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A.	APIE	VEŽĖJŲ	AUTOMOBILIŲ	KELIAIS	
CIVILINĖS	ATSAKOMYBĖS	DRAUDIMĄ

DRAUDIKAS	IR	DRAUDĖJAS	(DRAUDIMO	SUTARTIES	ŠALYS)

1.  Draudikas – AB „Lietuvos draudimas“.
2. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo arba kuriam Drau-

dikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku Vežėjų 
automobilių keliais civilinės atsakomybės draudimo taisyklių (toliau – „Taisyklės“) pagrindu.

3. Sąvoka „Draudėjas“ taip pat apima Draudėjo darbuotojus ir asmenis (įskaitant Draudėjo valdybos na-
rius), susijusius su Draudėju darbo teisiniais santykiais, kai jie vykdo darbines (tarnybines) pareigas.

DRAUDIMO	OBJEKTAS	IR	KAS	JUO	NELAIKOMA

5.  Draudimo objektas yra Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe, kylančia 
dėl padarytos žalos Naudos gavėjui, Draudėjui vykdant krovinių pervežimus automobilių transportu 
(toliau – „Pervežimai“) atsižvelgiant į šių Taisyklių nuostatas, pasirinktus draudimo apsaugos variantus 
ir draudimo sutarties sąlygas.

 Civilinė atsakomybė – Draudėjo pareiga atlyginti padarytą žalą, atsiradusią neįvykdžius įstatymuose ir/
ar kituose teisės aktuose ir/ar krovinio pervežimo sutartyje nustatytos pareigos ir/ar atlikus veiksmus, 
kuriuos įstatymas ir/ar kitas teisės aktas draudžia atlikti, ir/ar pažeidus bendro pobūdžio taisyklę elgtis 
atidžiai ir atsakingai.

 Naudos gavėjas – asmuo, turintis teisėtą turtinį interesą į gabenamą krovinį ir/ar nukentėjęs trečiasis 
asmuo ir/ar draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kuris vadovaujantis šių Taisyklių ir/ar draudimo 
sutarties nustatytomis sąlygomis turi teisę gauti draudimo išmoką.

 Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo santykiais su Draudėju ir Draudiku pagal šių Taisyklių 
pagrindu sudarytą draudimo sutartį. Trečiuoju asmeniu nelaikomas asmuo, susijęs su Draudėju darbo 
teisiniais santykiais, taip pat Draudėjo šeimos narys ir/ar su Draudėju bendrą ūkį vedantis asmuo.

 Padaryta žala – Naudos gavėjo materialaus turto sunaikinimas, praradimas, sugadinimas ir/ar kūno 
sužalojimas (įskaitant mirtį) bei dėl to patirtos išlaidos ir neturtinė žala, taip pat netiesioginiai nuostoliai 
arba negautos pajamos, kurias Naudos gavėjas būtų gavęs, jei žala nebūtų padaryta.

 Nuostoliai – žalos dydis, išreikštas pinigais. Į nuostolius taip pat įskaičiuojamos iš anksto su Draudiku 
suderintos protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės atsiradimo ir/ar žalos dydžio įvertini-
mu bei nuostolių išieškojimu.

6. Draudimo objektu nelaikomi Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe, 
kylančia dėl:
6.1. turto konfiskavimo, sulaikymo, arešto ir/ar jo sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu;
6.2. karo veiksmų, masinių neramumų (streikų, lokautų ir pan.), žemės drebėjimo, valdžios institu-

cijų veiksmų, radiacijos ar kitokio atominės energijos poveikio;
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6.3. Draudėjo tyčios, nebent tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, 
būtinasis reikalingumas, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);

6.4. bet kokio vabzdžių, graužikų, parazitų, bakterijų, virusų, grybelių, sporų poveikio;
6.5. žalos, padarytos pačiam Draudėjui, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje pasirenkamas D 

draudimo apsaugos variantas „Draudėjo patirtos teisinės išlaidos“;
6.6. bet kokios žalos, susijusios su terorizmu ar jo prevencija;
6.7. neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje pasirenkamas B draudimo apsau-

gos variantas „Draudėjo atsakomybė dėl kroviniu padarytos žalos tretiesiems asmenims“;
6.8. netiesioginių nuostolių arba negautų pajamų, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje pa-

sirenkamas B draudimo apsaugos variantas „Draudėjo atsakomybė dėl kroviniu padarytos 
žalos tretiesiems asmenims“;

6.9. Draudėjo, nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų ar bet kurio iš jų pavedimu veikiančių asmenų 
veiksmų (veikimo ar neveikimo), kuriais pažeidžiamos bet kokios Jungtinių Tautų rezoliucijos 
dėl taikomų sankcijų, draudimų ir/ar apribojimų, arba Europos Sąjungos, Jungtinės Karalys-
tės ar Jungtinių Amerikos Valstijų prekybinės ar ekonominės sankcijos, įstatymų ar kitų teisės 
aktų nuostatos;

6.10. pervežamo krovinio trūkumo ar dingimo, išskyrus atvejus, kai krovinio trūkumas ar dingimas 
atsirado dėl krovinio vagystės ir/ar plėšimo;

 Vagystė – krovinio trūkumas esant įsilaužimo pėdsakams į transporto priemonę (praplėštas 
tentas, nuplėšta plomba, pažeistas transporto priemonės korpusas ar padaryti kiti transporto 
priemonės apgadinimai, kai per pažeidimo vietą galima buvo išimti trūkstamą krovinį), kon-
teinerį (nuplėšta plomba ar pažeistas korpusas, kai per pažeidimo vietą buvo galima išim-
ti trūkstamą krovinį), dėžę (pažeistas korpusas, kai per pažeidimo vietą buvo galima išimti 
trūkstamą krovinį), kai krovinio trūkumo faktas ir kiekis yra užfiksuotas krovinio vežimą regla-
mentuojančius norminius aktus atitinkančiomis pastabomis važtaraščiuose. Krovinį vežant be 
perkrovimų, kai yra įsilaužimo pėdsakų į dėžę ar kitokį krovinio talpinimo elementą, bet nėra 
įsilaužimo pėdsakų į krovinį vežančią transporto priemonę, krovinio trūkumas nėra laikomas 
vagyste.

 Plėšimas – krovinio arba jo dalies pagrobimas, kai krovinį gabenančios transporto priemonės 
valdytojo atžvilgiu panaudojama prievarta, jam priešinantis prieš krovinio atėmimą arba kai jis 
krovinį atiduoda ar leidžia atimti, nes jam grasinama prievartos veiksmais, keliančiais pavojų 
jo sveikatai ar gyvybei.

6.11. natūralaus krovinio nubyrėjimo, nutekėjimo, išgaravimo, kitokio pobūdžio svorio ar tūrio nete-
kimo, kai toks netekimas susijęs su krovinio kilme ir jo vidinėmis savybėmis ir/ar yra leidžia-
mas galiojančių teisės aktų ir/ar pervežimo sutarčių;

6.12. Pervežimų tam nepritaikytomis transporto priemonėmis;
6.13. krovinių, nepažymėtų jų transportavimo (pervežimo) dokumentuose, Pervežimų;
6.14. nelegalios veiklos ir/ar veiklos neturint tam reikalingos licencijos ir/ar leidimo teisės aktų nu-

statyta tvarka, taip pat Pervežimų, kai transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis teisės ją 
vairuoti;

6.15. specialių gabenimo sąlygų reikalaujančių krovinių (pavojingų, greitai gendančių, negabariti-
nių ir kt.) Pervežimų, kai Draudėjas nesilaikė tokių krovinių Pervežimus reglamentuojančių 
norminių aktų (ADR sutartis, ATP susitarimas ir kita) reikalavimų ir/ar kroviniu disponuojančio 
asmens nurodymų dėl specialių pervežimo sąlygų reikalaujančių krovinių Pervežimų ir tai 
buvo žalos kroviniui atsiradimo  priežastis;

