
KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

 Draudimo objektas – draudėjo turtiniai interesai, susiję 
su draudėjo civiline atsakomybe atlyginti trečiajam asme-
niui už žalą, padarytą draudėjui vykdant apdraustą profe-
sinę veiklą.

 Įvykis bus pripažintas draudžiamuoju, jei bus tenkinamos 
visos šios sąlygos:
• reikalavimas pateiktas per draudimo apsaugos laiko-

tarpį ir draudikui apie jį pranešta per draudimo ap-
saugos laikotarpį arba išplėstinį pranešimo terminą.

• Žala padaryta draudimo teritorijoje.
• Draudėjas pagal galiojančius įstatymus atsako už žalą.
• Žala padaryta laikotarpiu nuo draudimo apsaugos 

pradžios datos iki draudimo apsaugos laikotarpio pa-
baigos datos.

NOTARO PROFESINĖS CIVILINĖS  
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

 Pagal įstatymą minimali draudimo suma yra 29 000 Eur 
vienam draudžiamajam įvykiui. 

 Draudiko ir draudėjo susitarimu ji gali būti didesnė. Tiksli 
draudimo suma nurodyta draudimo liudijime.

AUDITO ĮMONĖS PROFESINĖS CIVILINĖS  
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

 Pagal įstatymą minimali draudimo suma yra ne mažes-
nė kaip 58 000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui ir 
145 000 Eur visiems draudžiamiesiems įvykiams, kai au-
ditas atliekamas viešojo intereso įmonėse, ir ne mažesnė 
kaip 29 000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui, kai audi-
tas atliekamas kitose negu viešojo intereso įmonėse. 

 Draudiko ir draudėjo susitarimu ji gali būti didesnė. Tiksli 
draudimo suma nurodyta draudimo liudijime.

ADVOKATO PROFESINĖS CIVILINĖS  
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

 Pagal įstatymą minimali draudimo suma yra 29 000 Eur 
vienam draudžiamajam įvykiui. 

 Draudiko ir draudėjo susitarimu ji gali būti didesnė. Tiksli 
draudimo suma nurodyta draudimo liudijime.

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

Draudimo apsauga netaikoma, jeigu:
 nelaimingas įvykis nesusijęs su apdrausta profesine veikla. 
 Žala atsirado dėl netinkamo draudėjo sutarties vykdymo 

arba nevykdymo (sutartinė atsakomybė).
 Draudėjas atsakingas dėl įstatymuose arba sutartyse nu-

matytų baudų, nuobaudų, netesybų arba kitų sankcijų. 
 Žala padaryta draudėjo valdomam, naudojamam, prižiūri-

mam, saugomam, kontroliuojamam, jam patikėtam turtui.
 Žala turtui atsirado dėl tyčinės veikos.  
 Žala kilo dėl asmens įžeidimo, garbės ir orumo žeminimo.
 Buvo užteršta aplinka. 
 Reikalavimus pareiškė su draudėju susiję asmenys.

NOTARO PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
DRAUDIMAS 
Draudimo apsauga netaikoma, jeigu: 

 buvo suteikta konsultacija arba patarta finansiniais, nekil-
nojamojo turto arba kitais neteisiniais klausimais.

 Draudėjas neteisingai aiškino ir (arba) taikė užsienio ir 
tarptautinės teisės normas.

AUDITO ĮMONĖS PROFESINĖS CIVILINĖS  
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 
Draudimo apsauga netaikoma, jeigu: 

 buvo suteikta konsultacija, patarta įmonės veiklos, nekil-
nojamojo turto, apskaitos, mokesčių klausimais.

 Buvo suteikta konsultacija, patarta kompiuterių progra-
mų, kompiuterių technikos klausimais.

ADVOKATO PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
DRAUDIMAS 
Draudimo apsauga netaikoma, jeigu: 

 žala susijusi su draudėjui pateiktais reikalavimais išieškoti 
palūkanas.

 Žala susijusi su draudėjo, kitų asmenų prievolių įvykdymo 
užtikrinimu pagal įstatymą ir sutartį.

