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PATVIRTINTA
AB “Lietuvos draudimas” valdybos
2005-06-13 sprendimu Nr. 99
AB “LIETUVOS DRAUDIMAS”
TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO
TAISYKLĖS Nr. 022
(2005-06-13 redakcija, galioja nuo 2005-07-01)
I DALIS
BENDROSIOS SĄLYGOS
1.

Bendrosios sąvokos

1.1. Draudikas – AB “Lietuvos draudimas”.
1.2. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam
draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su draudiku.
1.3. Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra draudikas ir draudėjas. Draudėjas draudimo
sutartimi įsipareigoja mokėti draudikui draudimo įmokas. Draudikas draudimo sutartimi
įsipareigoja sumokėti draudėjui, draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui ar trečiajam
asmeniui, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis, draudimo sutartyje nustatytą draudimo
išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta draudimo sutartyje
nustatytas draudiminis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios draudimo taisyklės, prašymas
sudaryti draudimo sutartį (jeigu jis buvo pateiktas), draudimo liudijimas, draudimo liudijime
nurodytais atvejais numeruoti draudimo sutarties priedai.
1.4. Draudimo taisyklės (toliau – Taisyklės) draudimo sutarties standartinės sąlygos, kurios yra
neatskiriama draudimo sutarties dalis. Taisykles sudaro:
1.4.1. I dalis Bendrosios sąlygos;
1.4.2. II dalis Draudimo sąlygos;
1.4.3. III dalis Draudimo apsaugos papildomos sąlygos Nr. 0221.
Draudikas ir draudėjas susitaria, kurios iš Draudimo sąlygų bei Draudimo apsaugos
papildomų sąlygų bus taikomos draudimo sutarčiai ir jas nurodo draudimo liudijime.
1.5. Prašymas sudaryti draudimo sutartį (toliau – Prašymas) – draudiko nustatytos formos rašytinis
dokumentas, kuriuo išreiškiamas ketinimas sudaryti draudimo sutartį su draudiku ir kuriuo
draudikui suteikiama informacija apie aplinkybes, turinčias įtakos draudimo rizikai.
1.6. Draudimo liudijimas – draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties
sudarymą.
1.7. Draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus.
1.8. Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba draudėjo, o draudimo sutartyje
nustatytais atvejais ir apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.
1.9. Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo sutartiniais santykiais su draudiku ir draudėju
pagal šių Taisyklių pagrindu sudarytą draudimo sutartį.
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1.10. Su draudėju susiję asmenys – draudėjo darbuotojai ir asmenys, kuriems draudėjas pavedė ar
kitaip teisėtai patikėjo saugoti draudimo objektą, rūpintis juo, kiti įstatymų nustatyta tvarka
įgalioti atstovai.
1.11. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta arba Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba
Draudimo apsaugos papildomose sąlygose nustatyta tvarka apskaičiuota pinigų suma, kurios
neviršydamas draudikas atlygina draudiminio įvykio metu patirtus nuostolius.
1.12. Draudimo vertė – draudžiamų turtinių interesų vertė, kuri išreiškiama pinigais bei nustatoma
draudimo sutartyje numatytu būdu.
1.13. Besąlyginė išskaita (franšizė) – suma, kuria kiekvieno draudiminio įvykio atveju draudikas
mažina mokėtiną draudimo išmoką, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių Draudimo sąlygose
ir/arba Draudimo apsaugos papildomose sąlygose.
1.14. Draudimo objektas – apdrausti turtiniai interesai, apibrėžiami draudimo sutartyje.
1.15. Draudiminis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas
privalo mokėti draudimo išmoką.
1.16. Nedraudiminis įvykis – draudimo sutartyje ir/ar įstatymuose nurodytas atsitikimas, kuriam
įvykus draudikas nemoka draudimo išmokos.
1.17. Žala – turto sunaikinimas, sugadinimas, praradimas, asmens sužalojimas ar gyvybės atėmimas
ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) dėl draudimo sutartyje nurodytų
draudiminių įvykių. Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos papildomose
sąlygose atsižvelgiant į draudimo objektą, žala gali būti apibrėžiama kitaip.
1.18. Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška.
1.19. Subrogacija (draudiko regresinio reikalavimo teisė) – draudiko teisė reikalauti išmokėtų sumų
iš atsakingo už padarytą žalą asmens.
2.

