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I DALIS
BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Bendrosios sąvokos
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Draudikas – AB “Lietuvos draudimas”.
Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam draudikas pasiūlė
sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su draudiku.
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 draudžiamasis 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.
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. Draudimo sąlygos;
a) II dalis Turtinių nuostolių draudimo sąlygos;
b) III dalis. Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos.
1.4.3. Draudimo apsaugos papildomos sąlygos:
a) Planuojamo pelno netekimo draudimo sąlyga Nr. 055.1;
b) Rangovo civilinės atsakomybės užsakovui draudimo sąlyga Nr.055.2.
Draudikas ir draudėjas susitaria, kurios iš Draudimo sąlygų bei Draudimo apsaugos papildomų sąlygų bus
taikomos draudimo sutarčiai ir jas nurodo draudimo liudijime.
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.
Draudimo liudijimas – draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
Draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus.
Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais
ir apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.
Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo santykiais su draudiku ir draudėju pagal šių Taisyklių pagrindu
sudarytą draudimo sutartį. Trečiuoju asmeniu nelaikomas asmuo, susijęs su draudiku ar draudėju darbo ar
civiliniais sutartiniais santykiai; esantis draudėjo šeimos nariu ar su draudėju bendrą ūkį vedantis asmuo.
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.
Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta arba Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos papildomose sąlygose nustatyta tvarka apskaičiuota pinigų suma, kurios neviršydamas draudikas atlygina
draudžiamojo įvykio metu patirtus nuostolius.
Draudimo vertė – draudžiamų turtinių interesų vertė, kuri išreiškiama pinigais bei nustatoma draudimo sutartyje
numatytu būdu.
Besąlyginė išskaita (franšizė) – suma, kuria kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju draudikas mažina mokėtiną
draudimo išmoką, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos papildomose sąlygose.
Draudimo objektas – apdrausti turtiniai interesai, apibrėžiami draudimo sutartyje.
Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
Nedraužiamasis įvykis – draudimo sutartyje ir/ar įstatymuose nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas
nemoka draudimo išmokos.
Žala – turto sunaikinimas, sugadinimas, praradimas, asmens sužalojimas ar gyvybės atėmimas ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) dėl draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų įvykių. Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba
Draudimo apsaugos papildomose sąlygose atsižvelgiant į draudimo objektą, žala gali būti apibrėžiama kitaip.
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1.18.
1.19.
1.20.

Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška.
Subrogacija (draudiko regresinio reikalavimo teisė) – draudiko teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už
padarytą žalą asmens.
Sistema – kompiuteriai (elektroninės skaičiavimo mašinos), kitokia skaičiavimo, elektroninė ir/ar mechaninė
įranga, kuri yra prijungta prie kompiuterio, kompiuterio aparatinė dalis, programinė įranga, elektroniniai duomenų apdorojimo įrenginiai ir visa kita, kieno darbas visiškai ar iš dalies priklauso nuo integroscheminės sistemos
(integruotų schemų bei mikrokontrolerių).
2. Draudėjo, draudiko ir naudos gavėjo teisės ir pareigos

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas turi teisę:
2.1.1. susipažinti su Taisyklėmis ir gauti iš draudiko jų kopiją;
2.1.2. pateikti Prašymą.
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 draudžiamuosius įvykius), sudarytas su kitais draudikais;
2.2.4. sudaryti sąlygas draudikui apžiūrėti (įvertinti) ketinamą drausti turtą ir/ar turtinę riziką.
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.
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.
Draudimo sutarties galiojimo metu draudėjas turi teisę:
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. draudžiamojo įvykio atveju, reikalauti, kad draudikas įstatymuose ir/ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka išmokėtų draudimo išmoką;
2.5.5. įstatymuose nustatyta tvarka gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.
2.5.6. susipažinti su draudiko tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslius savo asmens duomenis ar pareikšti teisiškai pagrįstą nesutikimą kad būtų tvarkomi jo
asmens duomenys.
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
draudimo 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 draudžiamuosius 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 draudžiamajam įvykiui draudėjas privalo:
a) imtis visų protingų ir prieinamų priemonių stengiantis sumažinti nuostolių dydį;
b) apie draudžiamąjį 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 draudžiamąjį įvykį ir suteikti jam išsamią informaciją apie visas draudėjui žinomas tokio įvykio aplinkybes, o
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2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

