilnojamo turto ar kito turto (išskyrus laivus, su kuriais susiduria apdraustas laivas ir turtą, esantį tuose laivuose) užteršimo ar 
apnuodijimo.

10. To pačio savininko laivai

 Kai apdraustas laivas susiduria su laivu, dalinai ar visiškai priklausančiu tiems patiems savininkams ir tai pačiai valdymo struktūrai, arba jeigu 
toks laivas suteikia apdraustam laivui gelbėjimo paslaugas, Draudėjas, remdamasis šių taisyklių nuostatomis, turi tas pačias teises, kokias jis tu-
rėtų, jei to kito laivo savininkai neturėtų teisių į apdraustą laivą. Bet, tokiais atvejais atsakomybę dėl avarijos ar mokėjimų už suteiktas paslaugas 
turi nustatyti atskiras arbitras (ekspertas), kurį bendru sutarimu pasirenka Draudikas ir Draudėjas.

11. Nedraudžiamieji įvykiai

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

11.2. Nedraudžiamuoju įvykiu laikomas bet koks įvykis, kilęs dėl:

11.2.1. karo, pilietinio karo, revoliucijos, sukilimo, maišto ar dėl to kilusios pilietinės nesantaikos, kokios nors karinės jėgos padaryto ar prieš tą jėgą nu-
kreipto karo veiksmo;

11.2.2. užgrobimo, konfiskavimo, arešto, sulaikymo (išskyrus tyčinį turto gadinimą ir piratų užpuolimus) ir su tuo susijusių pasekmių ar bandymų atlikti 
minėtus veiksmus;

11.2.3. paliktų minų, torpedų, bombų sprogimo ar kitų užsilikusių karo ginklų poveikio;

11.2.4. streikų, lokautų, iš darbo atleistų darbininkų ar darbininkų neramumų, maištų, riaušių ar pilietiniuose sąmyšiuose dalyvaujančių asmenų;

11.2.5. teroristų ar asmenų, veikiančių politiniais motyvais, veiksmų;

11.2.6. sprogstamos medžiagos, sprogstamojo įtaiso sprogimo;

11.2.7. bet kokio karo ginklo panaudojimo, įvykdyto bet kokio asmens piktavališkais tikslais ar dėl teroristinių ar politinių motyvų;

11.2.8. karo ginklo, naudojančio atominę ar branduolinę skaidymosi ir/ar jungimosi energiją ar bet kokią kitą reakciją, panaudojimo, radioaktyvių me-
džiagų.

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

12. Draudimo sutarties atnaujinimas

 Jeigu, pasibaigus šiomis taisyklėmis reglamentuotai draudimo apsaugai, laivas yra jūroje ar nelaimės situacijoje, prieglaudos uoste ar iškvietimo 
uoste, iš anksto apie tai pranešus Draudikui ir sumokėjus proporcingą mėnesinę premiją už kiekvieną prasidedantį draudimo mėnesį, draudimo 
sutartis atnaujinama iki laivo atvykimo į paskirties uostą.

13. Draudimo sumos ir franšizės nustatymo tvarka

13.1. Draudimo suma ir franšizė nustatoma Draudėjo ir Draudiko susitarimu.

13.2. Laivas yra draudžiamas atstatomąja verte, jeigu Draudėjo ir Draudiko nėra sutarta kitaip.

13.3. Jeigu Draudėjas pageidauja šiomis taisyklėmis apibrėžto draudimo apsaugos apimties išplėtimo, Draudikas turi teisę suteikti Draudėjui pa-
geidaujamą draudimą. Toks draudimo apimties išplėtimas turi būti patvirtintas draudimo polise. 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.

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

13.5. remiantis šių taisyklių nuostatomis jokios pretenzijos netenkinamos, jeigu  visų pretenzijų, kylančių iš vieno atskiro  įvykio ar nelaimės (įskaitant 
pretenzijas pagal skyrius 9,14), suma neviršyja nustatytos franšizės. Jeigu pretenzijų suma viršyja franšizę, atlyginant žalą ar nuostolius, franšizė 
yra išskaičiuojama. Tačiau pagrįstos išlaidos dugno apžiūrėjimui po užplaukimo ant seklumos turi būti apmokėtos, net jeigu jokio dugno pažei-
dimo nebūtų rasta.