Draudėjo, draudiko ir naudos gavėjo teisės ir pareigos

2.1. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas turi teisę:
2.1.1.susipažinti su Taisyklėmis ir gauti iš draudiko jų kopiją;
2.1.2.pateikti Prašymą.
2.2. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas privalo:
2.2.1.suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės
įtakos draudimo rizikai. Esminės aplinkybės, apie kurias draudėjas privalo informuoti
draudiką, nurodomos Taisyklėse, Prašyme arba draudiko raštu pareikalaujamos jį apie
jas informuoti;
2.2.2.draudiko reikalavimu, užpildyti Prašymą;
2.2.3.pranešti draudikui apie visas draudžiamo objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų
sąlygas (draudimo sumas, draudimo objektus bei draudiminius įvykius), sudarytas su
kitais draudikais;
2.2.4.sudaryti sąlygas draudikui apžiūrėti (įvertinti) ketinamą drausti turtą ir/ar turtinę riziką.
2.3. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudikas turi teisę:
2.3.1.reikalauti iš draudėjo visos informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti;
2.3.2.apžiūrėti (įvertinti) ketinamą drausti turtą ir/ar turtinę riziką, savo lėšomis paskirti
ekspertizę jo vertei nustatyti;
2.3.3.atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių.
2.4. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudikas privalo:
2.4.1.supažindinti draudėją su Taisyklėmis ir įteikti jų kopiją;
2.4.2.neatskleisti informacijos, gautos apie draudėją, apdraustą asmenį ar naudos gavėją bei
kitos draudimo sutartyje nustatytos konfidencialios informacijos, išskyrus įstatymų
nustatytas išimtis. Ši draudiko pareiga lieka ir draudimo sutarties galiojimo metu bei
sutarčiai pasibaigus.
2.5. Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas turi teisę:
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2.5.1.
reikalauti draudiko padidinti arba sumažinti draudimo sumą, jei jos dydis
nurodomas draudimo sutartyje;
2.5.2. pakeisti draudimo sutartyje nurodytą naudos gavėją (išskyrus įstatymuose ir/ar
draudimo sutartyje nustatytas išimtis);
2.5.3.
įstatymuose ir/ar draudimo sutartyje nustatytais atvejais prašyti draudiko nutraukti,
pakeisti draudimo sutartį;
2.5.4.
draudiminio įvykio atveju, reikalauti, kad draudikas įstatymuose ir/ar draudimo
sutartyje nustatyta tvarka išmokėtų draudimo išmoką;
2.5.5.
įstatymuose nustatyta tvarka gauti informaciją apie draudiminio įvykio tyrimo eigą.
2.6. Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas privalo:
2.6.1.suteikti galimybę draudikui ar jo įgaliotam atstovui įvertinti, ar draudėjas laikosi
draudimo sutartyje nustatytų sąlygų;
2.6.2. suteikti galimybę draudikui ar jo įgaliotam atstovui patikrinti, ar draudėjas laikosi
reikalavimų sumažinti draudiminę riziką, jei dėl to šalys susitarė sudarydamos draudimo
sutartį ar jos galiojimo metu ir tai nurodė draudimo sutartyje ar jei to reikalauja
įstatymai;
2.6.3.laiku mokėti draudimo įmokas;
2.6.4.pasikeitus draudimo rizikai (padidėjus arba sumažėjus) per 3 darbo dienas apie tai raštu
informuoti draudiką. Draudimo rizikos pasikeitimo atvejai yra nurodomi Taisyklių
Draudimo sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos papildomose sąlygose;
2.6.5.pranešti draudikui apie visas draudžiamo objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų
sąlygas (draudimo sumas, draudimo objektus bei draudiminius įvykius), sudarytas su
kitais draudikais, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po draudimo sutarties su kitu
draudiku sudarymo;
2.6.6. pasikeitus draudimo sutartyje nurodytam draudėjo buveinės adresui, per 3 darbo
dienas apie tai raštu informuoti draudiką.
2.6.7.Atsitikus draudiminiam įvykiui draudėjas privalo:
a) imtis visų protingų ir prieinamų priemonių stengiantis sumažinti nuostolių dydį;
b) apie draudiminį įvykį, nedelsdamas pranešti kompetentingoms institucijoms (apie
vagystę ar autoįvykį – policijai, gaisrą – priešgaisrinės saugos tarnybai, komunikacijų
avariją – avarinei tarnybai, sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai ir t.t.);
c) per 1 parą (poilsio ir švenčių dienos neskaičiuojamos) pranešti draudikui ar jo
atstovui apie draudiminį įvykį ir suteikti jam išsamią informaciją apie visas draudėjui
žinomas tokio įvykio aplinkybes, o per 3 darbo dienas raštu patvirtinti draudikui apie
tokį įvykį bei užpildyti draudiko nustatytos formos dokumentus;
d) pateikti draudikui visus su įvykiu susijusius ir/ar draudiko nurodytus dokumentus ir
vykdyti visus draudiko teisėtus reikalavimus;
e) padėti draudikui įgyvendinti regresinio reikalavimo teisę, pateikti draudikui visą
draudėjui žinomą informaciją apie atsakingą už padarytą žalą asmenį.
2.6.8. Jei 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.
2.7. Draudimo sutarties galiojimo metu draudikas turi teisę reikalauti sumažėjus ar padidėjus
draudimo rizikai, perskaičiuoti draudimo įmoką ir/ar pakeisti draudimo sutarties sąlygas.
2.8. Draudimo sutarties galiojimo metu draudikas privalo:
2.8.1.
draudėjo raštišku prašymu už nustatytą mokestį išduoti draudimo liudijimo
dublikatą;
2.8.2.
gavęs visą informaciją, reikšmingą nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir
pasekmes bei draudimo išmokos dydį, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų išmokėti
draudimo išmoką. Jei draudimo sutartyje nustatyta, jog mokamos periodinės draudimo
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išmokos, šio punkto pirmojo sakinio nuostata taikoma pirmajai periodinei draudimo
išmokai;
2.8.3.
įstatymų nustatyta tvarka informuoti draudėją, naudos gavėją apie draudiminio
įvykio tyrimo eigą.
2.9. Jei įvykis yra pripažintas draudiminiu, o draudėjas ir draudikas nesutaria dėl draudimo
išmokos dydžio, draudėjo pageidavimu draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių
neginčijamai draudimo išmokos sumai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau
kaip 3 mėnesius.
2.10. Naudos gavėjas turi teisę:
2.10.1. gauti informaciją apie draudiminio įvykio tyrimo eigą;
2.10.2. draudimo sutartyje nustatyta tvarka reikalauti išmokėti draudimo išmoką.
2.11. Naudos gavėjas privalo pateikti draudikui visus turimus ir/arba kuriuos jis turi teisę gauti
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus ir informaciją apie draudiminio
įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį.
2.12. Papildomos draudėjo, draudiko ir naudos gavėjo teisės ir pareigos yra nustatytos draudimo
sutartyje, Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Draudimo
įstatyme ir kituose teisės aktuose.
3.

Draudimo sutarties sudarymo tvarka

3.1. Draudimo sutartį sudaro draudikas ir draudėjas.
3.2. Draudimo sutarčiai sudaryti draudėjas pateikia draudikui ar jo atstovui Prašymą ar kitokiu
būdu pareiškia ketinimą sudaryti draudimo sutartį. Už Prašyme pateiktų duomenų
teisingumą atsako draudėjas.
3.3. Draudimo sąlygos nustatomos draudiko ir draudėjo susitarimu, atsižvelgus į draudėjo pateiktą
ir rizikos įvertinimo metu gautą (jeigu rizikos įvertinimas buvo atliekamas) informaciją bei
dokumentus.
3.4. Draudimo sutartis sudaroma raštu, o jos sudarymas yra patvirtinamas draudiko išduodamu
draudimo liudijimu.
3.5. Jeigu draudimo sąlygos, nurodytos draudimo sutartyje ir šiose Taisyklėse, skiriasi,
vadovaujamasi draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.
3.6. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių Bendrųjų ir Draudimo sąlygų,
Draudimo apsaugos papildomų sąlygų nuostatų, taikomos Taisyklių Draudimo sąlygų ir/ar
Draudimo apsaugos papildomų sąlygų nuostatos.
4.

Draudimo įmokų dydžio apskaičiavimo tvarka ir mokėjimo pagrindai bei atsakomybė ir jų
nesilaikymo padariniai

4.1. Draudimo įmokos dydį nustato draudikas, vadovaudamasis draudėjo pateikta informacija,
reikalinga draudimo rizikai įvertinti.
4.2. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo sutartyje.
4.3. Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimo
momentu laikoma data, nurodyta mokėjimo dokumente, draudimo įmoką mokant grynaisiais
pinigais ar naudojantis pašto paslaugomis. Jeigu draudimo įmoka mokama naudojantis
banko paslaugomis, jos sumokėjimo momentu laikoma data, kuria banko sąskaitos išraše
pažymima, kad sumokėta draudėjo pinigus pervedus į draudiko sąskaitą. Jeigu draudimo
įmoka mokama tiesioginiu debetu, tai sumokėjimo momentu laikoma data, kuria bankas
patvirtino, jog iš draudėjo sąskaitos yra nuskaityti pinigai. Tiesioginio debeto sutarties
pasirašymas, nelaikomas įmokos sumokėjimu.
4.4. Draudėjui nesumokėjus pirmosios draudimo įmokos ar jos dalies arba eilinės draudimo
įmokos ar jos dalies, kurių sumokėjimas nesiejamas su draudimo sutarties įsigaliojimu,
draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo raštu pranešti draudėjui,
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nurodydamas, jog per 15 kalendorinių dienų šio nuo pranešimo gavimo, praėjus protingam
terminui po jo išsiuntimo, draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo
apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta tik draudėjui sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį.
Draudiko prievolės, įvykus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudiminiu, draudimo
apsaugos sustabdymo laikotarpiu, mokėti draudimo išmoką vykdymas bus sustabdytas ir
atnaujintas tik draudėjui sumokėjus draudimo įmoką. Laikoma, jog draudėjas gavo draudiko
pranešimą, išsiųstą paštu, praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo.
4.5. Draudėjui nesumokėjus pirmosios draudimo įmokos, kurios sumokėjimas siejamas su
draudimo sutarties įsigaliojimu (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.
4.6. Jeigu neįmanoma apskaičiuoti tikslios draudimo įmokos, draudimo sutartyje nurodoma
minimali avansinė draudimo įmoka.
4.6.1.
Galutinė draudimo įmokos suma kiekvienam įmokos mokėjimo terminui arba visam
draudimo sutarties galiojimo terminui nustatoma remiantis draudėjo pateiktais dokumentais
apie faktinę riziką už praėjusį draudimo laikotarpį.
4.6.2
Papildomą draudimo įmoką (ji apskaičiuojama kaip skirtumas tarp apskaičiuotos
galutinės draudimo įmokos ir minimalios avansinės draudimo įmokos) draudėjas
sumoka draudimo sutartyje nurodytais terminais. Minimali avansinė draudimo
įmoka, pasibaigus draudimo laikotarpiui, negrąžinama.
5.

Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis. Draudimo apsaugos pradžia. Draudimo sutarties
nutraukimo ir pakeitimo sąlygos. Draudimo sutarties šalių tarpusavio atsiskaitymo,
nutraukus draudimo sutartį, tvarka

5.1.Draudimo sutartis sudaroma draudimo sutarties šalių sutartam laikotarpiui. Draudimo
laikotarpis nurodomas draudimo liudijime.
5.2.Draudimo apsauga prasideda nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo laikotarpio
pradžios, išskyrus atvejus, kai draudėjas pavėluotai sumoka draudimo įmoką. Šiuo atveju
draudimo sutarties įsigaliojimas nurodytas 4.5. punkte.
5.3.Draudimo sutartis sudaroma vieneriems metams, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
5.4. Jeigu, pratęsiant draudimo sutartį, šalis nori pakeisti draudimo sutarties sąlygas, ji privalo ne
vėliau kaip iki pratęsiamos draudimo sutarties galiojimo pradžios informuoti kitą šalį apie
ketinimą keisti draudimo sutarties sąlygas.
5.5.Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos įsigaliojimo terminą ir/arba jos
galiojimo metu:
5.5.1.
jeigu po draudimo sutarties sudarymo išnyko galimybės įvykti draudiminiam įvykiui
arba draudiminė rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudiminiu įvykiu
(draudimo objektas žuvo dėl priežasčių, nesusijusių su draudiminiu įvykiu ir kt.),
draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties
galiojimo terminui;
5.5.2. draudimo sutarties šalių pageidavimu, jeigu viena šalis ne vėliau kaip prieš vieną
mėnesį raštu įspėja kitą šalį apie draudimo sutarties nutraukimą:
a) jeigu draudimo sutartis nutraukiama draudiko iniciatyva gavus draudėjo pritarimą,
draudikas turi teisę į draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties
galiojimo terminui;
b) jeigu draudimo sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva, draudėjui grąžinama
draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo
sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki 30 proc. draudėjui grąžintinos draudimo
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įmokos sumos, bet ne mažesnę sumą, nurodytą Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba
Draudimo apsaugos papildomose sąlygose) bei pagal tą draudimo sutartį draudiko
išmokėtas sumas. Jei draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidų išskaičiuoti
neįmanoma, šias išlaidas privalo padengti draudėjas;
5.5.3.
po 30 kalendorinių dienų, po to, kai viena draudimo sutarties šalis pranešė kitai apie
draudimo sutarties esminį pažeidimą:
a) jeigu draudimo sutartis nutraukiama draudiko reikalavimu, draudėjui iš esmės
pažeidus (nustačius jo kaltę) draudimo sutartį, draudėjui draudimo įmokos yra
negrąžinamos;
b) jeigu draudimo sutartis nutraukiama draudėjo reikalavimu, draudikui iš esmės
pažeidus (nustačius jo kaltę) draudimo sutartį, draudėjui grąžinamos jo sumokėtos
einamųjų draudimo metų draudimo įmokos.
5.6.Draudimo sutartis nutrūksta:
5.6.1.
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;
5.6.2.
remiantis Taisyklių Bendrųjų sąlygų 4.4. 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 į iki draudimo sutarties
nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas, tarp jų ir draudimo įmokas, tenkančias
draudiko prievolės mokėti draudimo išmoką sustabdymo laikotarpiui;
5.6.3.
pasikeitus apdrausto objekto savininkui, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
Draudikas turi teisę į dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties
galiojimo terminui.
5.7.Draudimo sutartis pasibaigia:
5.7.1.
pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;
5.7.2.
draudikui sumokėjus visas draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas;
5.7.3. draudimo sutarties šalių sutarimu;
5.7.4.
kitais įstatymų nustatytais pagrindais.
5.8.Draudikui ir draudėjui raštu sutarus, draudimo sutartis gali būti pakeista.
6.

Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas

6.1. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas kitiems draudikams įstatymų numatyta
tvarka.
6.2. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas draudikas privalo informuoti draudėją prieš 2
mėnesius.
6.3. Jeigu draudėjas nesutinka su draudiko pasikeitimu, jis turi teisę nutraukti draudimo sutartį
Taisyklių Bendrųjų sąlygų 5.5.2. b punkte nustatyta tvarka.
7.

