
KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Draudžiamieji įvykiai

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

VEŽĖJŲ AUTOMOBILIŲ KELIAIS CIVILINĖ 
ATSAKOMYBĖ (A) 
	 Įprasta	draudimo	apsauga	yra	 iki	8,33	atsiskaitymo	vie-
neto	 (SDR)	už	 kiekvieną	 trūkstamą	 krovinio	 kilogramą	
bruto	svorio.

	 Nuostoliai	atlyginami,	kai	draudėjui	kyla	atsakomybė	dėl:
• viso	arba	dalies	vežamo	krovinio	sugadinimo,	sunaiki-

nimo	arba	praradimo.
• Pavėluotai	pristatyto	krovinio.
• Žalos	 kroviniui	 jį	 kraunant,	 iškraunant	 ir	 (arba)	 per-

kraunant,	kai	tai	atlieka	pats	draudėjas.
• Viso	 arba	 dalies	 pervežamo	 krovinio	 sugadinimo,	

sunaikinimo	 arba	 praradimo	 vykdant	 kabotažinius	
pervežimus	 Europos	 Sąjungos	 šalyse,	 Norvegijoje,	
Šveicarijoje.
Kabotažiniai	 pervežimai	 –	 pervežimai	 automobilių	
transportu	pagal	Europos	Parlamento	ir	Tarybos	re-
glamentą	(EB)	Nr.	1072/2009,	pagal	kurį	vežėjai	nere-
zidentai	gali	teikti	krovinių	vežimo	nacionaliniais	keliais	
paslaugas	valstybėje	narėje.

PAPILDOMA APSAUGA KABOTAŽUI (A5) 
	 Draudimo	apsauga	išplečiama	iki	40	atsiskaitymo	viene-
to	(SDR)	už	kiekvieną	trūkstamą	kilogramą	bruto	svorio	
vykdant	kabotažinius	pervežimus	Europos	Sąjungos	šaly-
se,	Norvegijoje,	Šveicarijoje.

	 Nuostoliai,	kai	draudėjui	kyla	atsakomybė	dėl	kompensa-
cijos,	neviršijančios	40	SDR	atsiskaitymo	vieneto	už	kie-
kvieną	 trūkstamą	 kilogramą	bruto	 svorio,	 atlyginami	 tik	
draudimo	teritorijos	teisės	aktų	nustatyta	tvarka.

ATSAKOMYBĖ DĖL ŽALOS TRETIESIEMS ASMENIMS (B) 
Nuostoliai atlyginami, kai draudėjui kyla atsakomybė dėl:
	 žalos	trečiųjų	asmenų	turtui,	sveikatai	arba	gyvybei,	pada-

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Nedraudžiamieji įvykiai

Draudimo objektu nelaikoma draudėjo turtiniai interesai, 
susiję su draudėjo civiline atsakomybe, kylančia dėl:
	 turto	konfiskavimo,	sulaikymo,	arešto	ir	(arba)	jo	sunaiki-
nimo	valdžios	institucijų	nurodymu.

	 Draudėjo	tyčinių	veiksmų	arba	neveikimo.
	 Pervežamo	 krovinio	 trūkumo	 arba	 dingimo,	 išskyrus	
atvejus,	 kai	 krovinio	 trūksta	 arba	 jis	 dingo	 dėl	 krovinio	
vagystės	ir	(arba)	plėšimo.

	 Natūralaus	krovinio	nubyrėjimo,	nutekėjimo,	išgaravimo,	ki-
tokio	pobūdžio	svorio	arba	tūrio	netekimo,	kai	tai	susiję	su	
krovinio	kilme	ir	jo	vidinėmis	savybėmis	ir	(arba)	leidžiama	
galiojančių	teisės	aktų	ir	(arba)	pervežimo	sutarčių.

	 Draudėjo	veiksmų,	kai	jis	buvo	apsvaigęs.