DRAUDIMO BROKERIO ĮMONĖS PROFESINĖS
CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 
Draudimo apsauga netaikoma, jeigu: 

 draudėjas neteisingai aiškino ir (arba) taikė užsienio ir 
tarptautinės teisės normas. 

 Žala kilo siekiant išieškoti palūkanas.

Šis dokumentas neatspindi konkrečios bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys 
draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse Nr. 059 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)
• Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijime ir jo prieduose

KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?
Verslo civilinės atsakomybės draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šis draudimas atlygina draudėjo padarytą žalą tretiesiems asmenims, kuri kilo 
draudėjui vykdant apdraustą profesinę veiklą. 

BENDROSIOS PROFESINĖS CIVILINĖS 
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas 

Draudikas: AB „Lietuvos draudimas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir registruota draudimo
įmonė, kurios veiklą reglamentuoja LR draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai, priežiūrą vykdo 
Lietuvos bankas; licencijos Nr. 17. 2019 11 21 redakcija



KUR MAN TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

 Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip.

KOKIOS MANO PAREIGOS?

•  Pasikeitus draudimo rizikai per 3 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“.
• Atsitikus įvykiui, nedelsiant imtis veiksmų jo plitimui sustabdyti ir pranešti kompetentingoms institucijoms.
• Per 1 parą informuoti „Lietuvos draudimą“ apie atsitikusį įvykį ir nurodyti visas žinomas įvykio detales.
• Atsitikus nelaimingam įvykiui, per 3 darbo dienas apie jį raštu pranešti „Lietuvos draudimui“.
• Nedelsiant pranešti „Lietuvos draudimui“, jeigu dėl žalos atlyginimo pradedamas teisminis procesas.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?

Įprastinė bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą 
dieną, jeigu iki tos dienos draudimo įmoka yra apmokėta (jeigu draudimo sutartyje nesusitarta kitaip).

KAIP GALIU NUTRAUKTI SUTARTĮ?

Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel. 1828 arba užsukite į 
artimiausią skyrių.

KADA IR KAIP MOKU?

Mokama visa draudimo įmoka vienu kartu arba skaidoma į dalines įmokas.

Įmoką galite apmokėti savitarnoje www.savasld.lt, e. banke užsisakius gauti e. sąskaitas, pavedimu, skyriuje mokėjimo kortele, „Lietuvos pašto“,
„Maximos“ kasoje.

Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.

AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO 
APSAUGOS APRIBOJIMŲ?

 Atsižvelgiant į apdraustą profesinę veiklą, draudimo liudi-
jime nurodoma, kurios draudimo sąlygos taikomos drau-
dimo sutarčiai.

 Bendra išmokų suma apsaugos laikotarpiu negali viršyti 
draudimo liudijime nurodytos sumos.

 Draudimo liudijime abipusiu sutarimu gali būti numatyta 
besąlyginė išskaita. 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 
(MEDICINOS DARBUOTOJŲ) PROFESINĖS CIVILINĖS 
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS  
Draudimo apsauga netaikoma, jeigu ji kilo dėl: 

 draudėjo veiklos, kuri nesusijusi su diagnostine ir gydomą-
ja pagalba.

 Draudėjo veiklos, kuri susijusi su gimdymu, sterilizacija, 
dirbtiniu apvaisinimu, nėštumo nutraukimo operacijomis.

 Padaryta žala paciento genetikai.
 Radiacijos sukeltos žalos.
 Finansinė žalos, kuri nesusijusi su žala sveikatai arba ne-

turtine žala.

DRAUDIMO BROKERIO ĮMONĖS PROFESINĖS  
CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

 Pagal įstatymą minimali draudimo suma yra ne mažes-
nė kaip 1 250 000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui ir 
1 850 000 Eur visiems draudžiamiesiems įvykiams.

 Draudiko ir draudėjo susitarimu ji gali būti didesnė. Tiksli 
draudimo suma nurodyta draudimo liudijime.

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 
(MEDICINOS DARBUOTOJŲ) PROFESINĖS CIVILINĖS 
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

 Draudimo suma nustatoma tarp draudiko ir draudėjo 
kiekvienu atveju atskirai. Tiksli draudimo suma nurodyta 
draudimo liudijime.