6.16. nuostolių, kai pažeisti nepagrįstai maži krovinio pristatymo terminai (įprasti tam maršrutui);
6.17. Draudėjo veiksmų (veikimo arba neveikimo), kai jis buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, 

toksinių ar psichotropinių medžiagų. Ši išimtis taikoma tik tuo atveju, jei tarp Draudėjo atiktų 
veiksmų (veikimo arba neveikimo), nulėmusių atsiradusius nuostolius ir Draudėjo apsvaigimo, 
buvo priežastinis ryšys;

6.18. Draudėjo subrangovų padarytos žalos, nepriklausomai nuo to, kad pagal teisės aktus Drau-
dėjas yra atsakingas už subrangovų padarytą žalą;

 Subrangovas – asmuo, kurį Draudėjas pasitelkia savo prievolei įvykdyti.
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6.19. žalos, padarytos susijusiems su Draudėju asmenims;
 Su Draudėju susiję asmenys – tai vienas ar keli juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, kurie tie-

siogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ar yra kontroliuojami Draudėjo arba kartu su Draudėju yra 
kontroliuojami trečiosios šalies. Kontrolė – tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai įsigytas arba valdomas 
įmonės akcijų (pajų ar kitokių kapitalo dalių) paketas, suteikiantis jo savininkams arba valdy-
tojams teisę į daugiau kaip 20 proc. balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime, taip pat teisė 
skirti (išrinkti) ar atšaukti administracijos vadovą, daugiau negu pusę valdybos ar stebėtojų 
tarybos narių (juos atitinkančių valdymo organų), faktiškai kontroliuoti susijusio asmens pri-
imamus sprendimus (dėl didesnės negu kitų asmenų akcijų (pajų ar kitokių kapitalo dalių) 
dalies valdymo, sudarytų sutarčių ar kitų aplinkybių).

6.20. pervežamo krovinio atidavimo neteisėtam gavėjui, išskyrus atvejus, kai Draudėjas buvo su-
klaidintas nusikalstama trečiųjų asmenų veika, siekiant užvaldyti krovinį ir šis faktas buvo  
užfiksuotas įgaliotų teisėsaugos institucijų;

6.21. CMR konvencijos 24, 26 ir 40 straipsniuose numatytų susitarimų, jei draudimo sutartyje nesu-
sitarta kitaip;

6.22. krovinį pervežančios transporto priemonės naudojimo toje vietoje ir/ar tuo metu, kai eismas 
yra draudžiamas kelio ženklais, įstatymais, taisyklėmis ar kitais nustatytais apribojimais (pvz. 
aukštį, plotį, eismo kryptį ir pan. ribojantys kelio ženklai);

6.23. kitų Pervežimų veiklai nebūdingų susitarimų: krovinių ekspedijavimo, sandėliavimo ir tvarky-
mo, tarpininkavimo ir kt.;

6.24. Pervežimų, vykdomų transporto priemonėmis, kurios nėra nurodytos draudimo sutarties prie-
do apdraustųjų transporto priemonių sąraše;

6.25. krovinio sugedimo, kurio priežastis yra terminio režimo nesilaikymas dėl temperatūros regu-
liavimo įrangos neveikimo, kai ji neveikia dėl elektros energijos, kuro ir/ar kitų įrangos funkci-
onavimui reikalingų medžiagų tiekimo nutrūkimo ir/ar nepakankamo tiekimo, ir/ar dėl įrangos 
neįjungimo arba išjungimo tuo metu, kai įranga turėjo būti naudojama, ir/ar dėl klaidingų įran-
gos parametrų nustatymo;

6.26. krovinio sugedimo, jei puspriekabė/priekaba/transporto priemonė, kurioje pervežami greitai 
gendantys kroviniai, nebuvo aprūpinta vidinę temperatūrą registruojančiais (užrašančiais) 
įrenginiais, patvirtintais ATP, FRC sertifikatais. 

 Greitai gendantys kroviniai – kroviniai, kuriems taikomos ATP susitarimo nuostatos ir/ar kiti 
reikalavimai dėl tam tikros nustatytos ir palaikomos temperatūros Pervežimų metu.

6.27. žalos Pervežimų metu nepritvirtintiems kroviniams, kai pagal tokių krovinių pervežimo reika-
lavimus kroviniai privalėjo būti pritvirtinti;

6.28. baudų, nuobaudų, netesybų arba kitų panašaus pobūdžio sankcijų skyrimo;
6.29. vairuotojo darbo ir poilsio režimo, apibrėžiamo galiojančių teisės aktų, pažeidimo ilgiau nei 1 

(viena) valanda;
6.30. krovinį pervežančios transporto priemonės greičio viršijimo daugiau nei 10 (dešimt) km/h nuo 

leistino įvykio vietoje;
6.31. krovinio vagystės ir/ar plėšimo, kai transporto priemonė su kroviniu numatomam poilsiui pagal 

vairuotojo darbo ir poilsio režimą reglamentuojančius teisės aktus paliekama ne saugomoje 
aikštelėje ar ne saugioje poilsio vietoje, o NVS šalyse – ne saugomose stovėjimo aikštelėse 
arba ne prie stacionarių policijos postų;

 Saugoma aikštelė – pilnai aptverta teritorija, skirta krovininiam autotransportui stovėti, stebi-
ma vaizdo kameromis arba aikštelės personalo.

 Saugi poilsio vieta – visiškai apšviesta, stebima vaizdo kameromis ir krovininiam automobilių 
transportui stovėti pritaikyta stovėjimo aikštelė. 

6.32. Pervežimų vykdomų netinkama eksploatacijai transporto priemone, kai Draudėjui šis faktas 
buvo žinomas (arba turėjo būti žinomas), išskyrus atvejus, kai transporto priemonė tapo ne-
tinkama eksploatacijai pervežimo, kuriame krovinys patiria žalą, metu ir Draudėjas ėmėsi visų 
būtinų priemonių žalos dydžiui sumažinti ir/ar išvengti;

6.33. įvykio, kurio fakto Draudėjas negali pagrįsti valstybinių tarnybų išduotais įvykio faktą patvirti-
nančiais dokumentais;
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6.34. žalos šiems Draudėjo gabenamiems kroviniams, jei draudimo sutartyje nesusitarta kitaip:
a) tabakui ir tabako gaminians;
b) kompiuteriams ir jų komponentams, garso, vaizdo technikai, mobiliesiems telefonams, 

navigacijos įrenginiams;
c) brangiesiems (tauriesiems) metalams, brangakmeniams, juvelyriniams dirbiniams, meno 

dirbiniams ir/ar kūriniams, monetoms, pinigams, vertybiniams popieriams, antikvariatui ir jo 
gaminiams;

d) dokumentams, duomenims, gyviems gyvūnams, palaikams, persikraustymo daiktams, 
pašto siuntoms;

e) sunkiasvoriams ar negabaritiniams kroviniams;
 Sunkiasvoris ar negabaritinis krovinys – krovinys, kurio faktiški matmenys ar svoris didesni 

negu maksimalūs leidžiami dydžiai, nustatyti šalyse, per kurių teritorijas jis vežamas.
f) sprogmenims, ginklams, amunicijai, fejerverkams;
g) automobiliams;
h) greitai gendantiems kroviniams;
i)  alkoholiui ir jo gaminiams.