Draudimo išmoka

7.1. Draudimo išmoka yra mokama Taisyklių Bendrųjų sąlygų 2.8.2. punkte nustatytais terminais.
7.2. Kai sutartyje nurodyta besąlyginė išskaita, apskaičiuota draudimo išmoka mažinama
besąlyginės išskaitos suma, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
7.3. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuojamos likusios nesumokėtos pagal
draudimo sutartį draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas draudiminio įvykio dieną jau
yra suėjęs, jeigu draudimo sutartyje nėra sutarta kitaip.
7.4. Jeigu draudiminio įvykio metu draudimo objektas žuvo arba išnyko (apskaičiuota draudimo
išmoka yra ne mažesnė nei draudimo suma arba pinigų suma nurodyta Taisyklių Draudimo
sąlygose, išskaičiavus besąlyginę išskaitą), apskaičiuota draudimo išmoka yra mažinama
nesumokėtomis draudėjo draudimo įmokomis, neatsižvelgus į jų mokėjimo terminus.
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7.5. Draudimo išmokos apskaičiavimo tvarka yra nustatyta Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba
Draudimo apsaugos papildomose sąlygose.
7.6. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos išmokėjimą:
7.6.1.
kol draudėjas dokumentais pagrįs nuostolio dydį;
7.6.2.
jei draudėjui dėl įvykio, kuris gali būti pripažintas draudiminiu, reiškiamas civilinis
ieškinys ar keliama baudžiamoji byla, ar pradėtas teismo procesas – iki teismo
sprendimo įsiteisėjimo ar nutraukimo dienos;
7.6.3.
kitais draudimo sutartyje ir įstatymų numatytais atvejais.
7.7. Draudikas neatlygina nuostolių ta dalimi, kuria nuostoliai nukentėjusiajam asmeniui yra
atlyginti atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.
7.8. Jeigu atlyginta tik dalis nuostolių, tai draudimo išmoka mokama išskaičiavus sumą, kurią
draudėjas gavo iš asmens, atsakingo už šios žalos padarymą.
7.9. Jeigu draudėjui priklauso draudimo išmoka už tą patį nuostolį pagal kelias sutartis, tai
draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas draudikas, sumažinama proporcingai
draudimo sumos sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį, jeigu pagal draudimo
išmokos pobūdį yra sudaryta nuostolių draudimo sutartis (ši nuostata taikoma tik nuostolių
draudimo sutartims).
7.10. Neviršijant išmokėtos draudimo išmokos dydžio, draudikui pereina reikalavimo teisė
atsakingam už padarytą žalą asmeniui, išskyrus įstatymų ir draudimo sutartyje numatytus
atvejus. Draudėjas privalo pateikti visus turimus reikalavimo teisės pagrindimo įrodymus.
7.11. Draudimo išmoka gali būti mažinama:
7.11.1. jeigu draudėjas ar su draudėju susiję asmenys nevykdė bent vieno Taisyklių
Bendrųjų sąlygų 2.2.3, 2.6.7. d, 2.6.7. e punktuose nurodyto reikalavimo;
7.11.2. kitais draudimo sutartyje ir įstatymų nustatytais atvejais.
7.12. Draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama:
7.12.1. jeigu draudėjas ar su draudėju susiję asmenys nevykdė Taisyklių Bendrųjų sąlygų
2.6.7. b, punkte nurodyto reikalavimo;
7.12.2. jei draudėjas ar su draudėju susiję asmenys atsisakė savo reikalavimo teisės asmeniui,
atsakingam už padarytą žalą, arba šios teisės nebegalima įgyvendinti dėl draudėjo ar
su draudėju susijusių asmenų kaltės;
7.12.3. jeigu draudėjas ar su draudėju susiję asmenys neįvykdė Taisyklių Bendrųjų sąlygų
2.6.7. a punkte nurodytos pareigos;
7.12.4. jeigu draudėjas ar su draudėju susiję asmenys neįvykdė Taisyklių Bendrųjų sąlygų
2.6.7. c punkte nurodytą pareigą, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudiminį
draudikas sužinojo laiku arba kai pranešimas apie draudiminį įvykį neturi įtakos
draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką;
7.12.5. jeigu draudėjas arba su draudėju susiję asmenys arba apdraustasis arba naudos gavėjas
nuostolį padarė tyčia arba bandė suklaidinti draudiką klastodamas faktus,
pateikdamas neteisingus duomenis, neteisėtai padidino nuostolio sumą;
7.12.6. kitais draudimo sutartyje ir įstatymų nustatytais atvejais.
7.13.
Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudikas atleidžiamas nuo draudimo
išmokos mokėjimo taip pat šiais atvejais:
7.13.1. jeigu draudimo sutartis sudaryta po draudiminio įvykio;
7.13.2. jeigu draudiminis įvykis įvyko dėl karo veiksmų, masinių neramumų (streikų,
terorizmo aktų ir pan.) ar radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;
7.13.3. jeigu žala atsirado dėl turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valdžios institucijų
nurodymu;
7.13.4. jeigu draudiminis įvykis įvyko dėl žemės drebėjimo, radiacijos ar kitokio atominės
energijos poveikio;
7.13.5. jeigu draudiminis įvykis įvyko dėl draudėjo arba su draudėju susijusių asmenų arba
apdraustojo arba naudos gavėjo tyčios, nebent tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra
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socialiai vertingi (būtinoji gintis, būtinasis reikalingumas, pilietinės pareigos atlikimas ir
kt.);
7.13.6. kitais draudimo sutartyje ir įstatymų numatytais atvejais.

8.

Ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo tvarka

8.1. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus, nagrinėjami
Lietuvos Respublikos teismuose.
8.2. Draudėjas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos
Draudimo priežiūros komisiją dėl tarp jo ir draudiko kilusių ginčų.
8.3. Visais šiose Taisyklėse ir draudimo sutartyje nesureguliuotais atvejais taikomos Lietuvos
Respublikos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų normos, jeigu draudimo sutarties šalys
raštu nesusitarė kitaip.
9.

Draudimo sutarčiai taikoma teisė

9.1. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jeigu draudimo sutartyje
nenumatyta kitaip.
10. Pranešimai
10.1.Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti
pateikiamas raštu. Tarpininkai nėra įgalioti šiuos pranešimus priimti.
10.2.Pranešimas, išsiųstas registruotu laišku draudimo liudijime nurodytu draudėjo adresu arba
perduotas faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu draudėjo fakso numeriu, laikomas
tinkamai įteiktu pagal šias Taisykles, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus. Siunčiant
pranešimus pagal Taisyklių Bendrųjų sąlygų 4.4. punktą, pranešimas yra laikomas tinkamai
įteiktu, kai jis siunčiamas paštu (draudiko pasirinkimu, paprastu arba registruotu laišku),
praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo.
10.3.Pranešimo įteikimo data yra ta data, kurią šalis (pranešimo gavėjas) raštu pažymi, kad
pranešimas buvo gautas. Jeigu pranešimas siunčiamas paštu, pranešimo gavimo data
nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos, turinčios tam teisę.

AB “Lietuvos draudimas”
Valdybos pirmininkas

Kęstutis Šerpytis
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II DALIS
DRAUDIMO SĄLYGOS
1.

Draudimo sąvokos

1.1. Draudėjas yra asmuo, kurio vardu sudaryta draudimo sutartis.
1.2. Apdraustaisiais Taisyklėse vadinami:
1.2.1.transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo liudijime nurodytos
transporto priemonės savininkai ir valdytojai, jei drausta pagal variantą TP;
1.2.2.draudėjas – fizinis asmuo, jei drausta pagal variantą TV.
1.3. Asmens draudimo suma – tai suma, kurios neviršydamas draudikas nukentėjusiajam atlygina
draudiminio įvykio metu patirtus asmens nuostolius.
1.4. Turto draudimo suma – tai suma, kurios neviršydamas draudikas nukentėjusiajam atlygina
draudiminio įvykio metu patirtus turto nuostolius.
1.5. Turto rinkos vertė – pinigų suma, už kurią Lietuvoje gali būti parduotas analogiškas turtas,
sudarius tiesioginį sandorį tarp norinčių tokį turtą parduoti bei pirkti asmenų ir tinkamai
pateikus rinkai, jei abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nelemiant kitoms su
tokiu sandoriu tiesiogiai nesusijusioms aplinkybėms. Turto rinkos vertė gali būti įvertinama,
atsižvelgiant į jo būklę bei kitus įtaką darančius veiksnius. Draudiko ar jo paskirto eksperto
išvada dėl rinkos vertės yra privaloma, jeigu neįrodoma, kad ji neatitinka realios padėties.
Tais atvejais, kai turto pasiūla Lietuvos Respublikoje yra menka ar apribota, turto rinkos
verte laikomas asmenų, turinčių teisę vertinti tokį turtą, oficialus įvertinimas.
1.6. Nukentėjęs asmuo (nukentėjusysis) – asmuo, dėl kuriam padaryto nuostolio yra atsakingas
apdraustasis.
1.7. Transporto priemonės tipas – tipas pagal kategorijas, patvirtintas 1999 03 19 Susisiekimo
ministerijos įsakymu Nr. 98.
1.8. Nestandartine draudimo rizika laikomas transporto priemonės, kurios apdraustųjų civilinė
atsakomybė apdrausta, naudojimas mokamai keleiviams vežti, nuomos ar saugos paslaugoms
teikti, mokymui vairuoti, skystajam kurui, dujoms, sprogstamoms medžiagoms vežti.
1.9. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos transporto
priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme
vartojamas sąvokas.
2.