draudikui paprašius per 3 darbo dienas raštu patvirtinti 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.
Draudimo sutarties galiojimo metu draudikas turi teisę reikalauti sumažėjus ar padidėjus draudimo rizikai, perskaičiuoti draudimo įmoką ir/ar pakeisti draudimo sutarties sąlygas.
Draudimo sutarties galiojimo metu draudikas privalo:
2.8.1. išduoti Draudėjo prašomus dokumentus, jeigu Draudėjas yra sumokėjęs atlyginimą už dokumentų išdavimą, t.y. 3 Lt. Dokumentai šiuo atveju – tai: draudimo taisyklių, draudimo sutarties, draudimo liudijimo,
prašymo sudaryti draudimo sutartį arba kitų dokumentų nuorašai;
2.8.2. gavęs visą informaciją, reikšmingą nustatant draudžiamojo 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 išmokos, šio punkto pirmojo sakinio nuostata
taikoma pirmajai periodinei draudimo išmokai;
2.8.3. įstatymų nustatyta tvarka informuoti draudėją, naudos gavėją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.
Jei įvykis yra pripažintas draudžiamuoju, 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.
Naudos gavėjas turi teisę:
2.10.1. gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
2.10.2. draudimo sutartyje nustatyta tvarka reikalauti išmokėti draudimo išmoką.
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 draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus
nustatant draudimo išmokos dydį.
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.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Draudimo sutartį sudaro draudikas ir draudėjas.
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.
Draudimo sąlygos nustatomos draudiko ir draudėjo susitarimu, atsižvelgus į draudėjo pateiktą ir rizikos įvertinimo metu gautą (jeigu rizikos įvertinimas buvo atliekamas) informaciją bei dokumentus.
Draudimo sutartis sudaroma raštu, o jos sudarymas yra patvirtinamas draudiko išduodamu draudimo liudijimu.
Jeigu draudimo sąlygos, nurodytos draudimo sutartyje ir šiose Taisyklėse, skiriasi, vadovaujamasi draudimo
sutartyje nurodytomis sąlygomis.
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.
4.2.
4.3.

4.4.

Draudimo įmokos dydį nustato draudikas, vadovaudamasis draudėjo pateikta informacija, reikalinga draudimo
rizikai įvertinti.
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo sutartyje.
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.
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, nurodydamas, jog per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo
gavimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmoks ar jos dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta
tik draudėjui sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį. Įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo apsaugos sustabdymo metu draudikas neprivalės mokėti draudimo išmokos. Laikoma, jog draudėjas gavo draudiko pranešimą,
išsiųstą paštu, praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo.
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4.5.

4.6.

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.
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.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Draudimo sutartis sudaroma draudimo sutarties šalių sutartam laikotarpiui. Draudimo laikotarpis nurodomas
draudimo liudijime.
Draudimo apsauga prasideda nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, išskyrus atvejus, kai draudėjas pavėluotai sumoka draudimo įmoką. Šiuo atveju draudimo sutarties įsigaliojimas nurodytas
Taisyklių Bendrųjų sąlygų 4.5. punkte.
Draudimo sutartis sudaroma vieneriems metams, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
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.
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 draudžiamajam įvykiui arba draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu (draudimo objektas žuvo dėl priežasčių,
nesusijusių su draudžiamuoju 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 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.
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.
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.
Draudikui ir draudėjui raštu sutarus, draudimo sutartis gali būti pakeista.
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6. Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas
6.1.
6.2.
6.3.

Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas kitiems draudikams įstatymų numatyta tvarka.
Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas draudikas privalo informuoti draudėją prieš 2 mėnesius.
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.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