DRAUDIMO	TERITORIJA

7.  Draudimo apsauga galioja draudimo teritorijoje, nurodytoje draudimo sutartyje.
 Draudimo teritorija – tai draudimo sutartyje Draudėjo ir Draudiko susitarimu nurodyta geografinė 

teritorija, kurioje atsitikusiems įvykiams galioja draudimo apsauga.
8. Jei krovinio pakrovimo ir/ar iškrovimo vieta yra už draudimo teritorijos ribų, draudimo apsauga ne-

galioja visam gabenimui.
9. Draudimo apsauga negalioja Italijos Respublikos teritorijoje į pietus nuo 41°50’ Šiaurės platumos lygia-

gretės, Armėnijos Respublikoje, Azerbaidžano Respublikoje, Gruzijoje (įskaitant Abchaziją ir Pietų Oseti-
jos Respubliką), Rusijos Šiaurės Kaukazo regione (Stavropolio krašte, Karačai Čerkesijos Respublikoje, 
Karbadino Balkarijos Respublikoje, Ingušetijos Respublikoje, Šiaurės Osetijos Respublikoje, Čečėnijos 
Respublikoje, Dagestano Respublikoje), taip pat teritorijose, kurioms taikomos bet kokios Jungtinių Tau-
tų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos. Šioms teritorinėms 
išimtims taikoma pirmenybė prieš draudimo sutartyje Draudėjo ir Draudiko sutartą draudimo apimtį kilo-
metrais nuo Vilniaus arba įvardinant daugiau kaip vieną valstybę apimantį regioną, išskyrus atvejus, kai 
dėl konkrečių valstybių yra individualiai sutarta draudimo sutartyje.

DRAUDIMO	LAIKOTARPIS

10.  Draudimo sutartis sudaroma Draudėjo ir Draudiko sutartam draudimo laikotarpiui.
 Draudimo laikotarpis – tai draudimo sutartyje Draudėjo ir Draudiko susitarimu nustatytas laiko periodas, 

per kurį atsitikusiems įvykiams galioja draudimo apsauga, išskyrus atvejus, kai Draudėjas pavėluotai 
sumoka draudimo įmoką. Tokiu atveju draudimo sutartis įsigalioja kaip nurodyta Taisyklių 23 punkte.

11. Draudimo apsauga galioja tik tiems Pervežimams, kurie yra pradėti vykdyti per draudimo laikotarpį, 
jei draudimo sutartyje nesusitarta kitaip.

12. Jeigu draudimo sutartis yra tęstinė, tai draudimo apsauga apima Pervežimus, pradėtus per pasibai-
gusių draudimo sutarčių draudimo laikotarpius. Tęstinės sutarties atveju draudimo apsauga galioja 
pagal draudimo sutarties, galiojusios įvykio dienai, sąlygas.

 Tęstinė sutartis – draudimo sutartis, kurios galiojimo pradžia yra kita diena po prieš tai galiojusios 
draudimo sutarties pabaigos dienos.
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DRAUDŽIAMIEJI	IR	NEDRAUDŽIAMIEJI	ĮVYKIAI

13.  Draudimo apsauga galioja tik dėl tų draudžiamųjų įvykių, kurie nurodyti draudimo sutartyje pasirink-
tuose draudimo apsaugos variantuose ir jų išplėtimuose:

 

 A draudimo apsaugos variantas: 
ATSAKOMYBĖ	UŽ	KROVINĮ

A.			DRAUDŽIAMIEJI	ĮVYKIAI
(draudžiamos apsaugos varianto rizikos):

B.			NEDRAUDŽIAMIEJI	ĮVYKIAI
(nedraudžiamos apsaugos varianto rizikos):

A1. Atsakomybė už viso arba dalies pervežamo 
krovinio sugadinimą, sunaikinimą (įskaitant 
priverstini sunaikinimą) arba praradimą ir su 
tuo susijusius nuostolius, kylančius pagal 
CMR konvenciją ir/ar Lietuvos Respublikos 
kelių transporto kodeksą (1996 m. lapkričio 19 
d. Nr. I-1628) ir/ar pagal kitus susitarimus, nu-
rodytus draudimo sutartyje.

 CMR konvencija – 1956 m. gegužės mėn. 19 
d. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties 
konvencija, įskaitant 1978 m. birželio 5 d. pro-
tokolą.

A2. Atsakomybė dėl nuostolių, kylančių dėl pa-
vėluoto krovinio pristatymo remiantis CMR 
konvencijos ir/ar Lietuvos Respublikos kelių 
transporto kodekso (1996 m. lapkričio 19 d. Nr. 
I-1628) ir/ar kitų draudimo sutartyje nurodytų 
susitarimų nuostatomis.

A3. Atsakomybė už žalą kroviniui jo pakrovimo, 
iškrovimo ir/ar perkrovimo metu, kai šios ope-
racijos atliekamos paties Draudėjo ir/ar Drau-
dėjui naudojant jam priklausančią įrangą ir yra 
atliekamos Pervežimų proceso metu.

A4. Atsakomybė už viso arba dalies pervežamo 
krovinio sugadinimą, sunaikinimą (įskaitant 
priverstini sunaikinimą) arba praradimą ir su 
tuo susijusius nuostolius, kylančius vykdant 
kabotažinius pervežimus Europos Sąjungos 
šalyse, Norvegijoje, Šveicarijoje.

 Kabotažiniai pervežimai – Pervežimai auto-
mobilių transportu pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1072/2009, pa-
gal kurį vežėjai nerezidentai gali teikti krovinių 
vežimo nacionaliniais keliais paslaugas valsty-
bėje narėje.

B1. Atsakomybė dėl nuostolių, kylančių dėl pavė-
luoto krovinio pristatymo, kurie yra didesni nei 
konkretaus pervežimo užmokestis (frachtas);

B2. Atsakomybė dėl kompensacijos, viršijančios 
8,33 atsiskaitymo vieneto (SDR) už kiekvieną 
trūkstamą kilogramą bruto svorio.

B3. Atsakomybė, nurodyta B, C, D draudimo ap-
saugos variantuose.
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A	draudimo	apsaugos	varianto	išplėtimas	
PAPILDOMA	DRAUDIMO	APSAUGA	KABOTAŽUI

Taikoma tik su A dalimi
A5.  Jeigu Draudėjas ir Draudikas draudimo sutartyje susitarė dėl šio išplėtimo taikymo, tai A draudimo 

apsaugos varianto punktas Nr. B2 yra keičiamas ir išdėstomas taip:
 „Atsakomybė dėl kompensacijos:

-  viršijančios 8,33 atsiskaitymo vieneto (SDR) už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio vyk-
dant Pervežimus pagal CMR konvenciją ir/ar Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą.

-  viršijančios 40 atsiskaitymo vieneto (SDR) už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio vykdant 
Kabotažinius pervežimus Europos Sąjungos šalyse, Norvegijoje, Šveicarijoje, tačiau nuostoliai 
dėl kompensacijos, neviršijančios 40 SDR atsiskaitymo vieneto (SDR) už kiekvieną trūkstamą 
kilogramą bruto svorio, yra atlyginami tik draudimo teritorijos teisės aktų nustatyta tvarka“.

B	draudimo	apsaugos	variantas:	
ATSAKOMYBĖ	DĖL	ŽALOS	TRETIESIEMS	ASMENIMS	

Taikoma tik su A dalimi 
A.			DRAUDŽIAMIEJI	ĮVYKIAI

(draudžiamos apsaugos varianto rizikos):
B.			NEDRAUDŽIAMIEJI	ĮVYKIAI

(nedraudžiamos apsaugos varianto rizikos):
A6. Deliktinė atsakomybė dėl žalos trečiųjų asme-

nų turtui, sveikatai ar gyvybei, padarytos Drau-
dėjo pervežamu kroviniu.

A7. Deliktinė atsakomybė dėl žalos trečiųjų asme-
nų turtui, sveikatai ar gyvybei, padarytos pa-
krovimo, iškrovimo ir/ar perkrovimo metu, kai 
šios operacijos atliekamos paties Draudėjo ir/
ar Draudėjui naudojant jam priklausančią įran-
gą ir yra atliekamos Pervežimų proceso metu.