Draudimo objektas

2.1. Draudimo objektas – apdraustojo civilinė atsakomybė už autoavarijos metu padarytą žalą.
2.2. Draudimo objektas nėra apdraustojo civilinė atsakomybė dėl autoavarijos metu padarytos
žalos jų pačių turtui ir (ar) asmeniui bei dėl žalos jų šeimos narių turtui. Draudimo objektas
taip pat nėra apdraustojo civilinė atsakomybė dėl žalos turtui, kuris buvo atsakingo už
autoavarijos metu padarytą žalą apdraustojo transporto priemonėje.
3.

Draudiminiai įvykiai

3.1. Draudiminis įvykis yra apdraustojo civilinės atsakomybės atsiradimas dėl nukentėjusiems
asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir (ar) turtui arba žalos asmeniui ir
(ar) turtui, atsiradusios kaip autoavarijos padarinys (toliau vadinama - autoavarijos metu
padaryta žala), ir reikalavimo, pareikšto raštu arba žodžiu, atlyginti autoavarijos metu
padarytą žalą pateikimas, jeigu reikalavimas atitinka šias sąlygas:
3.1.1.reikalavimas atlyginti autoavarijos metu padarytą žalą pareikštas dėl nukentėjusiam
asmeniui autoavarijos metu padarytos žalos;
3.1.2.žala, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas, nukentėjusiam asmeniui padaryta
autoavarijos Lietuvos Respublikos teritorijoje draudimo sutarties galiojimo metu ar
atsirado kaip tokios autoavarijos padarinys;
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3.1.3.žalą, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas, nukentėjusiam asmeniui padarė
apdraustasis;
3.1.4.reikalavimas atlyginti žalą apdraustajam pareikštas per vienerius metus nuo žalos
atsiradimo dienos arba per vienerius metus nuo dienos, kurią nukentėjęs asmuo
sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą.
4.

Nedraudiminiai įvykiai

4.1. Nedraudiminiai įvykiai taip pat yra apdraustojo civilinės atsakomybės atsiradimas dėl
autoavarijos metu padarytos žalos nukentėjusiam asmeniui ir reikalavimo atlyginti
autoavarijos metu padarytą žalą pateikimas, jeigu:
4.1.1.transporto priemonė nedalyvavo kelių eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvėse, kitoje
ne kelių eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose;
4.1.2.žala atsirado tuo metu, kai transporto priemonė dalyvavo bet kurio pobūdžio sportinėse
varžybose, sportinėse lenktynėse ar sportinėse treniruotėse;
4.1.3.žala dėl transporto priemonės ir joje buvusių daiktų sugadinimo ar dingimo atsirado ne
autoavarijos metu ar ne kaip autoavarijos padarinys;
4.1.4.žala padaryta atsakingam už autoavarijos metu padarytą žalą apdraustajam;
4.1.5.žala padaryta transporto priemonės, kurią vairavo atsakingas už autoavarijos metu
padarytą žalą vairuotojas, savininkui;
4.1.6.žala padaryta turtui, kuris buvo atsakingo už autoavarijos metu padarytą žalą
apdraustojo transporto priemonėje, ir turtui, priklausančiam atsakingo už autoavarijos
metu padarytą žalą apdraustojo šeimos nariams;
4.1.7.apdraustasis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių
ar psichotropinių medžiagų;
4.1.8.apdraustasis vairavo techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai ją naudoti
draudžia Kelių eismo taisyklės, ir autoavarija įvyko dėl šios priežasties;
4.1.9.apdraustasis padarė autoavariją, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonę ar
neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonę;
4.1.10. jei drausta pagal variantą TV ir apdraustasis naudojosi ne draudimo liudijime
pažymėto tipo transporto priemone.
5.

Draudimo sąlygų variantai

5.1. Draudimo sutartis gali būti sudaryta pagal variantus TP arba TV:
5.1.1.pagal variantą TP draudimo sutartis sudaroma su transporto priemonės savininku arba
valdytoju. Pagal šį variantą sudaryta draudimo sutartis galioja, kai draudimo liudijime
nurodyta transporto priemone naudojasi bet kuris apdraustasis;
5.1.2.pagal variantą TV draudimo sutartis sudaroma su draudėju (fiziniu asmeniu), kuris turi
nuosavybės teise kelias transporto priemones ar turi teisę naudotis keliomis transporto
priemonėmis. Pagal šį variantą sudaryta draudimo sutartis galioja apdraustajam
naudojantis visomis draudimo liudijime pažymėtų tipų transporto priemonėmis, kai jis
yra jų valdytojas.
6.

Draudimo sumos ir besąlyginė išskaita

6.1. Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė apdraudžiama atskiromis asmens ir turto draudimo sumomis.
6.2. Sudarant draudimo sutartį, nustatomos besąlyginės išskaitos (franšizės), lygios Lietuvos
Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo įstatyme nustatytoms draudimo sumoms.
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7.

Draudimo sutarties sudarymo tvarkos papildomos nuostatos

7.1. Jei transporto priemonės valdytojų civilinė atsakomybė jau yra apdrausta kitokia draudimo
sutartimi nei transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo, tokia transporto priemonės valdytojų civilinė atsakomybė nedraudžiama.
8.