13.6. Pretenzijos dėl žalos, kurią lėmė stichinė nelaimė, atsiradusios vienos jūrinės kelionės metu tarp dviejų esančių vienas po kito uostų turi būti pri-
skirtos vienam įvykiui. Tuo atveju, kai blogas oras trunka ilgesnį laikotarpį nei šio draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis, franšizė šiuo punktu 
taikomai išmokai turi būti lygi tokiai aukščiau nurodytos franšizės daliai, kaip blogo oro dienų skaičius, patenkantis į draudimo apsaugos laiko-
tarpį, sutinka su blogo oro dienų skaičiumi per visą vieną kelionę.

 Šiame punkte 13.6. sąvoka “blogas oras” taikoma ir laivo plaukimui tarp ledkalnių.

13.7. Draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką už pateiktas Draudėjo pretenzijas, turi regreso teisę trečiųjų asmenų, kaltų dėl įvykusios žalos, atžvilgiu. 
Tai netaikoma 9 skyriaus nuostatoms.
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14. Bendros avarijos nuostoliai ir išlaidos gelbėjimui

14.1. Draudėjui atlyginama laivo gelbėjimo išlaidų, gelbėjimo mokesčių ir/ar bendrosios avarijos nuostolių dalis, likusi neatlyginta pagal kitas drau-
dimo sutartis, bet, laivo paaukojimo dėl bendrosios avarijos nuostolių atveju, Draudėjas gali gauti draudimo išmoką už visą patirtą nuostolį, 
neatsižvelgiant ar jis turi teisę pareikalauti išmokos iš kitų šalių (išskyrus draudimo kompanijas).

14.2. Nuostolių ir žalos atlyginimo procesas turi atitikti teisines normas, taikomas kelionės pabaigos vietovėje, jei frachtavimo sutartyje nenumatyta 
kitaip.

14.3. 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;

14.4. Kai laivas plaukia balaste, ne pagal čarterį, reikia laikytis Jorko-Antverpeno 1974 m. konvencijos (išskyrus XX ir XXi taisykles). Laivo reisu bus 
laikomas jo kelias, prasidėjęs nuo išvykimo uosto ar vietos ir pasibaigęs laivo atvykimu į pirmąjį uostą ar atvykimo vietą, išskyrus uostą ar vietą 
apsisaugoti nuo nelaimės ar pasikrauti kuro. Jeigu kuriame nors iš tokių tarpinių uostų ar apsistojimo vietų būna nutarta nutraukti kelionę, laivo 
reisas yra laikomas ten pasibaigusiu.

14.5. Pagal šį skyrių išmoka mokama tik tuomet, kai žala ar išlaidos patirtos mėginant išvengti draudžiamojo įvykio, nuo kurio apdraustas laivas.

15. “Nauja už sena”

 Draudimo išmoka už naujas detales mokamas be atskaitymų už nusidėvėjimą. Tačiau sugadintas turtas turi būti pakeistas tik tokios pačios 
paskirties, pagaminimo kokybės, markės ir tipo turtu.

16. Dugno remontas

 Draudikas atmeta pretenzijas, jei laivo dugnas buvo žvyruojamas ir /arba buvo atliekami kiti dugno paviršiaus paruošimo ir dažymo darbai, 
išskyrus šiuos atvejus:

16.1. naujų dugno plokščių žvyravimas ar kitoks dugno paviršiaus paruošimas krante;

16.2. dugno žvyravimas ar/ir kitos paviršiaus paruošimo operacijos :

a) kylyje arba vietose prie pataisytų ar atnaujintų korpuso plokščių, kurios buvo pažeistos suvirinant ar/ ir remontuojant;

b) plokštinio padengimo vietose (pažeistose jas valant), atliekamos ant kranto arba laivo buvimo vietoje gero oro sąlygomis.