B4. Atsakomybė dėl nuostolių atlyginimo, kylančių 
pagal transporto priemonių ir valdytojų privalo-
mąjį civilinės atsakomybės draudimą.

B5. Atsakomybė dėl oro, vandens, dirvožemio už-
teršimo ir jo išvalymo, taip pat dėl žalos, pada-
rytos tretiesiems asmenims šiuo užteršimu.

B6. Atsakomybė dėl neturtinės žalos, kuri kyla ne 
kaip žalos trečiajam asmeniui dėl jo kūno su-
žalojimo (įskaitant mirtį) pasekmė.

B7. Atsakomybė dėl netiesioginių nuostolių arba 
negautų pajamų, kurie kyla ne kaip žalos tre-
čiajam asmeniui dėl jo kūno sužalojimo (įskan-
tant mirtį) arba jo materialaus turto sunaikini-
mo ar sugadinimo pasekmė.

B8. Atsakomybė, nurodyta A, C, D draudimo ap-
saugos variantuose.

C	draudimo	apsaugos	variantas:	
ATSAKOMYBĖ	DĖL	ŽALOS	PATIKĖTAM	TURTUI	

Taikoma tik su A dalimi
A.			DRAUDŽIAMIEJI	ĮVYKIAI

(draudžiamos apsaugos varianto rizikos):
B.			NEDRAUDŽIAMIEJI	ĮVYKIAI

(nedraudžiamos apsaugos varianto rizikos):
A8. Atsakomybė dėl žalos, padarytos Draudėjui 

laikinai naudoti patikėtam turtui.
A9. Draudimo apsauga pagal šį punktą galioja tik 

gaisro, vagystės ir/ar plėšimo, kelių eismo įvy-
kio atveju dėl visiško šio turto praradimo nuos-
tolius atlyginant atsižvelgiant į šio turto rinkos 
vertę. 

 Draudėjui laikinai naudoti patikėtas turtas – 
pagal rašytines nuomos ar panaudos sutartis 
Draudėjui Pervežimų veiklai vykdyti perduotos 
puspriekabės, priekabos, konteineriai ir/ar tralai.

 Visiškas turto praradimas – turto sugadinimas 
ar praradimas (įvertinant šio turto nusidėvėji-
mą, kai jis taikomas), kai turto remonto kaštai 
viršija šio turto rinkos vertę. 

B9. Atsakomybė dėl žalos Draudėjui laikinai nau-
doti patikėtam turtui, kurio naudojimo teisės 
Draudėjas negali pagrįsti dokumentais.

B10. Atsakomybė dėl žalos, padarytos Draudėjui 
laikinai naudoti patikėtam turtui ne Pervežimų 
proceso metu.

B11. Atsakomybė, nurodyta A, B, D draudimo ap-
saugos variantuose.



A.     APIE VEŽĖJŲ AUTOMOBILIŲ KELIAIS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMĄ        9

D	draudimo	apsaugos	variantas:	
DRAUDĖJO	PATIRTOS	TEISINĖS	IŠLAIDOS

Taikoma tik su A dalimi
A.			DRAUDŽIAMIEJI	ĮVYKIAI

(draudžiamos apsaugos varianto rizikos):
B.			NEDRAUDŽIAMIEJI	ĮVYKIAI

(nedraudžiamos apsaugos varianto rizikos):
A10. Draudėjo patirtos teisinės išlaidos, skirtos 

apginti jo paties interesus dėl nepagrįstai 
reiškiamų Naudos gavėjo, krovinio siuntėjo, 
užsakovo reikalavimų, susijusių su Pervežimų 
proceso metu padaryta žala remiantis šių Tai-
syklių nuostatomis, kai Draudėjui nekyla atsa-
komybė pagal įstatymus ir/ar pervežimo sutartį 
ir/ar įvykis yra nedraudžiamasis šių Taisyklių ir/
ar draudimo sutarties atžvilgiu.

B12. Teisinių išlaidų dalis, kuri yra atlyginama pagal 
kitas šių Taisyklių nuostatas.

B13. Teisinės išlaidos, kurios nėra susijusios su 
Pervežimų procesu remiantis šių Taisyklių 
nuostatomis.

B14. Teisinės išlaidos, kurios iš anksto nėra sude-
rintos su Draudiku.

B15. Teisinės išlaidos, naudojamos pretenzijai dėl 
įvykio Draudikui pareikšti.

B16. Atsakomybė, nurodyta A, B, C draudimo ap-
saugos variantuose.

DRAUDIMO	SUMA,	BESĄLYGINĖ	IŠSKAITA

14. Draudimo suma yra Draudėjo ir Draudiko sutarta bei draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, 
kurios neviršydamas Draudikas atlygina draudžiamojo įvykio metu patirtus nuostolius.

15. Draudimo suma ir besąlyginė išskaita nustatoma kiekvienam draudžiamam įvykiui ir visam sutarties 
galiojimo laikotarpiui kiekvienam draudimo apsaugos variantui atskirai.

 Besąlyginė išskaita (franšizė) – pinigų suma, kurią kiekvienu atveju Draudikas išskaičiuoja iš apskai-
čiuotos draudimo išmokos prieš išmokėdamas draudimo išmoką.

16. Draudimo suma yra neatsistatanti ir lieka galioti tik ta draudimo sumos dalis, kuri gaunama iš vie-
nam draudimo apsaugos variantui nustatytos draudimo sumos atėmus išmokėtos draudimo išmo-
kos sumą.

17. Jei draudimo sutartyje nurodomi papildomi draudimo išmokų limitai konkrečiam draudimo apsaugos 
variantui, tai bet kokiu atveju lieka galioti draudimo sutartyje nurodyta konkretaus draudimo apsau-
gos varianto draudimo suma kiekvienam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui (draudimo 
apsaugos variantų draudimo sumos ir draudimo išmokų limitai nėra sumuojami).

18. Bendra draudimo suma riboja Draudiko atsakomybę už draudimo išmokų dėl visų draudžiamųjų įvy-
kių, atsitikusių per draudimo laikotarpį, išmokėjimą ir nepriklauso nuo draudimo sutartyje nurodytų 
draudimo apsaugos variantų skaičiaus, jų draudimo sumų ir/ar atskirų draudimo išmokos limitų.

19. Jeigu dėl vieno draudžiamojo įvykio draudimo išmoka turi būti mokama pagal kelių draudimo su-
tartyje nustatytų draudimo apsaugos variantų draudimą ir bendras nuostolis didesnis už draudimo 
apsaugos variantų, pagal kuriuos patirtas nuostolis, didžiausią besąlyginę išskaitą, taikoma tik vie-
na – didžiausia – besąlyginė išskaita, kuri numatyta kaip vieno iš draudimo apsaugos variantų, už 
kuriuos mokama draudimo išmoka, draudimo sąlyga.

 Vienu draudžiamuoju įvykiu laikomas įvykis, kilęs dėl tos pačios priežasties bei tomis pačiomis 
aplinkybėmis nepaisant to, kad dėl tokio įvykio gali būti pareikšti keli reikalavimai. Laikoma, kad 
įvykis įvyko tuo metu, kai Draudėjas Naudos gavėjui padarė žalą. Jeigu žalos padarymo momento 
neįmanoma tiksliai nustatyti, laikoma, kad žala padaryta tuo momentu, kai Draudėjui buvo pareikš-
tas pirmasis reikalavimas atlyginti nuostolius. Nuostoliai, kilę dėl vieno draudžiamojo įvykio, bus lai-
komi vienu nuostoliu, nepaisant to, kad reikalavimai dėl tokių nuostolių atlyginimo pareikšti skirtingu 
draudimo sutarties galiojimo metu.
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B.		ĮMOKOS	IR	IŠMOKOS
	 APSKAIČIAVIMAS

DRAUDIMO	ĮMOKŲ	APSKAIČIAVIMAS	IR	MOKĖJIMAS

20.  Draudimo įmokos dydį nustato Draudikas, atsižvelgdamas į Draudėjo pateiktą ar kitokią draudimo 
rizikai įvertinti reikalingą informaciją, nustatytas draudimo sutarties sąlygas.

21. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai, kuriais Draudėjas privalo laiku mokėti draudimo įmokas, 
nurodomi draudimo sutartyje.

22. Draudėjui nesumokėjus pirmosios draudimo įmokos ar jos dalies arba eilinės draudimo įmokos ar 
jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejį, kai draudimo sutarties įsigaliojimas 
siejamas su draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu), Draudikas apie tai privalo pranešti Drau-
dėjui šių Taisyklių 73 punkte nustatyta tvarka, nurodydamas, jog per 30 kalendorinių dienų nuo šio 
pranešimo išsiuntimo Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo apsauga 
bus sustabdyta ir atnaujinta kitą dieną po to, kai Draudėjas sumokės draudimo įmoką ar jos dalį. 
Įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo apsaugos sustabdymo metu Draudikas neprivalės mokėti 
draudimo išmokos. 

23. Draudėjui nesumokėjus pirmosios draudimo įmokos, kurios sumokėjimas siejamas su draudimo 
sutarties įsigaliojimu (tai atvejis, kai nurodytas įmokos sumokėjimo terminas yra ankstesnis arba 
sutampa su draudimo sutarties įsigaliojimu), draudimo sutartis neįsigalioja nuo draudimo sutartyje 
nurodytos įsigaliojimo dienos. Jei tokiu atveju draudimo įmoka sumokama pavėluotai, bet ne vėliau 
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo draudimo sutartyje numatytos jos įsigaliojimo dienos, draudimo 
sutartis įsigalioja kitą dieną po draudimo įmokos sumokėjimo, tačiau draudimo sutartyje nurodytas 
Draudimo laikotarpis nėra pratęsiamas.

24. Draudimo įmoką mokant grynaisiais pinigais, draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimo momentu 
laikoma data, nurodyta mokėjimo dokumente, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.

25. Draudimo įmoką mokant naudojantis banko paslaugomis arba tiesioginio debeto būdu, draudimo 
įmokos ar jos dalies sumokėjimo momentu laikoma data, nurodyta mokėjimo įvykdymo dokumente, 
kuris, jei Draudikas reikalauja, turi būti patvirtintas banko. 

26. Tiesioginio debeto, e-sąskaitos ar panašaus pobūdžio sutarties pasirašymas nelaikomas įmokos 
sumokėjimu. Mokant tiesioginio debeto būdu Draudėjas privalo užtikrinti, kad sąskaitoje, nuo kurios 
nurašoma draudimo įmoka ar jos dalis, būtų pakankamai lėšų mokėjimui įvykdyti.
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DRAUDIMO	RIzIKOS	PADIDĖJIMO	ATVEJAI

27.  Draudimo rizikos padidėjimas – tai draudimo sutartyje numatytų aplinkybių, galinčių turėti esminės įta-
kos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir/ar galimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui, pasi-
keitimas ar atsiradimas, taip pat aplinkybės, apie kurias informaciją, sudarydamas draudimo sutartį 
Draudėjas pateikė Draudikui ir/ar Draudikas, sudarydamas draudimo sutartį, teiravosi pateikdamas 
Draudėjui klausimus raštu nustatytos formos raštiškame prašyme sudaryti draudimo sutartį (toliau – 
„Prašymas“) ir/ar teiraudamasis raštu kitokiu būdu.

DRAUDIMO	IŠMOKOS	APSKAIČIAVIMAS	IR	MOKĖJIMAS

28. Žalos padarymo ir/ar pretenzijos pareiškimo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje atveju pagrįsti Naudos 
gavėjo nuostoliai, tyrimo ir teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos atlyginami neviršijant draudimo 
sumos ir atsižvelgiant į besąlyginę išskaitą, nurodytą draudimo sutartyje.

29. Draudimo išmokos ribose atlyginami nuostoliai, už kuriuos atsako Draudėjas, jei draudimo sutartyje 
nenurodyta kitaip. Draudimo išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į žalos atlyginimą reguliuojančias 
teisės normas bei teismų praktiką.

30. Jeigu keli asmenys solidariai atsako už padarytą žalą, Draudikas kompensuoja žalos dalį, kurią pri-
valėtų atlyginti Draudėjas atsižvelgiant į jo kaltės laipsnį ir Draudėjo pastangas išvengti įvykio, kuris 
sukėlė žalą.

31. Atlyginamos pagrįstos ir būtinos išlaidos (krovinio gelbėjimo, vietos sutvarkymo ir pan.), patirtos dėl 
to, kad įvykus draudžiamajam įvykiui Draudėjas ėmėsi jam prieinamų protingų priemonių galimai 
žalai sumažinti laikydamasis Draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai Draudėjui buvo duoti. 

32. Atlyginamos pagrįstos ir iš anksto su Draudiku raštu suderintos Draudėjo išlaidos, patirtos reguliuo-
jant (tiriant) įvykį.

33. Jeigu ginčas dėl nuostolių atlyginimo perduodamas spręsti teismui ir trečiojo asmens ieškininiai 
reikalavimai susiję su pagal draudimo sutartį atlygintinais nuostoliais, Draudikas dalyvauja teismo 
procese ir atlygina teismo priteistas išlaidas.

34. Jeigu teismo procesas susijęs ir su kito pobūdžio reikalavimais, atlyginama ta priteistų teismo išlaidų 
dalis, kuri patirta dėl reikalavimų atlyginti nuostolius, atlygintinus pagal draudimo sutartį, nagrinėjimo.

35. Visais atvejais mokama draudimo išmoka, įskaitant teismo priteistas išlaidas, negali viršyti vieno 
įvykio ir bendros draudimo sumos, nustatytos draudimo sutartyje.

36. Išlaidos, susijusios su reikalavimo nagrinėjimu ir atsikirtimu, neapima Draudėjo išlaidų prievolei įvyk-
dyti natūra, sutarčių sudarymo ir administravimo išlaidų, Draudėjo darbuotojų išlaidų.

37. Neatlyginama visa žala arba jos dalis, kurią atlygina valdžios institucijos ar kiti asmenys. Jeigu nuos-
toliai buvo atlyginti išmokant draudimo išmoką, tačiau vėliau nuostoliai dėl visos žalos ar jos dalies 
buvo atlyginti valdžios institucijų ar kitų asmenų, tai išmokos gavėjas privalo per 14 kalendorinių 
dienų grąžinti Draudikui išmokos dalį, lygią gautai iš valdžios institucijų ar kitų asmenų.

38. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuojamos likusios nesumokėtos pagal draudimo 
sutartį draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas draudžiamojo įvykio dieną jau yra suėjęs, jeigu 
draudimo sutartyje nėra sutarta kitaip.

39. Draudikas moka draudimo išmoką Taisyklių 60.1. punkte nurodytais terminais. Draudikas turi teisę 
atidėti draudimo išmokos išmokėjimą:
39.1. kol Naudos gavėjas ir/ar Draudėjas dokumentais pagrįs nuostolio dydį;
39.2. jei Draudėjui dėl įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, reiškiamas civilinis ieškinys 

ar keliama baudžiamoji byla ar pradėtas teismo procesas – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo 
ar nutraukimo dienos;

39.3. kitais draudimo sutartyje ir/ar įstatymų numatytais atvejais.
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40. Jei įvykis yra draudžiamasis, o Naudos gavėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dy-
džio, Naudos gavėjo pageidavimu Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudi-
mo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.

41. Draudikas, jei Draudėjas pageidauja, sudarydamas draudimo sutartį, pateikia Draudėjui savo įga-
liotų atstovų (avarinių komisarų ir/ar teisines paslaugas teikiančių įmonių) sąrašą, kurie dalyvauja 
nustatant žalą ir atlyginant nuostolius.