Draudimo sutarties galiojimas. Draudimo sutarties nutraukimo ir pakeitimo papildomos
sąlygos

8.1. Draudimo sutartis galioja esant nestandartinei rizikai, jei dėl to yra susitarta draudimo
sutartyje (nurodyta draudimo liudijime).
8.2. Draudimo sutartis gali būti pratęsiama automatiškai, tik jei dėl to yra susitarta draudimo
sutartyje.
8.3. Jei draudimo sutartis nutraukiama, remiantis Taisyklių bendrųjų sąlygų 5.5.2. b punktu, iš
grąžinamos draudimo įmokos išskaičiuojama ne mažiau kaip 40 Lt draudimo sutarties
sudarymo ir vykdymo išlaidų.
8.4. Draudimo sutartis gali būti pakeista išduodant naują draudimo liudijimą, apimantį visą
keičiamos ir pakeistos draudimo sutarties informaciją. Pakeista draudimo sutartis sudaroma
laikotarpiui, likusiam iki pagrindinės draudimo sutarties pabaigos. Mokėtina draudimo
įmoka pagal pakeistą draudimo sutartį mažinama sumokėtos įmokos dalimi už likusį
neišnaudotą draudimo sutarties galiojimo laiką pagal ankstesnę draudimo sutartį arba
didinama nesumokėta draudimo įmokos dalimi už išnaudotą draudimo sutarties galiojimo
laiką pagal ankstesnę draudimo sutartį.
8.5. Draudimo sutartis gali būti pakeista keičiant draudimo sutarties sąlygas arba rekvizitus.
8.6. Draudimo sutartis turi būti pakeista padidėjus draudimo rizikai. Laikoma, kad draudimo
rizika padidėja, kai atsiranda aplinkybės, nurodytos Taisyklių draudimo sąlygų 1.8 punkte.
8.7. Draudimo sutartis nutrūksta pasikeitus apdraustos transporto priemonės savininkui tiktai
tuo atveju, kai savininkas yra šios sutarties draudėjas.
9.

Papildomos su sutartimi susijusių asmenų teisės ir pareigos

9.1. Apdraustasis papildomai įsipareigoja:
9.1.1. draudimo sutarties galiojimo metu nesudaryti to paties objekto draudimo sutarčių
kitoje draudimo įmonėje, padalinyje ar pan.;
9.1.2.pasikeitus draudėjo, apdraustojo, sudariusio draudimo sutartį, ar transporto priemonės,
nurodytos draudimo liudijime, duomenims, apie tai per 3 darbo dienas informuoti
draudiką;
9.1.3.suteikti draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę nevaržomai, sudarant draudimo
sutartį, keičiant ją ir sutarties galiojimo metu patikrinti transporto priemonės, kurios
apdraustųjų civilinė atsakomybė apdrausta, techninę būklę, įvertinti, ar laikomasi
draudimo sutartyje aptartų sąlygų bei draudiko reikalavimų;
9.1.4.suteikti draudikui galimybę tikrinti apdraustojo pateiktų duomenų teisingumą.
9.2. Papildomai, be pareigų, nurodytų Taisyklių bendrosiose sąlygose, atsitikus draudiminiam
įvykiui apdraustasis privalo:
9.2.1.informuoti nukentėjusiuosius, kur galima kreiptis dėl žalos atlyginimo;
9.2.2.nepradėti transporto priemonės atkurti (remontuoti), utilizuoti, kol neužpildyta ir
nepateikta draudikui pranešimo apie autoavariją forma, o tais atvejais, kai draudikas
reikalauja leisti jam ar jo atstovui apžiūrėti draudiminiame įvykyje dalyvavusią
transporto priemonę, nepradėti transporto priemonės remontuoti, utilizuoti 3 darbo
dienas nuo šio reikalavimo gavimo;
9.2.3.be rašytinio draudiko sutikimo nepripažinti bei netenkinti reikalavimo atlyginti žalą;
9.2.4.nedelsdamas raštu perduoti draudikui informaciją apie galimą sugadinto (sunaikinto)
nukentėjusiojo turto apžiūros vietą ir laiką, jei apdraustajam tokia informacija žinoma;
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9.2.5.pateikti būtinus draudimo išmokos dydžiui nustatyti dokumentus apie autoavarijos
aplinkybes ir padarinius, kuriuos apdraustasis turi teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka;
9.2.6.leisti draudikui atlikti autoavarijos metu padarytos žalos priežasties ir dydžio tyrimą,
suteikti jam informaciją apie autoavariją ir jos dalyvius;
9.2.7.jeigu dėl autoavarijos metu padarytos žalos apdraustajam pareiškiamas rašytinis
reikalavimas atlyginti autoavarijos metu padarytą žalą, apie tai nedelsdamas, bet ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti draudikui raštu, o jam pareikalavus - perduoti
su reikalavimu atlyginti autoavarijos metu padarytą žalą pateiktus dokumentus;
9.2.8.jeigu dėl autoavarijos apdraustajam pareiškiamas teisme ieškinys dėl žalos atlyginimo,
apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti draudikui raštu;
9.2.9.nukentėjusiojo turto remonto metu išaiškėjus paslėptiems sugadinimams,
nenustatytiems turto apžiūros metu, apie tai raštu informuoti draudiką, jei apie tokius
sugadinimus apdraustajam yra žinoma. To nepadarius, draudimo išmoka už minėtus
sugadinimus nėra mokama.
9.3. Jeigu apdraustajam pareiškiamas teisme ieškinys dėl žalos atlyginimo, ne vėliau kaip per 7
dienas nuo apdraustojo pranešimo apie pareikštą ieškinį draudikas turi teisę pasiūlyti, kad
apdraustasis įgaliotų draudiko paskirtus asmenis atstovauti apdraustojo interesams teisme.
9.4. Papildomai, be pareigų, nurodytų Taisyklių bendrosiose sąlygose, draudikas privalo:
9.4.1.nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nukentėjusio asmens rašytinio
pranešimo apie autoavariją gavimo nusiųsti ekspertą apžiūrėti sugadinto arba
sunaikinto turto;
9.4.2.apdraustojo reikalavimu, raštu pateikti apdraustajam išsamią informaciją apie
draudiminio įvykio administravimo eigą ir leisti apdraustajam ir(ar) apdraustojo
paskirtam atstovui stebėtojo teisėmis dalyvauti nustatant žalos dydį.
10.

