
KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Draudžiamieji įvykiai

	 Pagal	įstatymą	minimali	draudimo	suma	geležinkelio	įmo-
nei	 (vežėjui)	 yra	 290	 000	 Eur	 vienam	 draudžiamajam	
įvykiui	ir	725	000	Eur	visiems	draudžiamiesiems	įvykiams	
per	 metus.	 Minimali	 draudimo	 suma	 kitoms	 įmonėms	
(ne	 geležinkelio	 (vežėjams))	 yra	 58	 000	 Eur	 vienam	
draudžiamajam	įvykiui	 ir	145	000	Eur	visiems	draudžia-
miesiems	įvykiams	per	metus.

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

 Draudžiamasis įvykis	–	geležinkelio	 įmonės	(vežėjo)	ar	
Geležinkelių	 transporto	 kodekso	 28	 str.	 3	 d.	 nurodytų	
įmonių	 civilinės	 atsakomybės	 atsiradimas	 dėl	 draudimo	
sutarties	galiojimo	metu	geležinkelio	įmonės	(vežėjo)	ar	
Geležinkelių	 transporto	 kodekso	 28	 str.	 3	 d.	 nurodytų	
įmonių	vykdytos	keleivių,	bagažo	ir	(ar)	krovinių	vežimo	
vietiniais	ir	(ar)	tarptautiniais	maršrutais	Europos	Sąjun-
gos	teritorijoje	ar	geležinkelių	riedmenų	naudojimo	vie-
šojoje	geležinkelių	infrastruktūroje	veiklos	pasekmių.	

	 Įvykio	nuostoliai	atlyginami,	jeigu	reikalavimas	atlyginti	žalą	
tenkina	visas	žemiau	esančias	sąlygas:
•	 yra	pateiktas	rašytine	pretenzija	arba	ieškiniu.
•	 Yra	 pateiktas	 draudimo	 sutarties	 galiojimo	metu	 ir	

draudimo	 sutarties	 šalių	 nustatytu	 laikotarpiu,	 ne	
trumpesniu	negu	vieni	metai	nuo	draudimo	sutarties	
pabaigos.

•	 yra	 pateiktas	 dėl	 žalos,	 kuri	 atsirado	 dėl	 geležinkelio	
įmonės	(vežėjo)	vykdomos	keleivių,	bagažo	vežimo	vie-
tiniais	ir	(ar)	tarptautiniais	maršrutais	Europos	Sąjungos	
teritorijoje	veiklos	 ir	(ar)	geležinkelio	 įmonės	(vežėjo)	
vykdomos	 krovinių	 vežimo	 vietiniais	 ir	 (ar)	 tarptauti-
niais	maršrutais	Europos	Sąjungos	teritorijoje	veiklos	ar	
Geležinkelių	transporto	kodekso	28	str.	3	d.	nurodytų	
įmonių	 vykdomos	 geležinkelių	 riedmenų	 naudojimo	
viešojoje	geležinkelių	infrastruktūroje	veiklos.

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Nedraudžiamieji įvykiai

Nuostoliai neatlyginami dėl:
	 žalos,	 atsiradusios	 dėl	 geležinkelio	 įmonės	 (vežėjo)	 ar	
Geležinkelių	 transporto	 kodekso	 28	 str.	 3	 d.	 nurodytų	
įmonių	ir	(ar)	trečiųjų	asmenų	veiksmų	siekiant	neteisėtai	
gauti	draudimo	išmoką.

	 Žalos,	atsiradusios	dėl	kitos	Geležinkelio	įmonės	(vežėjo)	
ar	geležinkelių	transporto	kodekso	28	str.	3	d.	nurodytų	
įmonių	veiklos,	nesusijusios	su	keleivių,	bagažo	ir	(ar)	kro-
vinių	vežimu	vietiniais	ir	(ar)	tarptautiniais	maršrutais	ar	
geležinkelių	riedmenų	naudojimu.