42. Gavęs pranešimą apie draudimo įvykį, Draudikas arba jo įgaliotas atstovas turi teisę atvykti į drau-
dimo vietą ir įvertinti draudimo įvykio metu padarytą žalą, žalos atsiradimo priežastį ir kt. svarbias 
aplinkybes, turinčias reikšmės sprendimui dėl draudimo išmokos mokėjimo ar nemokėjimo priėmi-
mui. Jeigu Draudėjas be Draudiko raštiško sutikimo atlygina Naudos gavėjo patirtus nuostolius ar 
pripažįsta jo pareikštą reikalavimą, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti arba sumažinti draudimo 
išmoką, išskyrus atvejį, kai Draudėjo atlyginto nuostolio suma ir atsakomybės pagrindas yra besąly-
giškai teisingi.

43. Draudimo išmoka išmokama į Naudos gavėjo sąskaitą. Į Draudėjo sąskaitą draudimo išmoka gali 
būti mokama tik tuo atveju, jei jis įrodo, kad visiškai atlygino Naudos gavėjo žalą ar pats Draudėjas 
yra Naudos gavėjas (D draudimo apsaugos varianto atveju).

DRAUDIMO	IŠMOKOS	MAŽINIMO	IR	NEMOKĖJIMO	ATVEJAI	

44. Draudimo išmoka nemokama:
44.1. jeigu Draudėjas ar su Draudėju susiję asmenys ir/ar Naudos gavėjas nuostolį padarė tyčia, 

bandė suklaidinti Draudiką klastodamas faktus, pateikdamas neteisingus duomenis ar ėmėsi 
veiksmų nepagrįstai gauti ar padidinti draudimo išmoką;

44.2. kitais draudimo sutartyje ir įstatymų nustatytais atvejais;
44.3. jeigu draudimo sutartis sudaryta po draudžiamojo įvykio.

45. Draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama:
45.1. jeigu Draudėjas nepranešė Draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą, o dėl to buvo patirti 

ar padidėjo nuostoliai;
45.2. jeigu Draudėjas nevykdė Draudiko duotų ir draudimo sutartyje įvardytų nurodymų dėl draudi-

mo rizikos sumažinimo;
45.3. jei Draudėjas atsisakė savo reikalavimo teisės asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, arba 

šios teisės nebegalima įgyvendinti dėl Draudėjo kaltės;
45.4. jeigu Draudėjas nevykdė bent vieno Taisyklių 58 punkte nurodyto reikalavimo, kai tarp nuro-

dyto reikalavimo nevykdymo ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys, turintys įtakos draudimo 
išmokos mažinimui ar nemokėjimui;

45.5. kitais draudimo sutartyje ir teisės aktuose nustatytais atvejais.
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C.	SUTARTIES	SUDARYMAS,
	 NUTRAUKIMAS,	KEITIMAS,
	 TEISĖS	IR	PAREIGOS

DRAUDIMO	TAISYKLIŲ	STRUKTŪRA	IR	NUOSTATŲ	KONKURAVIMAS

46. Taisykles sudaro trys dalys: „A. APIE VEŽĖJŲ AUTOMOBILIŲ KELIAIS CIVILINĖS ATSAKOMY-
BĖS DRAUDIMĄ“, „B. ĮMOKOS IR IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS“ ir „C. SUTARTIES SUDARY-
MAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS, TEISĖS IR PAREIGOS“.

47. Nuostatų konkuravimas: jei Taisyklių nuostatos prieštarauja draudimo sutartyje nurodytoms indi-
vidualioms sąlygoms, tai pirmenybė teikiama draudimo sutartyje nurodytoms individualioms sąly-
goms, t. y. taikomos draudimo sutartyje nurodytos individualios sąlygos.

IKISUTARTINĖS	ŠALIŲ	TEISĖS	IR	PAREIGOS

48. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudėjas privalo:
48.1. užpildyti Prašymą, jei Draudikas pareikalauja;
48.2. pateikti kitus Draudiko prašomus dokumentus, Draudiko sprendimu turinčius pakankamai in-

formacijos draudimo sutarčiai sudaryti;
48.3. suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie esmines aplinkybes, galinčias turėti įtakos 

draudimo rizikai.
49. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Draudėjas privalo informuoti Draudiką, laikomos: 

49.1. informacija, nurodyta Prašyme (jei Draudiko reikalavimu jis yra pildomas); 
49.2. kita informacija, kurią Draudikas prašo pateikti raštu;
49.3. informacija apie visas to paties draudimo apsaugos variantų pačių rizikų draudimo sutartis, 

sudarytas su kitais draudikais ir jų sąlygas (draudimo sumas, draudimo apsaugos variantus bei 
draudžiamuosius įvykius), jei jos galios kartu su draudimo sutartimi, kurią ketinama sudaryti;

49.4. Draudiko prašymas sudaryti sąlygas Draudikui apžiūrėti (įvertinti) ketinamą drausti riziką.
50. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas privalo supažindinti Draudėją su Taisyklėmis ir įteik-

ti jų kopiją.
51. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas turi teisę:

51.1. reikalauti iš Draudėjo visos informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti (neapsiribojant 
informacija, nurodyta Prašyme);

51.2. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių.
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DRAUDIMO	SUTARTIES	SUDARYMAS

52. Draudimo sutartį sudaro Draudėjas ir Draudikas.
53. Draudimo sutarčiai sudaryti Draudėjas pateikia Draudikui ar jo atstovui Prašymą ar kitokiu būdu 

pareiškia ketinimą sudaryti draudimo sutartį. 
54. Už Prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako Draudėjas.
55. Draudimo sutarties sąlygos nustatomos Draudiko ir Draudėjo susitarimu, atsižvelgus į Draudėjo pateiktą 

ir rizikos įvertinimo metu gautą (jeigu rizikos įvertinimas buvo atliekamas) informaciją bei dokumentus.
56. Draudimo sutartis sudaroma raštu, o jos sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudi-

mo liudijimu (polisu).

ŠALIŲ	TEISĖS	IR	PAREIGOS	DRAUDIMO	SUTARTIES	GALIOJIMO	METU

57.  Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas turi teisę:
57.1. prašyti Draudiko nutraukti arba pakeisti draudimo sutartį;
57.2. reikalauti, kad Draudikas įstatymuose ir/ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka išmokėtų drau-

dimo išmoką, kai įvykis yra draudžiamasis;
57.3. įstatymuose numatyta tvarka gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
57.4. susipažinti su Draudiko tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neišsa-

mius, neteisingus, netikslius savo asmens duomenis ar pareikšti teisiškai pagrįstą nesutikimą, 
kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

57.5. sumažėjus draudimo rizikai, reikalauti perskaičiuoti draudimo įmoką ir/ar pakeisti draudimo 
sutarties sąlygas;

57.6. punktuose 57.1-57.3 įvardytas teises taip pat turi ir Naudos gavėjas.
58. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo:

58.1. pranešti Draudikui apie visas draudžiamo objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų sąly-
gas (draudimo sumas, draudimo apsaugos variantus bei draudžiamuosius įvykius), sudarytas 
su kitais Draudikais, tačiau ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po draudimo sutarties su 
kitu Draudiku sudarymo;

58.2. pasikeitus draudimo sutartyje nurodytam Draudėjo buveinės adresui, per 3 darbo dienas apie 
tai raštu informuoti Draudiką;

58.3. laikytis visų esamų ir draudimo sutarties sudarymo metu papildomai sutartų veiklos saugu-
mo ar rizikos mažinimo priemonių; kontroliuoti, kad vykdoma veikla atitiktų įstatymuose, nor-
miniuose aktuose, turto eksploatavimo taisyklėse, darbo saugos taisyklėse, priešgaisrinės 
apsaugos tarnybų nurodymuose keliamus saugumo reikalavimus, kad įrenginių projektinis 
apkrovimas nebūtų viršytas;