Nuostolio nustatymas

10.1. Yra šios draudimo išmokos:
10.1.1. dėl asmens nuostolių;
10.1.2. dėl turto nuostolių.
10.2. Draudimo išmokos dėl asmens nuostolių dydis priklauso nuo autoavarijos metu padarytos
žalos nukentėjusio asmens sveikatai ir (ar) žalos, atsiradusios dėl gyvybės atėmimo, ar tokios
žalos, atsiradusios kaip autoavarijos padarinys, dydžio.
10.3. Draudimo išmokos dėl turto nuostolių dydis priklauso nuo autoavarijos metu padarytos žalos
nukentėjusio asmens turtui ar tokios žalos, atsiradusios kaip autoavarijos padarinys, dydžio.
10.4. Autoavarijos metu padarytos nukentėjusio asmeniui žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas, įsiteisėjusį teismo
sprendimą ar įsiteisėjusią teismo nutartį patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal
trečiojo asmens ieškinį apdraustajam ar draudikui dėl žalos atlyginimo, Valstybinės
medicininės socialinės ekspertizės komisijos ar kitų įstaigų ir įmonių, turinčių teisę nustatyti
žalos sveikatai dydį, išvadas, ekspertų ir (ar) turto vertintojų išvadas, įmonės, kurioje
remontuojamas sugadintas turtas, pateiktus šio remonto išlaidų apskaičiavimus, sveikatos
priežiūros įstaigų ir nukentėjusio asmens, apdraustojo pateiktus dokumentus.
10.5. Žalos dėl transporto priemonės sunaikinimo atlyginimo dydis nustatomas pagal sunaikintos
transporto priemonės rinkos vertę iki sunaikinimo ir liekanų vertę po autoavarijos.
Transporto priemonė laikoma sunaikinta, kai būtinos remonto išlaidos didesnės už 75
procentus transporto priemonės rinkos vertės iki autoavarijos.
10.6. Žalos dėl transporto priemonės sugadinimo atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas
remonto išlaidas. Jeigu transporto priemonė nesuremontuota, atlyginamos apskaičiuotos
būtinos transporto priemonės remonto išlaidos. Būtinas remonto išlaidas sudaro remonto
darbų vertė, dažymo darbų vertė, dalių, keičiamų naujomis, vertė (nuvertinant dalis dėl
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nusidėvėjimo), dažymo medžiagų vertė, papildomos išlaidos. Būtinos remonto išlaidos
apskaičiuojamos pagal vidutinius darbų ir keičiamų dalių įkainius, atitinkančius technologijos
lygį, vadovaujantis gamyklų gamintojų rekomenduojamais laiko normatyvais. Jeigu nustatyta,
kad sugadintos detalės gali būti remontuojamos, bet neprivalo būti keičiamos, remontas turi
būti atliekamas būtent šiuo numatytu būdu. Nukentėjęs asmuo gali pasirinkti kitą remonto
būdą - detales, kurios gali būti suremontuotos, pakeisti naujomis. Draudikas neprivalo
atlyginti visų tokio remonto išlaidų, o žala apskaičiuojama pagal būtinas remonto išlaidas.
10.7. Jeigu autoavarijos metu sugadintas turtas remontuoti pradedamas iki draudimo išmokos
mokėjimo, turto remontavimo būdas ir įmonė, kurioje numatoma remontuoti sugadintą
turtą, turi būti iš anksto suderinti su draudiku. Skaičiuodamas draudimo išmoką, draudikas
atsižvelgia ne į faktiškai turėtas nukentėjusio asmens išlaidas, o į būtinas remonto išlaidas.
10.8. Jeigu draudikas nesutinka su nukentėjusio asmens siūlomu autoavarijos metu sugadinto
turto remontavimo būdu ar vieta, draudikas turi teisę pasiūlyti kitą įmonę, kurios
technologinis lygis atitinka konkretaus turto remontavimo technologinius reikalavimus.
10.9. Draudimo sutarties šalys atskiru susitarimu gali numatyti, kad nukentėjusiam asmeniui
padarytos žalos dydį nustato draudimo sutarties šalių paskirti ekspertai. Šiuo atveju, šalių
susitarimu, būtina nustatyti ekspertų skyrimo, darbo apmokėjimo, atliekamo tyrimo ir išvadų
pateikimo tvarką.
11.

Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas

11.1. Draudikas kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina autoavarijos metu padarytą žalą,
neviršydamas draudimo sumų, nepriklausomai nuo anksčiau pagal tą pačią draudimo sutartį
mokėtų draudimo išmokų.
11.2. Draudimo išmokos dydį nustato draudikas, apdraudęs atsakingo už autoavarijos metu
padarytą žalą apdraustojo civilinę atsakomybę, atsižvelgdamas į nukentėjusio asmeniui
padarytą žalą.
11.3. Jeigu draudiko ekspertas per Taisyklių draudimo sąlygų 9.4.1 punkte nurodytą laiką
neatvyksta ir nukentėjęs asmuo pasamdo turto vertintoją, kad šis nustatytų turtui padarytos
žalos dydį, draudikas atlygina nukentėjusiajam turto vertintojo samdymo išlaidas.
11.4. Socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais,
įstatymų nustatytais atvejais mokama laidojimo pašalpa, Lietuvos Respublikos transporto
priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme
nustatytos draudimo išmokos, kurių išmokėjimas yra neribojamas draudimo suma ir kurios
buvo išmokėtos viršijant draudimo sumą, įskaitomą į atlygintinos žalos dydį.
11.5. Draudikas Taisyklių draudimo sąlygų 11.16 punkte nustatyta tvarka atlygina apdraustajam
priteistas teismo ir draudiko paskirto atstovo teisme pagalbos išlaidas, o jeigu apdraustojo
interesams teisme atstovavo apdraustojo atstovas - protingo ir pagrįsto dydžio apdraustojo
atstovo pagalbos išlaidas. Šios išlaidos atlyginamos net ir tuo atveju, kai vėliau paaiškėja, kad
reikalavimas atlyginti žalą buvo nedraudiminis įvykis.
11.6. Draudiminio įvykio atveju draudikas atlygina apdraustajam Taisyklių draudimo sąlygų 11.16
punkte nustatyta tvarka būtinas išlaidas, patirtas imantis jam prieinamų, protingų priemonių
galimai žalai sumažinti, neatsižvelgdamas į tai, kad atitinkamos priemonės nedavė teigiamo
rezultato. Apdraustojo išlaidos, patirtos laikantis draudiko nurodymų (Taisyklių bendrųjų
sąlygų 2.6.7. a ir 2.6.7. d punktai), atlyginamos net ir tuo atveju, kai vėliau paaiškėja, kad
reikalavimas atlyginti žalą buvo nedraudiminis įvykis.
11.7. Draudimo išmoka mokama tik draudikui įsitikinus (pagal jam pateiktas sąskaitas,
dokumentus ar pakeistas dalis), kad remontas atliktas arba sugadintos dalys pakeistos,
išskyrus, jei susitarta dėl draudimo išmokos dydžio.
11.8. Draudimo išmoką draudikas moka per Taisyklių bendrųjų sąlygų 2.8.2. punkte nustatytą
terminą. Jeigu mokamos periodinės draudimo išmokos, šio punkto pirmojo sakinio nuostata
taikoma pirmajai periodinei draudimo išmokai. Vienkartinės draudimo išmokos mokamos
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kartu su pirmąja periodinės draudimo išmokos dalimi. Jeigu draudikas neišmoka draudimo
išmokos ar jos dalies per šį terminą, draudikas raštu privalo informuoti pareiškėją,
apdraustąjį ir nurodyti draudimo išmokos nemokėjimo priežastis.
11.9. Po to, kai apžiūrima sugadinta ar sunaikinta transporto priemonė, įvertinami transporto
priemonės remonto darbai arba apskaičiuojamos remonto išlaidos, draudikas, esant
nukentėjusio asmens sutikimui, gali pervesti draudimo išmoką tiesiogiai transporto priemonę
remontuojančiam asmeniui arba išmokėti ją nukentėjusiam asmeniui neatsižvelgdamas į tai,
ar transporto priemonė suremontuota ar ne.
11.10. Sprendimą dėl išmokos išmokėjimo būdo Taisyklių draudimo sąlygų 10.7, 10.8 ir 11.9
punktuose nustatytais atvejais priima draudikas kartu su nukentėjusiu asmeniu.
11.11. Draudimo išmoka dėl turto nuostolių mokama vienu kartu.
11.12. Draudimo išmoka dėl asmens nuostolių mokama vienu kartu arba periodiškai. Jeigu žala
atlyginama periodinėmis išmokomis, šios išmokos turi būti indeksuojamos teisės aktų
nustatyta tvarka. Periodinės draudimo išmokos sumokamos ne vėliau kaip iki einamojo
mėnesio 20 dienos už praėjusį mėnesį.
11.13. Jeigu draudimo sumos nepakanka draudimo išmokoms visiems nukentėjusiems asmenims
išmokėti, draudikas moka draudimo išmoką proporcingai kiekvieno nukentėjusio asmens
patirtai žalai.
11.14. Jeigu apdraustasis yra atlyginęs žalą, draudimo išmoka mokama apdraustajam tik tuo
atveju, jeigu jis buvo gavęs rašytinį draudiko sutikimą atlyginti žalą arba yra įrodęs, jog
draudikas nepagrįstai nedavė tokio sutikimo.
11.15. Jeigu apdraustasis yra atlyginęs dalį žalos, draudimo išmoka mokama jam tik tuo atveju,
jeigu draudikas nukentėjusiam asmeniui yra išmokėjęs draudimo išmoką dėl neatlygintos
žalos dalies ir apdraustasis buvo gavęs rašytinį draudiko sutikimą atlyginti žalą arba yra
įrodęs, jog draudikas nepagrįstai nedavė tokio sutikimo.
11.16. Taisyklių draudimo sąlygų 11.5 ir 11.6 punktuose nustatytos apdraustojo išlaidos
atlyginamos tik išmokėjus draudimo išmoką dėl asmens ir(ar) turto nuostolių. Jeigu
paaiškėja, kad reikalavimas atlyginti žalą buvo nedraudiminis įvykis, šios išlaidos atlyginamos
nustačius draudiminio įvykio nebuvimo faktą.
11.17. Draudimo išmoka dėl žalos, kuri padaryta priekabos, neprikabintos prie transporto
priemonės arba atsikabinusios nuo transporto priemonės, atlyginama pagal atskirą
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo vairuojant priekabą sutartį.
12.