16.3. Pirminio antikorozinio korpuso padengimo atnaujinimas ar pakeitimas tose vietose, kurios paminėtos punktuose 16.1. ir 16.2.

 Išlaidos punktų 16.1-16.3 nuostatose paminėtų dugno remonto darbų vykdymui atlyginamos tik tuo atveju, jei dugno pažeidimą nulėmė drau-
džiamieji įvykiai.

17. Darbo užmokestis ir išlaikymas

 Pretenzijoms (išskyrus pretenzijas dėl bendrosios avarijos nuostolių) dėl kapitono, pareigūnų, komandos ar bet kurio jos nario darbo užmokesčio 
ir išlaikymo išlaidų netenkinamos, išskyrus atskirus atvejus, kai būtina laivą perplukdyti iš vieno uosto į kitą jo remontui, kurio vykdymo išlaidas 
privalo atlyginti Draudikas. Tačiau tokiais atvejais atlyginamos išlaidos tik komandos darbo užmokesčiui ir išlaikymui, kurie būtini, kol laivas yra 
tokioje kelionėje.

18. Komisinis atlyginimas agentams

 Draudikas neapmoka išlaidų, susijusių su Draudėjo laiko ir pastangų informacijos ar dokumentų gavimu ir jų pateikimu. Taip pat neatlyginami 
komisiniai menedžeriams, agentams, menedžmento ar agentavimo kompanijoms, kurios Draudėjo nurodymu atliko tokias paslaugas.

19. Neatstatyta žala

19.1. Draudimo išmoka dėl neatstatyto sugedimo yra lygi pagrįstam laivo rinkos vertės sumažėjimui dėl tokio gedimo draudimo laikotarpio pabaigoje. 
Tačiau toks atlyginimas negali viršyti pagrįstų remonto išlaidų.

19.2. Draudikas neatsako už neatstatytą sugadinimą, jeigu po to pateikiama pretenzija dėl visiško žuvimo, patirto draudimo sutarties galiojimo ar jos 
atnaujinimo metu.

19.3. Draudiko atsakomybė už neatstatytą sugadinimą (žalą) yra apribojama draudimo suma, egzistuojančia draudimo laikotarpio pabaigos metu.

20. Visiškas konstrukcinis praradimas

20.1. Išsiaiškinant, ar laivas yra visiškai konstrukciniu požiūriu prarastas, draudimo išmoka laikoma lygi atstatyto laivo ar turto vertei, minusuojant 
sugadinto turto, sulaužyto laivo liekanų ar metalo laužo vertę, jei draudimo sutartyje nesutarta kitaip.

20.2. Pretenzijos dėl visiško konstrukcinio praradimo, pagrįstos laivo atstatymo ar suremontavimo išlaidomis, nepatenkinamos, jei šios išlaidos viršyja 
draudimo sumą. Priimant šį sprendimą, turi būti atsižvelgta tik į išlaidas, priskirtinas vienam įvykiui ar įvykių, kylančių iš vienos nelaimės, sekai.

20.3. Prieš apleisdamas laivą ir pareikšdamas pretenziją dėl visiško konstrukcinio praradimo, Draudėjas privalo apie tai raštu pranešti Draudikui ir gauti 
jo sutikimą. Draudikas gali atmesti Draudėjo prašymą apleisti laivą.
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21. Frachto atsisakymas

 Visiško ar visiško-konstrukcinio laivo žuvimo atveju Draudikas neturi teisės reikalauti išskaičiuoti iš draudimo išmokos Draudėjo sutartą su užsa-
kovais frachtą už paskutinį reisą, neatsižvelgiant ar Draudėjas atsisako frachto ar ne.

22. Draudimo įmokų mokėjimo tvarka, jų nesumokėjimo teisinės pasekmės

22.1. Draudimo įmoka apskaičiuojama pagal šių taisyklių 1 priede numatytus tarifus.

22.2. Draudimo įmoka gali būti mokama grynais pinigais ir 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.

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

22.4. Draudimo įmokos (premijos) sumokėjimo data laikoma ta, kurią įmoka įskaityta į Draudiko sąskaitą banke arba nurodyta kasos pajamų orde-
ryje, sumokėjus Draudikui grynais pinigais į Draudiko kasą.