58.4. suteikti galimybę Draudikui ar jo įgaliotam atstovui apžiūrėti apdraustas rizikas bei įvertinti, ar 
Draudėjas laikosi draudimo sutartyje nustatytų sąlygų ar reikalavimų sumažinti draudimo rizi-
ką (jei dėl to šalys susitarė sudarydamos draudimo sutartį ar jos galiojimo metu ir tai nurodė 
draudimo sutartyje ar jei to reikalauja įstatymai);

58.5. sužinojus apie padidėjusią draudimo riziką, turinčią įtakos Draudiko atsakomybės dydžiui, 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Draudiką; 

58.6. nedelsiant pranešti Draudikui, jeigu dėl žalos atlyginimo pradedamas teisminis procesas, net 
ir tuo atveju, kai jau buvo pranešta apie draudžiamąjį įvykį;

58.7. atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju:
58.7.1. imtis visų protingų ir prieinamų priemonių stengiantis sumažinti nuostolių dydį;
58.7.2. apie įvykį priklausomai nuo jo pobūdžio nedelsiant pranešti kompetentingoms ins-

titucijoms (apie vagystę, apiplėšimą ar eismo įvykį – policijai; asmens sužalojimą, 
mirtį – greitajai medicinos pagalbai, policijai; gaisrą – priešgaisrinės saugos tarnybai; 
komunikacijų avariją – avarinei tarnybai; sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai ir t. t.); 
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58.7.3. per 1 parą (poilsio ir švenčių dienos neskaičiuojamos) pranešti Draudikui ar jo atstovui 
apie įvykį ir suteikti jam išsamią informaciją apie visas Draudėjui žinomas tokio įvykio 
aplinkybes, o Draudikui paprašius per 3 darbo dienas raštu patvirtinti apie tokį įvykį 
bei užpildyti Draudiko nustatytos formos dokumentus. Draudikas, gavęs pranešimą 
apie įvykį, priima sprendimą dėl krovinio apžiūros tikslingumo (informuodamas apie 
tai Draudėją) ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie įvykį dienos 
atvyksta pats ar siunčia savo atstovą apžiūrėti sugadinto ar prarasto krovinio;

58.7.4. vykdyti visus Draudiko teisėtus reikalavimus;
58.7.5. Draudikui pateikti visus jo reikalaujamus dokumentus įvykio atveju. Rekomenduoja-

mų pateikti dokumentų sąrašas yra šis:
a)  draudimo sutartis;
b)  CMR, TIR CARNET (reikalingos kokybiškos kopijos);
c)  sąskaita faktūra (angl. invoice);
d)  muitinės deklaracija;
e)  krovinio gabenimo sutartis su krovinio valdytoju;
f)  policijos dokumentai;
g)  vairuotojo paaiškinimas;
h)  nepriklausomų ekspertų krovinio defektavimo aktas;
i)  refrižeratoriaus šaldymo įrenginio tinkamumo sertifikatas (FRC, ATP);
j)  pretenzija vežėjui su nuostolių paskaičiavimais;
k)  apmokėjimo už krovinį dokumentas;
l)  prašymas kompensuoti nuostolius;
m)  Naudos gavėjo pretenzija (jei pretenzijų pateikėjas yra draudimo įmonė, dokumen-

tą, patvirtinantį draudimo įmonės teises į draudimo išmoką);
n)  išlaidas, padarytas siekiant sumažinti nuostolius arba ginant savo interesus teis-

muose, pagrindžiantys dokumentai;
o)  susirašinėjimo su pretenzijų reiškėjais nuorašai;
p)  kiti Draudiko reikalaujami dokumentai, kurie būtini pretenzijai nagrinėti ir nuostolių 

dydžiui nustatyti.
58.7.6. padėti Draudikui įgyvendinti regresinio reikalavimo teisę, pateikti Draudikui visą Drau-

dėjui žinomą informaciją apie atsakingą už padarytą žalą asmenį;
58.7.7. jei išmokėjus išmoką paaiškėja, kad pagal draudimo sutartyje nustatytas sąlygas 

draudimo išmoka neturėjo būti mokama arba turėjo būti mažinama, Draudiko raštišku 
pareikalavimu, per 30 kalendorinių dienų grąžinti Draudikui draudimo išmoką arba 
permokėtą sumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus;

58.7.8. neprisiimti jokių įsipareigojimų dėl žalos atlyginimo. Jeigu reikalaujama pasirašyti ko-
kius nors dokumentus, jų turinys turi būti visiškai suprantamas. Jeigu neįmanoma 
išvengti pasirašymo – dokumente pažymėti „sign, but don’t understand“ (t. y. „pasira-
šau, bet nesuprantu“);

58.7.9.  jei krovinys sugadintas, organizuoti jo išsaugojimą tokios būklės, kokios jis buvo 
sugadinimo pastebėjimo momentu (neiškrauti iš transporto priemonės ir pan.), kol 
Draudiko atstovas atvyks į įvykio vietą ir apžiūrės sugadintą krovinį arba duos kitokius 
nurodymus.

58.8. nedelsiant informuoti Draudiką apie valdžios institucijų ar kitų organizacijų visos žalos ar jos 
dalies atlyginimą, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo išmoka jau išmokėta ar dar tik bus mokama;

58.9. imtis visų įmanomų priemonių gelbėti ir/ar apsaugoti krovinį, kad žala būtų kuo mažesnė arba 
jos būtų visiškai išvengta;

58.10.įvykiui atsitikus Rusijos Federacijos teritorijoje, saugoti krovinį nuo neteisėto prekių ir trans-
porto priemonės panaudojimo, nedelsiant pranešti apie įvykį bei prekių ir automobilio buvimo 
vietą į artimiausią Rusijos Federacijos muitinę (Rusijos Federacijos Muitinės kodekso nusta-
tyta tvarka).

59. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas turi teisę:
59.1. patikrinti, kaip yra laikomasi draudimo sutartyje nustatytų Draudiko reikalavimų dėl draudimo 

rizikos sumažinimo;
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59.2. padidėjus draudimo rizikai, reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir/ar perskaičiuoti 
draudimo įmoką;

59.3. reikalauti nutraukti draudimo sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nekompensuo-
ja gautos įmokos, jeigu Draudėjas apie draudimo rizikos padidėjimą nepraneša Draudikui;

59.4. pateikti papildomą dokumentų, reikalingų įvykio priežastims ir aplinkybėms bei nuostolio dy-
džiui nustatyti, sąrašą, jeigu gavus visus Draudiko pateiktame sąraše reikalaujamus doku-
mentus paaiškėja, kad šių dokumentų įvykio priežastims ir aplinkybėms bei nuostolio dydžiui 
nustatyti nepakanka.

60. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas privalo:
60.1. gavęs visą informaciją, reikšmingą nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pase-

kmes bei draudimo išmokos dydį, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų išmokėti draudimo išmo-
ką. Jei draudimo sutartyje nustatyta, jog mokamos periodinės draudimo išmokos, šio punkto 
pirmojo sakinio nuostata taikoma pirmajai periodinei draudimo išmokai;

60.2. išduoti Draudėjo prašomus dokumentus, jeigu Draudėjas yra sumokėjęs atlyginimą už doku-
mentų išdavimą, t. y. 0,87 Eur/3 Lt. Dokumentai šiuo atveju yra draudimo taisyklių, draudimo 
sutarties, draudimo liudijimo, prašymo sudaryti draudimo sutartį arba kitų dokumentų nuorašai;

60.3. įstatymų nustatyta tvarka informuoti Draudėją, naudos gavėją apie draudžiamojo įvykio tyrimo 
eigą.