Draudimo išmokos nemokėjimas ir mažinimas

12.1. Draudikas papildomai turi teisę nemokėti ar mažinti draudimo išmoką:
12.1.1. jei apdraustasis dėl savo kaltės neįvykdė ar netinkamai vykdė Taisyklėse nustatytas
pareigas;
12.1.2. dėl negautų pajamų, jeigu nustato, kad nukentėjęs asmuo, priėmus sprendimą dėl
išmokos mokėjimo būdo (Taisyklių draudimo sąlygų 11.10 punktas), nesiėmė visų jam
prieinamų, protingų priemonių autoavarijos metu sugadintam turtui suremontuoti ir
taip prisidėjo prie žalos padidėjimo.
12.1.3. apdraustajam pasitraukus iš autoavarijos vietos, išskyrus teisės norminiuose aktuose
nustatytas išimtis.
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13.

Baigiamosios nuostatos

13.1. Apdraustieji papildomai turi tas pačias pareigas, kurios nurodytos draudėjui Taisyklių
bendrosiose sąlygose. Apdraustasis laikomas atsakingu už draudimo sutarties pažeidimus ir
tais atvejais, kai pareigas, kylančias iš draudimo sutarties vykdymo, pažeidžia asmenys,
veikiantys kaip apdraustojo atstovai. Apdraustasis, sudaręs draudimo sutartį, turi tas pačias
teises, kurios nurodytos draudėjui Taisyklių bendrosiose sąlygose.
AB “Lietuvos draudimas”
Valdybos pirmininkas
Šerpytis

Kęstutis
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III DALIS
TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO
SĄLYGOS Nr. 0221
1.

Papildomos sąvokos

1.1. Transporto priemonių parku yra laikoma grupė transporto priemonių, nurodytų vienoje
draudimo sutartyje.
2.

Draudimo objektas

2.1. Šioje Taisyklių dalyje nurodytos sąlygos taikomos sudarant transporto priemonių parko
apdraustųjų civilinės atsakomybės draudimo sutartis.
3.

Draudimo sąlygų variantų papildomos sąlygos

3.1. Šios draudimo sutartys sudaromos tik pagal variantą TP.
4.

Draudimo sutarties sudarymo tvarkos papildomos nuostatos

4.1. Informacija apie parko transporto priemones bei jų draudimo sąlygas pateikiama transporto
priemonių parko draudimo sutarties prieduose.
4.2. Draudimo apsauga kiekvienos transporto priemonės apdraustojo civilinei atsakomybei
galioja pagal jai draudimo sutartyje nurodytas sąlygas. Kiekvienos transporto priemonės
apdraustųjų civilinės atsakomybės draudimui įmoka apskaičiuojama atskirai.
5. Draudimo apsaugos galiojimas. Draudimo sutarties nutraukimo ir pakeitimo papildomos
sąlygos
5.1. Draudiminė apsauga kiekvienos transporto priemonės apdraustųjų civilinei atsakomybei
galioja nuo tai transporto priemonei draudimo sutartyje nurodytos datos, kuri negali būti
ankstesnė už draudimo sutarties įsigaliojimo dieną ir galioja iki draudimo sutarties galiojimo
termino pabaigos datos.
5.2. Draudimo sutartis keičiama koreguojant parko sudėtį (į parką įtraukiant naujas transporto
priemones bei nutraukiant draudimo apsaugos galiojimą kuriai nors draudimo sutartyje
nurodytų transporto priemonių), taip pat kitais atvejais, kai keičiamos draudimo sutarties
sąlygos. Keičiant draudimo sutartį, naujas draudimo liudijimas, apimantis visą keičiamos ir
pakeistos draudimo sutarties informaciją, neišduodamas, o sudaroma papildoma draudimo
sutartis, kuri apima tik pakeistos draudimo sutarties informaciją ir kuri yra patvirtinama
numeruotais draudimo sutarties priedais.
5.3. Jei transporto priemonių parko transporto priemonė perleidžiama kito asmens nuosavybėn,
draudiminė apsauga šios transporto priemonės apdraustųjų civilinei atsakomybei
nutraukiama nuo transporto priemonės perleidimo momento. Draudėjas apie numatomą
apdraustos transporto priemonės perleidimą privalo raštu informuoti draudiką iki perleidimo
momento.
5.4. Keičiant draudimo sutartį, draudimo įmoka perskaičiuojama vienodu dydžiu koreguojant
nesumokėtos pagal draudimo sutartį draudimo įmokos mokėjimo dalis. Įmokos dalių
mokėjimo terminai nesikeičia. Jei visa draudimo įmoka jau sumokėta, papildomai mokėtina
draudimo įmoka yra sumokama arba grąžintina įmoka grąžinama sudarant papildomą
draudimo sutartį, jei nesutarta kitaip.
5.5. Jei draudimo sutartis nutraukiama remiantis Taisyklių bendrųjų sąlygų 5.5.2. b punktu, iš
grąžinamos draudimo įmokos išskaičiuojama ne mažiau kaip 400 Lt draudimo sutarties
sudarymo ir vykdymo išlaidų.
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