Draudimo išmoka yra mokama Taisyklių Bendrųjų sąlygų 2.8.2. punkte nustatytais terminais.
Kai sutartyje nurodyta besąlyginė išskaita, apskaičiuota draudimo išmoka mažinama besąlyginės išskaitos
suma, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuojamos likusios nesumokėtos pagal draudimo sutartį draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas draudžiamojo įvykio dieną jau yra suėjęs, jeigu draudimo sutartyje nėra
sutarta kitaip.
Jeigu draudžiamojo 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.
Draudimo išmokos apskaičiavimo tvarka yra nustatyta Taisyklių Draudimo sąlygose ir/arba Draudimo apsaugos
papildomose sąlygose.
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 draudžiamuoju, 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.
Draudikas neatlygina nuostolių ta dalimi, kuria nuostoliai nukentėjusiajam asmeniui yra atlyginti atsakingo už
padarytą žalą asmens, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.
Jeigu atlyginta tik dalis nuostolių, tai draudimo išmoka mokama išskaičiavus sumą, kurią draudėjas gavo iš
asmens, atsakingo už šios žalos padarymą.
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).
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.
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.
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 draudžiamąjį įvykį draudikas sužinojo laiku arba
kai pranešimas apie ddraudžiamąjį 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.
Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo taip pat
šiais atvejais:
7.13.1. jeigu draudimo sutartis sudaryta po draudžiamojo įvykio;
7.13.2. jeigu draudžiamasis 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 draudžiamasis įvykis įvyko dėl žemės drebėjimo, radiacijos ar kitokio atominės energijos poveikio;
7.13.5. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo arba su draudėju susijusių asmenų arba apdraustojo
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arba naudos gavėjo tyčios, nebent tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis,
būtinasis reikalingumas, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);
7.13.6. jeigu bet kokia žala tiesiogiai ar netiesiogiai, pilnai ar iš dalies atsirado naudojant sistemą, įskaitant
kompiuterinių virusų atakas, su sistemomis susijusių duomenų praleidimus, pakeitimus ar papildymus;
7.13.7. kitais draudimo sutartyje ir įstatymų numatytais atvejais.
8. Ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo tvarka
8.1.
8.2.
8.3.

Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose.
Draudėjas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros
komisiją dėl tarp jo ir draudiko kilusių ginčų.
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.
10.2.

10.3.
10.4.

Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu.
Tarpininkai nėra įgalioti šiuos pranešimus priimti.
Pranešimas, išsiųstas 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. Pranešimas yra laikomas tinkamai įteiktu praėjus protingam terminui po jo
išsiuntimo.
Jeigu pranešimas siunčiamas paštu, pranešimo gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, uždėtą
pašto įstaigos, turinčios tam teisę.
Draudėjas turi teisę pasirinkti dokumentų gavimo būdus: gauti juos nemokamai, atvykęs į bet kurį Draudiko
padalinį arba prisijungęs prie savitarnos sistemos. Nepasirinkus nė vieno minėtų nemokamų gavimo būdų,
dokumentų siuntimas paštu yra mokamas – kainuoja 3 Lt. Dokumentai šiuo atveju – tai: sąskaitos, draudimo
sutartys (draudimo liudijimai), informavimas apie laiku nesumokėtą (-as) draudimo įmoką (-as), apie draudimo
sutarties nutraukimą dėl nesumokėtų įmokų ir  pažymos apie žalos atlyginimo atvejus arba jų nebuvimą.

AB „Lietuvos draudimas“
Valdybos pirmininkas
			

Kęstutis Šerpytis
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II DALIS
TURTINIŲ NUOSTOLIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS
1. Draudimo sąvokos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Draudėjas – sąvoka „draudėjas“, apibrėžta Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, taip pat apima subrangovus, kurie pasirašė subrangos sutartis dėl Darbų, apdraustų pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių draudimo sąlygos.
Draudimo liudijimas – sąvoka „draudimo liudijimas“, apibrėžta Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, taip pat
apima visus draudimo liudijimo priedus.
Draudimo vieta – tai draudimo sutartyje nurodyta statybvietė ar kita teritorija, kurioje galioja draudimo apsauga.
Aptarnavimo darbai – tai rangos (ar kitoje) sutartyje nustatyti darbai, vykdomi draudimo objekto ar jo dalies
atžvilgiu po to, kai Draudimo objektas ar jo dalis priimta užsakovo.
Garantinis terminas – tai draudėjo atsakomybės užsakovui laikotarpis, nustatytas rangos sutartyje.
Darbų klaidos – tai draudėjo ar susijusiu su draudėju asmenų veika Darbų vykdymo metu, susijusi su kvalifikacijos, patirties stoka, ir lemianti žalą Draudimo objektui.
Projektavimo klaidos – tai statinio projektuotojo statybos techninių reglamentų reikalavimų pažeidimai statinio
projekto (techninio ar/ir darbo projekto) sprendiniuose.
Taisyklių II dalyje Turtinių nuostolių draudimo sąlygos vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo sąvokas.
2. Draudimo objektas