22.5. 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 vyk-
dymas 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.

22.6. Jei draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo metu, tai Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos. Jei civilinės atsako-
mybės draudimo atveju draudimo sutartyje nustatyta, jog draudžiamasis 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.

22.7. 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, ten-
kančias draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiui, bet neilgesniam kaip 3 mėnesiai.

22.8. Draudimo įmokų mokėjimo tvarka:

22.8.1. Trumpalaikės draudimo sutarties atveju draudimo įmoka mokama iš karto sudarant sutartį.

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

23. Premijų sugrąžinimai už prastovas

23.1. Draudimo  premijos Draudėjui grąžinamos sekančia tvarka:

23.1.1. Jeigu, Draudikui pritarus, laivas prastovi uoste ar kitoje stovėjimo teritorijoje, gražinama draudimo premija už kiekvieną nepertraukiamą 30 
dienų prastovos laikotarpį. Premija gražinama Draudėjui draudimo polise nurodyta proporcingos 30 dienų prastovos laikotarpiui neto premijos 
dalimi, nustatyta atskiriems atvejams kai:

a) laivas prastovi ne remonto tikslais;

b) laivas prastovi dėl remonto darbų.

 Jeigu laivas buvo remontuojamas ne per visą prastovos laikotarpį, dėl kurio gali būti pareikšta pretenzija, gražinamos draudimo premijos paskai-
čiuojamos proporcingai dienų skaičiui atskirai pagal punktą (a) ir (b).

23.2. Draudimo premijų grąžinimo sąlygos:

23.2.1. Draudimo sutarties galiojimo ar jos atnaujinimo metu neturi būti pareikštos pretenzijos dėl visiško laivo žuvimo (nesvarbu ar dėl draudžiamojo 
įvykio ar ne);

23.2.2. Draudimo premijos negrąžinamos kai laivas yra atviruose ar neapsaugotuose vandenyse, ar uoste arba stovėjimo teritorijoje, kuriai nepritarė 
Draudikas. Jei Draudikas sutinka kad tokia teritorija yra pritarto uosto ar stovėjimo teritorijos kaiminystėje, dienos, kurias laivas prastovėjo to-
kiose nepritartose teritorijose, gali būti pridėtos prie dienų praleistų pritartame uoste ar stovėjimo teritorijoje ir premija grąžinima proporcingai 
dienų, prastovėtų pritartame uoste arba teritorijoje, skaičiui;

23.2.3. Pakrovimo ar iškrovimo operacijos ar krovinio buvimas laive nesuteikia Draudikui teisės atsisakyti grąžinti draudimo premijas, tačiau draudimo 
premija negražinama, jeigu laivas buvo naudojamas kaip sandėlis kroviniui saugoti ar kaip krovininė barža;

23.2.4. Kiekvienu atveju, pakoregavus metinės premijos tarifą, atitinkamai pakoreguojamos grąžinamų premijų sumos;

23.2.5. Premijų grąžinimo (pagal skyriaus 23 nuostatas) atveju, jei 30 dienų nepertraukiamas prastovos laikotarpis prasideda baigiančios galioti sutar-
ties metu ir baigiasi naujai sudarytos sutarties galiojimo metu ir kai tos abi sutartys yra to pačio Draudėjo, Draudikas grąžina sumą, paskaičiuotą 
proporcingai (periodo tarifu 23.1.1. (a) ar/ir (b)) dienų, patenkančių į šio draudimo galiojimo laikotarpį ir kurioms grąžinimas faktiškai yra taiko-
mas, skaičiui. Toks persidengiantis periodas Draudėjo pasirinkimu prasideda arba nuo pirmos dienos, kai laivas yra pastatomas prastovai, arba 
nuo pirmos dienos 30 nepertraukiamų dienų periodo kaip nurodyta punktuose 23.1.1. (a) arba (b), ar 23.2.2.

