
 
 

 

 

 

AB „Lietuvos draudimas“ taikomi administravimo mokesčiai 
draudimo sutartims, sudaromoms nuo 2021-04-16 

 
 

Mokesčio tipas Įkainis, Eur 

Draudimo dokumentų atspausdinimas ir išsiuntimas paštu 

Dokumentai – tai eilinio mokėjimo sąskaitos, draudimo sutartys (draudimo liudijimai), 
pasiūlymas atnaujinti besibaigiančią ar pasibaigusią draudimo sutartį. 
 
Apima šias draudimo rūšis: 
Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 
privalomasis draudimas) 
Kasko (Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 021, 2021-12-14 redakcija, galioja nuo 2021-12-30) 
Būsto draudimas (Būsto draudimo taisyklės Nr. 67, 2021-03-30 redakcija, galioja nuo 2021-04-16)  
Asmens draudimas (Asmens draudimo taisyklės Nr. 69, 2020-05-19 redakcija, galioja nuo 2020-06-16) 
Kelionių draudimas (Kelionių draudimo taisyklės Nr. 56, 2020-06-16 redakcija, galioja nuo 2020-07-08) 

0,87 Eur 

Dokumentų perdavimas savitarnos svetainėje savasld.lt 0 Eur 

Administravimo mokesčiai už sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas:  

- nutraukiant privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį Draudėjo iniciatyva 
 
Galioja: Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. 

Iki 20% Draudėjui grąžintinos 
draudimo įmokos sumos, bet 
ne mažiau kaip 12 Eur. 

- nutraukiant būsto draudimo sutartį Draudėjo iniciatyva 
 
Galioja: Būsto draudimo taisyklės Nr. 67 (2021-03-30 redakcija, galioja nuo 2021-04-16) 

30% Draudėjui grąžintinos 
draudimo įmokos sumos, bet 
ne mažiau kaip 12 Eur. 

- nutraukiant asmens draudimo sutartį Draudėjo iniciatyva 
 
Galioja: Asmens draudimo taisyklės Nr. 69 (2020-05-19 redakcija, galioja nuo 2020-06-16) 

Iki 30% Draudėjui grąžintinos 
draudimo įmokos sumos, bet 
ne mažiau kaip 12 Eur. 

- nutraukiant kelionių draudimo sutartį Draudėjo iniciatyva 
 
Galioja: Kelionių draudimo taisyklės Nr. 56 (2020-06-16 redakcija, galioja nuo 2020-07-08) 

Iki 30% Draudėjui grąžintinos 
draudimo įmokos sumos, bet 
ne mažiau kaip 20 Eur. 

- nenumatytų kelionės išlaidų draudimo atveju nutraukiant kelionių draudimo sutartį Draudėjo 

iniciatyva iki sutarties įsigaliojimo pradžios keliaujant į valstybes, į kurias nevykti rekomenduoja 
Užsienio reikalų ministerija 
 
Galioja: Kelionių draudimo taisyklės Nr. 56 (2020-06-16 redakcija, galioja nuo 2020-07-08) 

Iki 30% Draudėjui grąžintinos 
draudimo įmokos sumos, bet 
ne mažiau kaip 20 Eur. 

- nutraukiant KASKO draudimo sutartį Draudėjo iniciatyva ar pasikeitus apdraustos transporto 

priemonės savininkui 
 
Galioja: Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 021 (2021-12-14 redakcija, galioja nuo 2021-12-30) 

30% Draudėjui grąžintinos 
draudimo įmokos sumos, bet 
ne mažiau kaip 45 Eur. 

- jei KASKO draudimo sutarties galiojimo metu nutraukiamas daugiau nei 20% draudimo 

sutarties galiojimo metu apdraustų transporto priemonių (bet ne mažiau nei 2 transporto 
priemonių) draudimo apsaugos galiojimas 
 
Galioja: Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 021 (2021-12-14 redakcija, galioja nuo 2021-12-30) 

30% nuo privalomos mokėti 
draudimo įmokos už likusį 
laikotarpį iki sutarties 
pabaigos, bet ne mažiau kaip 
60 Eur už kiekvieną transporto 
priemonę. 

- nutraukiant darbuotojų draudimo sutartį Draudėjo iniciatyva 
 
Galioja: Darbuotojų draudimo taisyklės Nr. 68-5 (2021-05-18 redakcija, galioja nuo 2021-06-16) 

Iki 30% Draudėjui grąžintinos 
draudimo įmokos sumos, bet 
ne mažiau kaip 28,96 Eur. 

 

 
 