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Draudimo objektu laikoma visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu ar griaunamu statiniu
ar/ir įrenginiu (toliau – Draudimo objektas) susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo
darbai (toliau – Darbai), Darbų tikslu į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini
įrenginiai. Draudimo objektas nurodomas draudimo liudijime.
Draudimo sutartis gali būti sudaryta visam Darbų laikotarpiui arba tik tam tikram atliekamų Darbų etapui, nurodytam draudimo liudijime.
Draudėjui ir draudikui susitarus, gali būti sudaryta draudėjo vykdomų Darbų metinė draudimo sutartis.
Draudikui ir draudėjui susitarus, draudimo sutarties apimtis gali būti išplėsta ir papildomai apdrausta:
2.4.1. išlaidos draudimo vietai po draudžiamojo įvykio sutvarkyti;
2.4.2. draudimo vietoje esantis, užsakovui, rangovui(-ams) ar subrangovui(-ams) priklausantis ar teisėtai
esantis jų žinioje turtas. Draudimo vietoje esančio, užsakovui, rangovui(-ams) ar subrangovui(-ams)
priklausančio ar teisėtai esančio jų žinioje turto sunaikinimas arba sugadinimas apdraustas tik tuomet,
jeigu tai įvyko tiesiogiai vykdant draudimo sutartyje ar jos prieduose nustatytus Darbus ar atliekant
Draudimo objekto bandymus draudimo laikotarpio metu su sąlyga, kad draudimo sutartyje tokio turto
draudimui nustatyta atskira draudimo suma;
2.4.3. draudimo vietoje Darbams naudojamos statybinės mašinos ar/ir mechanizmai;
2.4.4. viršvalandinio darbo, darbo poilsio ir švenčių dienomis, skubaus krovinių pristatymo, o ypatingais atvejais – krovinių pristatymo oro transportu išlaidos. Šios papildomos išlaidos turi būti susijusios su nuostolių, kurie yra atlyginami pagal draudimo sutartį, likvidavimu;
2.4.5. kitos, draudiko ir draudėjo sutartos rizikos ar išlaidos, susijusios su Draudimo objektu.
Visi draudimo apimties išplėtimai ar apribojimai, jų vykdymo sąlygos bei galiojimo trukmė turi būti nurodyti
draudimo liudijime.
Jeigu po Draudimo objekto priėmimo rangos (ar kitoje) sutartyje numatyti Aptarnavimo darbai arba garantinis
terminas, tai, draudėjui su draudiku susitarus, papildomai gali būti apdrausta ir:
2.5.1. Aptarnavimo rizika – Draudimo objektų, jų dalių sunaikinimas ar sugadinimas vykdant Draudimo objekto
Aptarnavimo darbus;
2.5.2. garantinio termino rizika – Draudimo objektų, jų dalių sunaikinimas ar sugadinimas vykdant Draudimo
objekto Aptarnavimo darbus arba atsitikęs dėl padarytų Darbų klaidų ir pasireiškęs garantinio termino
metu;
2.5.3. garantinių įsipareigojimų rizika – jeigu draudėjas Darbų metu sumontavo savo gamybos įrenginius, tai
papildomai prie aptarnavimo ar garantinio termino rizikų įtraukiami ir gamintojo garantiniai įsipareigojimai, nurodyti atitinkamoje įrenginių tiekimo sutartyje.
3. Draudimo vieta

Draudimas galioja draudimo liudijime nurodytoje draudimo vietoje.
4. Draudžiamieji įvykiai
4.1.

Draudžiamasis įvykis yra draudimo sutarties galiojimo metu staiga ir nenumatytai atsirandanti žala Draudimo
objektui, esančiam draudimo vietoje, išskyrus priežastis, nurodytas Taisyklių I dalies Bendrosios sąlygos 7.13
punkte, Taisyklių II dalies Turtinių nuostolių draudimo sąlygos 5 punkte ir draudimo liudijime.
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5. Nedraudžiamieji įvykiai
5.1.

5.2.