	 Finansinė	žalos,	kuri	nėra	susijusi	su	žalos	padarymu	tre-
čiojo	asmens	 turtui,	 sveikatai,	 gyvybei	 ir	 (ar)	neatsirado	
kaip	žalos	nukentėjusio	trečiojo	asmens	turtui,	sveikatai,	
gyvybei	pasekmė.

	 Žalos,	atsiradusios	dėl	sutartinių	įsipareigojimų	nevykdy-
mo	ar	netinkamo	įvykdymo.

	 Žalos,	 atsiradusios	 dėl	 geležinkelio	 įmonės	 (vežėjo)	 ar	
Geležinkelių	 transporto	 kodekso	 28	 str.	 3	 d.	 nurodytų	
įmonių	tyčinės	veikos.

	 Žalos,	patirtos	geležinkelio	 įmonės	(vežėjo)	ar	Geležin-
kelių	 transporto	 kodekso	 28	 str.	 3	 d.	 nurodytų	 įmonių	
darbuotojų	dėl	nelaimingų	atsitikimų	darbe	ar	susirgimų	
profesine	liga.

	 Žalos,	atsiradusios	dėl	oro,	vandens,	žemės	užteršimo,	kuri	
įvyko	dėl	nestaigaus	ir	tikėto	įvykio,	kurio	priežastis	yra	lė-
tas	ar	laipsniškas	veiksnys	arba	pasikartojantys	įvykiai.

	 Žalos,	atsiradusios	dėl	geležinkelio	įmonės	(vežėjo)	kro-
vinių	vežimo	tam	nepritaikytais	geležinkelių	riedmenimis	
arba	geležinkelio	įmonės	(vežėjo)	ar	Geležinkelių	trans-
porto	kodekso	28	str.	3	d.	nurodytų	įmonių	naudojamų	
geležinkelių	riedmenų	gedimų	ar	defektų,	 jeigu	 jie	buvo	
nustatyti	atitinkamuose	dokumentuose	iki	žalą	sukėlusio	
įvykio	ir	jeigu	geležinkelio	įmonė	(vežėjas)	ar	Geležinkelių	
transporto	kodekso	28	str.	3	d.	nurodytos	įmonės	ar	jos	
atstovai	apie	šiuos	gedimus	ar	defektus	žinojo.	

Šis	dokumentas	neatspindi	konkrečios	Geležinkelio	įmonių	(vežėjų)	ir	įmonių,	kurios	naudojasi	viešąja	geležinkelių	infrastruktūra,	privalomojo	civilinės	
atsakomybės	draudimo	sutarties	sąlygų,	jame	pateikti	tik	dažnai	pasitaikantys	draudžiamieji	ir	nedraudžiamieji	įvykiai.	Visa	išsami	informacija	pateikiama	
šiuose	dokumentuose:
• geležinkelio	 įmonių	 (vežėjų)	 ir	 įmonių,	 kurios	naudojasi	 viešąja	 geležinkelių	 infrastruktūra,	 privalomojo	 civilinės	 atsakomybės	draudimo	 taisyklėse	

(patvirtinta	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	2013	m.	lapkričio	13	d.	nutarimu	Nr.	1052,	su	vėlesniais	papildymais	ir	pakeitimais)
• Geležinkelio	įmonių	(vežėjų)	ir	įmonių,	kurios	naudojasi	viešąja	geležinkelių	infrastruktūra,	privalomojo	civilinės	atsakomybės	draudimo	liudijime	ir	jo	

prieduose	

KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?
Geležinkelio	įmonių	(vežėjų)	ir	įmonių,	kurios	naudojasi	viešąja	geležinkelių	infrastruktūra,	privalomasis	civilinės	atsakomybės	draudimas	–	ne	gyvybės	draudi-
mo	rūšis.	Šis	draudimas	atlygina	draudėjo	padarytą	žalą	tretiesiems	asmenims,	kuri	kilo	dėl	draudėjo	vykdomos	keleivių,	bagažo	ir	(ar)	krovinių	vežimo	vietiniais	
ir	(ar)	tarptautiniais	maršrutais	Europos	Sąjungos	teritorijoje	ir	(ar)	geležinkelių	riedmenų	naudojimo	viešojoje	geležinkelių	infrastruktūroje	veiklos.