61. Papildomos Draudėjo, Draudiko teisės ir pareigos yra nustatytos draudimo sutartyje, Lietuvos Res-
publikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

62. Naudos gavėjas privalo pateikti Draudikui visus turimus ir/ar kuriuos jis turi teisę gauti įstatymų ir 
kitų teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir 
pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį.

SUTARTIES	NUTRAUKIMAS	IR	KEITIMAS

63. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos įsigaliojimo terminą ir/ar jos galiojimo 
metu bent vienu iš šių atvejų:
63.1. jeigu po draudimo sutarties sudarymo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba 

draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu. Šiuo atveju Drau-
dikas turi teisę gauti draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo 
terminui;

63.2. draudimo sutarties šalių pageidavimu, jeigu viena šalis ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį 
raštu įspėja kitą šalį apie draudimo sutarties nutraukimą:
63.2.1. jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudiko iniciatyva gavus Draudėjo pritarimą, 

Draudikas turi teisę gauti draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutar-
ties galiojimo terminui;

63.2.2. jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo iniciatyva, Draudėjui grąžinama draudi-
mo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo sutarties 
sudarymo ir vykdymo išlaidas (30% Draudėjui grąžintinos draudimo įmokos sumos, 
bet ne mažiau kaip 40,55 Eur/140 Lt) bei pagal tą draudimo sutartį Draudiko išmokė-
tas sumas. Jei draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidų išskaičiuoti neįmano-
ma, šias išlaidas privalo padengti Draudėjas.

63.3. praėjus 30 kalendorinių dienų po to, kai viena draudimo sutarties šalis pranešė kitai apie 
draudimo sutarties esminį pažeidimą:
63.3.1. jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudiko reikalavimu, Draudėjui iš esmės pažei-

dus (nustačius jo kaltę) draudimo sutartį, Draudėjui draudimo įmokos yra negrąžina-
mos. Esminiu draudimo sutarties pažeidimu bus laikoma nepranešimas apie draudi-
mo rizikos padidėjimą ir Draudiko duotų ir draudimo sutartyje įvardytų nurodymų dėl 
draudimo rizikos sumažinimo nevykdymas;
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63.3.2. jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo reikalavimu, Draudikui iš esmės pažei-
dus (nustačius jo kaltę) draudimo sutartį, Draudėjui grąžinamos už draudimo laikotar-
pį sumokėtos draudimo įmokos.

64. Draudimo sutartis nutrūksta:
64.1. Draudėjui draudimo sutartyje nustatytu terminu nesumokėjus pirmosios draudimo įmokos ar 

jos dalies, kurių sumokėjimas yra siejamas su draudimo sutarties įsigaliojimu ilgiau kaip 30 
kalendorinių dienų, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;

64.2. remiantis Taisyklių 22 punktu, jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos ar 
jos dalies nesumokėjimo tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius, vienašališkai Draudiko iniciatyva. 
Draudikas šiuo atveju turi teisę gauti iki draudimo sutarties nutraukimo nesumokėtas drau-
dimo įmokas, įskaitant ir draudimo įmokas, tenkančias Draudiko prievolės mokėti draudimo 
išmoką sustabdymo laikotarpiui.

65. Draudimo sutartis pasibaigia:
65.1. pasibaigus draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
65.2. draudimo sutarties šalių sutarimu;
65.3. įsiteisėjus teismo nutarčiai, pagal kurią Draudėjui yra iškelta bankroto arba restruktūrizavimo 

byla (jei šalys nesutaria kitaip). Draudimo sutartis šiuo atveju pasibaigia nuo pirmos draudimo 
įmokomis neapmokėto periodo dienos;

65.4. kitais įstatymų nustatytais pagrindais.
66. Draudėjui ir Draudikui susitarus raštu, draudimo sutartis gali būti pakeista. Susitarimas patvirtina-

mas išduodant pakeistą draudimo sutartį.
67. Jei draudimo sutarties galiojimo metu yra keičiama draudimo apsaugos apimtis (draudimo suma, 

draudžiamieji, nedraudžiamieji įvykiai, besąlyginė išskaita ir kt.), tai nauja draudimo sutarties apimtis 
galioja tik toms žaloms, kurios yra padarytos dėl Pervežimų, atliktų per naujos draudimo sutarties 
apimties draudimo laikotarpį. Ši sąlyga taip pat taikoma ir pratęsiant draudimo sutartį, kai atnaujina-
moje sutartyje yra keičiama draudimo apsaugos apimtis.

TEISIŲ	IR	PAREIGŲ	PAGAL	DRAUDIMO	SUTARTIS	PERLEIDIMAS

68.  Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas kitiems draudikams įstatymų numatyta tvarka.
68.1 apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti Draudėją prieš 2 mėnesius;
68.2 jeigu Draudėjas nesutinka su Draudiko pasikeitimu, jis turi teisę nutraukti draudimo sutartį 

Taisyklių 63.2.2. punkte nustatyta tvarka.

GINČŲ	TARP	ŠALIŲ	SPRENDIMAS

69.  Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus, nagrinėjami Lietu-
vos Respublikos teismuose.

70. Draudėjas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl tarp jo ir 
Draudiko kilusių ginčų.

71. Visais šiose Taisyklėse ir draudimo sutartyje nesureguliuotais atvejais taikomos Lietuvos Respubli-
kos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų normos, jeigu draudimo sutarties šalys raštu nesusitarė 
kitaip.



18        C.     SUTARTIES SUDARYMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS, TEISĖS IR PAREIGOS

DRAUDIMO	SUTARČIAI	TAIKOMA	TEISĖ

72.  Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.

PRANEŠIMAI	IR	SUSIRAŠINĖJIMAS

73. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti patei-
kiamas raštu. Tarpininkai (draudimo brokeriai, nepriklausomi ir priklausomi tarpininkai) nėra įgalioti 
šiuos pranešimus priimti. 

74. Pranešimas, išsiųstas paprastu arba elektroniniu laišku draudimo sutartyje nurodytu Draudėjo adre-
su, perduotas faksimiliniu ryšiu draudimo sutartyje nurodytu Draudėjo fakso numeriu arba perduotas 
kita Draudėjo pasirinkta sistema, jei Draudėjas pasirinko tokį pranešimų gavimo būdą, laikomas 
tinkamai įteiktu pagal šias Taisykles, praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo.

75. Draudėjas turi teisę pasirinkti dokumentų gavimo būdą: atvykus į bet kurį Draudiko padalinį arba 
prisijungus prie Draudiko savitarnos sistemos „Savas LD“, dokumentai draudėjui išduodami nemo-
kamai. Nepasirinkus nemokamo dokumentų gavimo būdo dokumentų atsiuntimas paštu Draudėjui 
kainuoja 0,87 Eur / 3 Lt. Dokumentai – tai sąskaitos, draudimo sutartys (draudimo liudijimai), infor-
mavimas apie laiku nesumokėtą (-as) draudimo įmoką (-as), informavimas apie draudimo sutarties 
nutraukimą dėl nesumokėtų įmokų ir pažymos apie žalos atlyginimo atvejus arba jų nebuvimą.

DRAUDIKO	REIKALAVIMO	TEISĖ

76. Neviršijant išmokėtos draudimo išmokos sumos, Draudikui laikantis įstatymų ir/ar draudimo sutar-
tyje numatytų atvejų, pereina reikalavimo teisė, kurią turi Draudėjas, asmenims, dėl kurių veiksmų 
(veikimo arba neveikimo) Draudėjas tapo atsakingas už padarytą žalą. Draudėjas privalo pateikti 
visus turimus reikalavimo teisės įrodymus. Reikalavimo teisė nebus taikoma Draudėjo atžvilgiu, 
išskyrus Draudėjo tyčios atvejus ir kitus įstatymų numatytus atvejus.

 AB	„Lietuvos	draudimas“
	 valdybos	pirmininkas		 	 	 	 Kęstutis	Šerpytis
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