Draudikas neatlygina nuostolių dėl žalos Draudimo objektui, kuri sukelta ar atsirado dėl:
5.1.1. visiško ar dalinio Darbų nutraukimo;
5.1.2. statybos produktų, medžiagų bei įrenginių gamintojų reikalavimų nesilaikymo, jeigu draudimo sutartyje
nenustatyta kitaip;
5.1.3. techniniame ar/ir darbo projekte nustatytų sprendinių, nesuderintų su užsakovu, o normatyvinių statybos/montavimo techninių dokumentų nustatytais atvejais ir su techninio ar/ir darbo projekto autoriumi
(autoriais), pakeitimo.
Draudikas neatlygina:
5.2.1. nuostolių, susijusių su draudėjo civiline atsakomybe;
5.2.2. bet kokių papildomų nuostolių, įskaitant baudas dėl sutarčių pažeidimo, nuostolių dėl vėlavimo, sutarčių
nutraukimo ar nevykdymo bei su tuo susijusių nuostolių;
5.2.3. nuostolių dėl Projektavimo klaidų Draudimo objekte;
5.2.4. nuostolių dėl Darbams naudojamų statybos produktų, medžiagų ar montuotinų įrenginių nusidėvėjimo,
rūdijimo, oksidacijos, suskystėjimo, nuvertėjimo dėl jų nepanaudojimo, paviršinio kieto sluoksnio susidarymo dėl nenaudojimo ar įprastinių gamtinių sąlygų poveikio;
5.2.5. nuostolių dėl dokumentų, brėžinių, sąskaitų, aktų, planų, pinigų, apskaitos knygų, įvairaus tipo ženklų,
skolinių įsipareigojimų, banknotų, vertybinių popierių ar čekių, pakavimo medžiagų (konteinerių, dėžių,
pertvarėlių ir kt.), bet kokių duomenų laikmenų sunaikinimo ar sugadinimo, jeigu draudimo sutartyje
nenustatyta kitaip;
5.2.6. nuostolių dėl sunaikinimo, sugadinimo ar dingimo, pastebėto tik inventorizacijos metu;
5.2.7. nuostolių dėl draudimo vietoje esančio, užsakovui, rangovui(-ams) ar  subrangovui(-ams) priklausančio ar
teisėtai esančio jų žinioje turto sunaikinimo ar sugadinimo, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;
5.2.8. išlaidų dėl nekokybiškų statybos produktų, montuotinų įrenginių, medžiagų pakeitimo, remonto ar defektų pašalinimo. Ši išimtis galioja tik nekokybiškiems statybos produktams, montuotiniems įrenginiams,
medžiagoms, bet neapima kokybiškų statybos produktų, montuotinų įrenginių, medžiagų sunaikinimo
ar sugadinimo dėl nelaimingo įvykio, įvykusio panaudojus nekokybišką statybos produktą, montuotiną
įrenginį, medžiagą ar padarius Darbų klaidų;
5.2.9. nuostolių ir sugadinimo dėl katalizatorių ar chemikalų, ugniai atsparių medžiagų ar/ir kitų apsauginių
sienelių sunaikinimo ar sugadinimo apžiūros, bandymų, Aptarnavimo darbų ar Garantinio termino metu,
nebent tokių nuostolių tiesioginė priežastis yra įvykis, dėl kurio pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių
draudimo sąlygos mokama draudimo išmoka;
5.2.10. nuostolių dėl vagystės ar/ir vandalizmo be įsibrovimo ar plėšimo požymių, tačiau nuostoliai dėl vagystės
įsibrovus, plėšimo bei vandalizmo įsibrovus yra atlyginami;
5.2.11. nuostolių dėl draudėjo ar susijusių su draudėju asmenų kūno sužalojimų, ligų ar mirties dėl nelaimingų
įvykių, įvykusių atliekant Darbus;
5.2.12. nuostolių dėl Darbams naudojamų statybinių mašinų ar/ir mechanizmų sugadinimo ar sunaikinimo įvykus vidiniam mechaniniam ar elektriniam gedimui;
5.2.13. nuostolių naudojimo laikotarpio metu. Jeigu aptarnavimo laikotarpio ar garantinio termino rizikos neapdraustos, naudojimo laikotarpis prasideda nuo draudimo objekto perdavimo užsakovui dienos. Jeigu
aptarnavimo laikotarpio ar garantinio termino rizikos apdraustos, naudojimo laikotarpis prasideda nuo
to momento, kai baigiasi Aptarnavimo darbų laikotarpis arba Garantinis terminas, nurodytas draudimo
liudijime.
6. Draudimo suma. Besąlyginė išskaita (franšizė)