24. Dvigubo draudimo, nevisiško draudimo bei papildomo draudimo sąlygos:

24.1. Nevisiškas draudimas:

 Jei dėl, Draudėjo kaltės, draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę, tai, įvykus draudžiamajam įvykiui, Drau-
dikas atlygina Draudėjui (naudos gavėjui) dalį jo patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui.

24.2. Bendrasis 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 
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sutartis su skirtingais draudikais, tai draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas Draudikas, sumažinama proporcingai draudimo sumos su-
mažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį.

24.3. Papildomas draudimas:

 Jei draudimo sutartimi yra apdrausta tik dalis laivo ar draudimo vertės, Draudėjas (naudos gavėjas) turi teisę papildomai juos apdrausti, suda-
rydamas papildomą draudimo sutartį su tuo pačiu ar kitu draudiku. Papildomo draudimo atveju, draudimo suma negali viršyti draudimo vertės.

III. Draudimo išmokų mokėjimo sąlygos ir tvarka

25. Informacijos kitai sutarties šaliai pateikimo tvarka:

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

25.2. Pranešimai Draudėjui siunčiami raštu faksimiliniu ryšiu arba paštu arba naudojantis kurjerio paslaugomis. Pranešimas, išsiųstas elektroniniu laiš-
ku 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 paslau-
gomis, laikomas įteiktas tinkamai pagal šias Taisykles, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus. Draudimo sutarties šalys privalo informuoti 
viena kitą apie adreso pasikeitimą.

25.3. Laikoma, kad pranešimo tinkamo įteikimo diena yra:

25.3.1. kai siunčiama elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu – kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo dienos;

25.3.2. 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);

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

26. Žalos nustatymo tvarka:

26.1. 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 nuro-
dytus avarijų komisarus, kad jie galėtų atstovauti Draudiko interesus, jei Draudikas to pageidauja.

26.2. Draudikas turi teisę nuspręsti į kurį uostą turi būti nugabentas laivas pastatymui į doką ar remontui (Draudėjui bus atlygintos faktinės išlaidos, 
kurios susidarė vykdant Draudiko nurodymus) ir turi veto teisę dėl remonto vietos ar firmos parinkimo.

26.3. Draudikas gali organizuoti konkursą dėl paraiškų laivo remontui pateikimo arba gali pareikalauti to iš Draudėjo. Draudėjui gali būti suteikiama 
30% draudimo sumos draudimo išmoka, proporcinga prarastam laikui, kuris skaičiuojamas nuo paraiškų pateikimo konkurso, kurio reikalavo 
Draudikas, paskelbimo momento iki Draudiko pritarimo paraiškai momento, tačiau su sąlyga, kad laikas prarandamas tik tokių paraiškų priė-
mimui ir kad paraiška priimama, Draudikui pritarus. Iš paminėtos išmokos turi būti išskaičiuojamos sumos, sumokėtos Draudėjui dėl kuro, sau-
gojimo, užmokesčio už darbą ir aptarnavimo, kurį atliko kapitonas, įgula ar bet kuris jos narys, įskaitant sumas, sumokėtas dėl bendros avarijos 
nuostolių, ir bet kokias sumas, susigrąžintas iš trečiųjų asmenų už žalą laivui, laivo užlaikymą ir/arba prarastą pelną ir/ar einamąsias išlaidas, 
kurios būtų atlyginamos remiantis šiomis taisyklėmis reglamentuojamu draudimu, išmokant aukščiau paminėtą išmoką ar jos dalį.

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

26.5. Jei draudimo sutartyje numatyta besąlyginė išskaita (franšizė), apskaičiuota draudimo išmoka mąžinama franšizės suma, išskyrus atvejus, kai 
Draudikas turi galimybę įgyvendinti atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisę.

26.6. 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.

26.7. Jei draudžamojo įvykio metu draudimo objektas žuvo ar išnyko, apskaičiuota draudimo išmoka yra mažinama nesumokėtomis Draudėjo įmoko-
mis, neatsižvelgiant į mokėjimo terminus.