VEŽĖJŲ AUTOMOBILIŲ KELIAIS CIVILINĖ 
ATSAKOMYBĖ (A)
Nuostoliai neatlyginami, kai draudėjui kyla atsakomybė dėl:
	 kompensacijos,	 viršijančios	 8,33	 atsiskaitymo	 vieneto	
(SDR)	už	kiekvieną	trūkstamą	kilogramą	bruto	svorio.

	 Žalos,	atsiradusios	dėl	pavėluoto	krovinio	pristatymo,	kuri	yra	
didesnė	nei	konkretaus	pervežimo	užmokestis	(frachtas).

CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ DĖL ŽALOS TRETIESIEMS 
ASMENIMS (B)
Nuostoliai neatlyginami, kai draudėjui kyla atsakomybė dėl:
	 nuostolių	atlyginimo,	atsiradusio	pagal	transporto	priemo-
nių	ir	valdytojų	privalomąjį	civilinės	atsakomybės	draudimą.

	 Oro,	 vandens,	 dirvožemio	 užteršimo	 ir	 jo	 išvalymo	 bei	
žalos,	padarytos	tretiesiems	asmenims	šiuo	užteršimu.

CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ DĖL ŽALOS PATIKĖTAM 
TURTUI (C)
Nuostoliai neatlyginami, kai draudėjui kyla atsakomybė dėl:
	 žalos,	 padarytos	 draudėjui	 laikinai	 naudoti	 patikėtam	 turtui,	
kurio	naudojimo	teisės	draudėjas	negali	pagrįsti	dokumentais.

	 Žalos,	padarytos	draudėjui	laikinai	naudoti	patikėtam	tur-
tui	ne	per	pervežimų	procesą.

Šis	dokumentas	neatspindi	konkrečios	vežėjų	automobilių	keliais	civilinės	atsakomybės	draudimo	sutarties	sąlygų,	jame	pateikti	tik	dažnai	pasitaikantys	
draudžiamieji	ir	nedraudžiamieji	įvykiai.	Visa	išsami	informacija	pateikiama	šiuose	dokumentuose:
• Vežėjų	automobilių	keliais	civilinės	atsakomybės	draudimo	taisyklėse	Nr.	53-1	(2015-05-27	redakcija,	galioja	nuo	2015-06-03)
• Vežėjų	kelių	transportu	ir	ekspeditorių	atsakomybės	draudimo	liudijime	ir	jo	prieduose

KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?
Vežėjų	automobilių	keliais	civilinės	atsakomybės	draudimas	–	ne	gyvybės	draudimo	rūšis.	Šis	draudimas	atlygina	draudėjo	padarytą	žalą	dėl	krovinio	
naudos	gavėjui,	kuri	kilo	draudėjui	pervežant	krovinius	automobilių	transportu	(A).

Papildomai	galite	pasirinkti	šias	draudimo	paslaugas	(galima	rinktis	vieną	arba	derinti):
•	 papildoma	apsauga	kabotažui	(A5)
•	 civilinė	atsakomybė	dėl	žalos	tretiesiems	asmenims	(B)
•	 civilinė	atsakomybė	dėl	žalos	patikėtam	turtui	(C)
•	 draudėjo	patirtos	teisinės	išlaidos	(D)

VEŽĖJŲ AUTOMOBILIŲ KELIAIS CIVILINĖS 
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
Draudimo	produkto	informacinis	dokumentas

Produktas:	vežėjų	automobilių	keliais	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



DRAUDĖJO PATIRTOS TEISINĖS IŠLAIDOS (D)
Draudėjo teisinės išlaidos neatlyginamos, kai:
	 teisinių	išlaidų	dalis	atlyginama	pagal	kitas	draudimo	taisy-
klių	nuostatas.

	 Jos	iš	anksto	nesuderintos	su	draudiku.
	 Jos	naudojamos	draudikui	pretenzijai	dėl	įvykio	pareikšti.

rytai	pervežamu	kroviniu.
	 Žalos	trečiųjų	asmenų	turtui,	sveikatai	arba	gyvybei,	pa-
darytai	kraunant,	iškraunant	ir	(arba)	perkraunant,	kai	tai	
atlieka	pats	draudėjas.

CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ DĖL ŽALOS PATIKĖTAM 
TURTUI (C) 
	 Nuostoliai	 atlyginami,	 kai	 draudėjui	 kyla	 atsakomybė	 dėl	
žalos,	padarytos	draudėjui	laikinai	naudoti	patikėtam	turtui.

	 Draudėjui	laikinai	naudoti	patikėtas	turtas	–	pagal	rašyti-
nes	nuomos	arba	panaudos	sutartis	draudėjui	pervežimų	
veiklai	 vykdyti	 perduotos	 puspriekabės,	 priekabos,	 kon-
teineriai	ir	(arba)	tralai.

DRAUDĖJO PATIRTOS TEISINĖS IŠLAIDOS (D) 
	 Atlyginamos	draudėjo	teisinės	išlaidos,	skirtos	jo	paties	in-
teresams	 apginti	 dėl	 nepagrįstai	 reiškiamų	naudos	 gavėjo,	
krovinio	siuntėjo,	užsakovo	reikalavimų,	susijusių	su	per	per-
vežimus	padaryta	žala,	remiantis	šių	Taisyklių	nuostatomis,	
kai	draudėjui	nekyla	atsakomybė	pagal	įstatymus	ir	(arba)	
pervežimo	sutartį	ir	(arba)	įvykis	yra	nedraudžiamasis.

AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO 
APSAUGOS APRIBOJIMŲ?

	 Trečiųjų	asmenų	nuostoliai,	kurie	viršija	draudimo	sutar-
tyje	nurodytą	draudimo	sumą,	neatlyginami.

	 Įvykiams	taikoma	besąlyginė	išskaita	(franšizė).	Informaci-
ja	apie	jos	dydį	ir	taikymą	nurodyta	draudimo	liudijime.

KUR MAN TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

	 Draudimo	apsauga	galioja	draudimo	liudijime	nurodytoje	draudimo	teritorijoje.
	 Jeigu	krovinio	pakrovimo	ir	(arba)	iškrovimo	vieta	yra	už	draudimo	teritorijos	ribų,	draudimo	apsauga	negalioja	visam	krovinio	gabenimui.

KOKIOS MANO PAREIGOS?

•		 Laikytis	visų	esamų	ir	sudarant	draudimo	sutartį	papildomai	sutartų	veiklos	saugumo	arba	rizikos	mažinimo	priemonių.
•	 Pasikeitus	draudimo	rizikai	per	3	darbo	dienas	informuoti	„Lietuvos	draudimą“.
•	 Atsitikus	draudžiamajam	įvykiui,	nedelsiant	imtis	veiksmų	jo	plitimui	sustabdyti	ir	informuoti	kompetentingas	institucijas	(pvz.,	policiją)	bei	

per	1	darbo	dieną	(poilsio	ir	švenčių	dienos	neskaičiuojamos)	pranešti	„Lietuvos	draudimui“	arba	jo	atstovui	apie	įvykį.
•	 Imtis	visų	įmanomų	priemonių	kroviniui	išgelbėti	ir	(arba)	apsaugoti,	kad	žala	būtų	kuo	mažesnė	arba	jos	būtų	visiškai	išvengta.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?

Įprastinė	vežėjų	automobilių	keliais	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?

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

Įmoką	apmokėti	galite	šiais	būdais:
•		 e.	banke,	užsisakius	gauti	e.	sąskaitas	(papildomai	galite	nustatyti,	kad	jos	būtų	apmokėtos	automatiškai),
•		 pavedimu,
•		 skyriuje	mokėjimo	kortele,
•		 Lietuvos	pašto,	„Maximos“	kasoje.

Draudimo	įmoka	ir	jos	mokėjimo	terminai	nurodomi	draudimo	liudijime.