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, būtina, kad draudimo sumos būtų ne mažesnės, kaip:
6.1.1. apdraudžiant Darbus – visa Draudimo objekto (ar jo dalies) Darbų kaina, nustatyta rangos (ar kitoje) sutartyje. Draudėjas per 14 kalendorinių dienų įsipareigoja padidinti draudimo sumą, jeigu 10% ar daugiau
padidėja Draudimo objekto Darbų kaina, nustatyta Draudimo objekto rangos (ar kitoje) sutartyje;
6.1.2. apdraudžiant Darbams naudojamas statybines mašinas ar/ir mechanizmus – Darbams naudojamų statybinių mašinų ar/ir mechanizmų atkūrimo išlaidos, t.y. tokių pat (tokio pat tipo, tokio pat galingumo)
naujų statybinių mašinų ar/ir mechanizmų įsigijimo išlaidoms.
Draudėjui ir draudikui sudarius metinę draudimo sutartį, draudimo suma turi būti lygi atliekamų per draudimo
metus Darbų sąmatinei vertei, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
Jei draudžiamojo įvykio atveju bus nustatyta, kad draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos yra mažesnės
nei būtino dydžio (t.y. mažesnės, nei nustatyta Taisyklių II dalies Turtinių nuostolių draudimo sąlygos punktuose
6.1.1 ir 6.1.2 arba draudimo sutartyje), draudimo išmoka mokama proporcingai faktinių draudimo sumų su
būtinomis draudimo sumomis santykiui.
Turtiniai nuostoliai pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių draudimo sąlygos draudžiami su besąlygine išskaita
(franšize), jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
Jeigu draudimo apimtis išplėsta, kaip nustatyta Taisyklių II dalies Turtinių nuostolių draudimo sąlygos 2.4 ar/ir
2.5 punktuose, tai visiems draudimo apimties išplėtimams draudimo liudijime turi būti nurodomos atskiros drau8

6.6.
6.7.

dimo sumos (draudiko atsakomybės ribos) ir atskiros besąlyginės išskaitos (franšizės), jeigu draudimo sutartyje
nenustatyta kitaip.
Jeigu dėl vieno draudžiamojo įvykio turi būti taikomos kelios besąlyginės išskaitos (franšizės), nustatytos pagal
Taisyklių II dalies Turtinių nuostolių draudimo sąlygos 6.4 ir 6.5 punktus, taikoma tik viena, pati didžiausia iš
taikytinų besąlyginių išskaitų (franšizių), jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
Išmokėjus draudimo išmoką draudimo sumos nesumažėja, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
7. Draudimo įmokos apskaičiavimas

Draudimo įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į Draudimo objekto sudėtingumą, draudėjo pasirinktas draudimo rizikas,
draudimo sumas, išskaitas (franšizes), metinę apyvartą (kai sudaroma metinė Darbų draudimo sutartis).
8. Draudimo rizikos padidėjimo atvejai
Draudimo rizikos padidėjimu laikomi atvejai, kai draudimo sutarties galiojimo metu pasikeičia Prašymo ar jo priedų
duomenys.
9. Papildomos draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos
9.1.

9.2.

9.3.

Papildomai, be pareigų, nurodytų Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, draudėjas privalo:
9.1.1. imtis visų reikiamų ir protingų atsargumo priemonių, reikalingų nuostolių prevencijai arba jų sumažinimui, siekiant išvengti draudžiamųjų įvykių pagal šią draudimo sutartį;
9.1.2. pateikti draudikui dokumentus, reikalingus galutinei draudimo įmokai apskaičiuoti;
9.1.3. pasikeitus Darbų apimčiai, įkainiams ar draudimo rizikai, per 5 darbo dienas pranešti draudikui;
9.1.4. įvykus draudžiamajam įvykiui, pateikti draudikui visą turimą informaciją ir dokumentus, reikalingus tiksliam žalos dydžiui nustatyti;
9.1.5. įvykus draudžiamajam įvykiui, išsaugoti Darbams naudojamus sugadintus statybos produktus, montuotinus įrenginius, medžiagas ar kitas dalis ir pateikti jas draudikui ar draudiko atstovui.
Papildomai, be teisių, nurodytų Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, draudėjas turi teisę:
9.2.1. informavęs draudiką, atlikti su draudiku suderintą sugadinimo remontą ar pakeisti sugadintus Darbams
naudojamus statybos produktus, montuotinus įrenginius, medžiagas ar kitas dalis. Visais kitais atvejais
draudikui arba jo atstovui turi būti suteikta galimybė apžiūrėti sugadinimą prieš atliekant remonto darbus
ar pakeičiant Darbams naudojamus statybos produktus, montuotinus įrenginius, medžiagas ar kitas
dalis. Jei draudikas ar jo atstovas neatlieka įvertinimo realiai įmanomu laiku, bet ne vėliau kaip per 3
darbo dienas, draudėjas turi teisę atlikti remonto darbus ar pakeisti sugadintus Darbams naudojamus
statybos produktus, montuotinus įrenginius, medžiagas ar kitas dalis. Draudikas neatlygina nuostolių
dėl draudžiamojo įvykio metu Darbams naudojamų statybos produktų, montuotinų įrenginių, medžiagų
ar kitų dalių sugadinimo ar sunaikinimo, jeigu nebus atliktas sugadintų Darbams naudojamų statybos
produktų, montuotinų įrenginių, medžiagų ar kitų dalių profesionalus remontas arba sunaikinti Darbams
naudojami statybos produktai, montuotini įrenginiai, medžiagos ar kitos dalys nebus pakeisti kitais analogiškais statybos produktais, montuotinais įrenginiais, medžiagomis ar kitomis dalimis. Profesionaliu
remontu laikomas toks remontas, kuris atliekamas atitinkamą profesinį išsilavinimą turinčių specialistų.
Papildomai, be teisių, nurodytų Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, draudikas turi teisę:
9.3.1. draudimo sutartį nutraukus draudėjo iniciatyva, draudėjui grąžinti draudimo įmoką už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki 35% draudiko
grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt) bei pagal tą draudimo sutartį mokėtas
sumas.
10. Nuostolio nustatymas. Draudimo išmokos mokėjimas