26.8. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos mokėjimą:

26.8.1. iki Draudėjas pateiks draudžiammąjį įvykį pagrindžiančius dokumentus;

26.8.2. iki Draudėjas pateiks dokumentus, pagrindžiančius padarytos žalos dydį;

26.8.3. iki nepasibaigs ikiteisminis tyrimas, teisminis procesas, susijęs su draudžiamuoju įvykiu.

26.9. 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) bei kitus dokumentus sietinus su draudžiamuoju įvykiu (jeigu tokie yra) Draudikui reikalaujant, jei išvardintų dokumentų neužtenka, siekiant 

nustatyti žalos dydį ir priežastis.
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26.10. Laivo visiškos praradimo atveju, Draudėjas privalo pateikti:
a) draudimo polisą;
b) Draudėjo pranešimą apie visas laivo draudimo sutartis, galiojusias draudžiamojo įvykio metu;
c) papildomų Draudėjų, kreditorių, jei jiems laivas įkeistas, nurodymus dėl draudimo išmokos mokėjimo;
d) kreditorių, jei jiems laivas įkeistas, patvirtinimus, kad jie nėra sudarę kitų laivo draudimo sutarčių;
e) laivo kapitono pranešimą apie įvykį;
f) Draudėjo avarinio komisaro ataskaitą apie įvykį;
g) laivo registracijos dokumentus;
h) ataskaitą apie laivo atgavimo galimybes, liekanų pardavimo galimybę ir vertę;
i) klasifikacinės bendrovės patvirtinimą, kad įvykio metu laivas turėjo reikiamą klasę;
j) jei laivo įranga turėjo atskirą įvertinimą, įrodymus, kad ši įranga priklausė laivo savininkui ar buvo jo nuomojama;
k) bei kitus dokumentus sietinus su draudžiamuoju įvykiu (jeigu tokie yra) Draudikui reikalaujant, jei išvardintų dokumentų neužtenka, siekiant 

nustatyti žalos dydį ir priežastis.

26.11. išmokėjus draudimo išmoką dėl laivo visiško ar konstrukcinio praradimo, Draudikas gali perimti nuosavybės teisę į laivą ar jo liekanas. Jei Draudi-
kas nusprendžia neperimti nuosavybės teisės į laivą ar jo liekanas, jos lieka Draudėjo nuosavybe ir Draudėjas negali jų atsisakyti Draudiko naudai.

27. Draudimo išmokos mažinimo ar nemokėjimo atvejai

27.1. Draudimo išmoka gali būti mažinama:

27.1.1. 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;

27.1.2. Dėl Draudėjo, jo atstovo ar naudos gavėjo didelio neatsargumo;

27.1.3. Jei Draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių žalai sumažinti ar išvengti;

27.1.4. Jeigu nepavyksta laikytis 26 skyriaus punktų 26.1.– 26.3. nuostatų, išmokama 85 % išmokos, išmokėtinos dėl pagrįstos pretenzijos.

27.2. Draudimo išmoka gali būti nemokama:

27.2.1. Jei Draudėjas ar jo atstovas atsisakė savo reikalavimo teisės asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, arba šios teisės nebegalima įgyvendinti dėl 
Draudėjo kaltės;

27.2.2. Jei Draudėjas nevykdė pareigos nustatytu terminu pranešti apie draudžiamąjį įvykį, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad Draudikas apie įvykį suži-
nojo laiku;

27.2.3. Jei draudimo sutartis sudaryta po įvykio;

27.2.4. Jei Draudėjas nuostolį padarė tyčia ar bandė suklaidinti Draudiką pateikdamas neteisingus duomenis, klastodamas dokumentus, ar kitais būdais 
siekė neteisėtai gauti draudimo išmoką;

27.2.5. Kitais draudimo sutartyje ar įstatymuose nustatytais atvejais.

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

28. Suderinamumas su tarptautinėmis taisyklėmis

 Šalių susitarimu ir tai nustačius draudimo sutartyje, pagal šias draudimo taisykles sudarytoms draudimo sutartims galioja analogiškos tarptau-
tinės laivų draudimo taisyklės, išimtys ir sąlygos.

29. Ginčų sprendimo tvarka

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

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

ADB „Gjensidige” generalinis direktorius
Marius Jundulas