GELEŽINKELIO ĮMONIŲ (VEŽĖJŲ) IR ĮMONIŲ, 
KURIOS NAUDOJASI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ 
INFRASTRUKTŪRA, PRIVALOMASIS CIVILINĖS 
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
Draudimo	produkto	informacinis	dokumentas

Produktas:	geležinkelio	įmonių	(vežėjų)	ir	įmonių,	kurios	naudojasi	viešąja	geležinkelių	infrastruktūra,	
privalomasis	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	



AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO 
APSAUGOS APRIBOJIMŲ?

	 Draudimo	liudijime	yra	nustatoma	draudimo	suma.
	 Nėra	taikoma	besąlyginė	išskaita	(franšizė).

	 Žalos,	 atsiradusios	dėl	 teisės	 aktuose	nustatytų	pavojin-
gųjų	krovinių	vežimo	geležinkelių	transportu	reikalavimų	
pažeidimų.

	 Žalos,	 atsiradusios	 dėl	 geležinkelio	 įmonės	 (vežėjo)	 ar	
Geležinkelių	 transporto	 kodekso	 28	 str.	 3	 d.	 nurodytų	
įmonių	darbuotojo	veiksmų,	padarytų	būnant	apsvaigus.	

	 Žalos,	 atsiradusios	 dėl	 geležinkelio	 įmonės	 (vežėjo)	 ar	
Geležinkelių	 transporto	 kodekso	 28	 str.	 3	 d.	 nurodytų	
įmonių	 veiklos	 geležinkelio	 keliais,	 kuriais	 geležinkelių	
transporto	eismas	draudžiamas,	vykdymo.

	 Žalos,	 atsiradusios	dėl	Geležinkelių	 transporto	kodekso	
28	str.	3	d.	nurodytų	 įmonių	vežamų	krovinių	netekimo,	
dingimo	ar	sunaikinimo.

KUR MAN TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

	 Draudimo	teritorija	yra	vietiniai	 ir	(ar)	tarptautiniai	maršrutai	Europos	Sąjungos	teritorijoje	ir	(ar)	geležinkelių	riedmenų	naudojimo	
viešojoje	geležinkelių	infrastruktūroje.

KADA IR KAIP MOKU?

Draudimo	įmoką	galite	mokėti	vienu	kartu	arba	skaidyti	ją	į	dalines	įmokas.

Įmoką	apmokėti	galite	šiais	būdais:
•	 savitarnoje	www.savasld.lt,
•	 e.	banke,	užsisakius	gauti	e.	sąskaitas	(papildomai	galite	užsisakyti	sąskaitas	apmokėti	automatiškai),
•	 pavedimu,
•	 skyriuje	mokėjimo	kortele,
•	 Lietuvos	pašto,	„Maximos“	kasoje.

Draudimo	įmoka	ir	jos	mokėjimo	terminai	nurodomi	draudimo	liudijime.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?

Įprastinė	geležinkelių	įmonių	(vežėjų)	ir	įmonių,	kurios	naudojasi	viešąja	geležinkelių	infrastruktūra	civilinės	atsakomybės	privalomojo	drau-
dimo	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.

KOKIOS MANO PAREIGOS?

•		 Pasikeitus	draudimo	rizikai	per	7	darbo	dienas	raštu	informuoti	„Lietuvos	draudimą“.
•	 Atsitikus	žalai,	nedelsiant	imtis	veiksmų	jo	plitimui	sustabdyti	ir	pranešti	kompetentingoms	institucijoms.
•	 Per	7	darbo	dienas	raštu	informuoti	„Lietuvos	draudimą“	apie	galimai	atsitikusį	įvykį	ir	nurodyti	visas	žinomas	įvykio	detales.