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

10.6.

Nuostoliu dėl sugadinimo laikomos remonto išlaidos, būtinos Draudimo objektams grąžinti į būseną, kokios jie
buvo prieš pat draudžiamąjį įvykį, tačiau neviršijant draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos.
Jei remonto išlaidos dėl draudžiamojo įvykio viršija apdraustų objektų vertę prieš pat draudžiamąjį įvykį, nuostoliai atlyginami vadovaujantis Taisyklių II dalies Turtinių nuostolių draudimo sąlygos 10.3 punktu.
Visiško sunaikinimo atveju nuostoliu laikoma faktinė apdraustų objektų vertė prieš pat draudžiamąjį įvykį, tačiau
neviršijant draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos. Faktinė vertė – suma, kurią reikia sumokėti, kad
galima būtų įsigyti tokį pat (tokios pat rūšies ir kokybės) turtą ar jį naujai pagaminti.
Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, iš nuostolio sumos neišskaičiuojama naudinga sunaikinto turto
vertė (liekanų vertė) ar pakeistų sugadintų detalių, dalių ar medžiagų (jų liekanų) naudinga vertė.
Draudikas neviršydamas draudimo sumos papildomai atlygina draudėjui draudimo vietos sutvarkymo po draudžiamojo įvykio išlaidas, neviršijančias 0,5% draudimo objekto draudimo sumos. Draudimo vietos sutvarkymo
po draudžiamojo įvykio išlaidas, viršijančias šią sumą, draudikas atlygina tik tuomet, kai draudimo sutartyje
draudimo vietai sutvarkyti po draudžiamojo įvykio nustatoma atskira draudimo suma.
Draudikas atlygina nuostolį tik po to, kai jam pateiktos visos sąskaitos ir kiti dokumentai, įrodantys, kad re9

montas atliktas ar sugadinti statybos produktai ar medžiagos ar kitų apdraustų objektų dalys pakeistos. Visus
sugadinimus, kurie gali būti pašalinami remontuojant, būtina pašalinti.
10.7. Draudikas atlygina dalinio remonto išlaidas tik tuo atveju, jei šis remontas yra galutinio remonto dalis ir dėl to
nepadidės remonto išlaidos.
10.8. Išlaidos, susijusios su Draudimo objekto papildymais, patobulinimais, ir/arba planinio remonto išlaidos neatlyginamos.
10.9. Darbo užmokesčio už viršvalandžius, darbą nakties metu, švenčių ir poilsio dienomis priedai ar papildomos
skubaus krovinio pristatymo išlaidos apdraustos tik tuo atveju, jei tai nurodyta draudimo sutartyje.
10.10. Draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama, jeigu įvykio nepatvirtina kompetentingos įstaigos, nurodytos Taisyklių I dalies Bendrosios sąlygos 2.6.7. b punkte.
10.11. Draudėjui neįvykdžius kurio nors vieno Taisyklių II dalies Turtinių nuostolių draudimo sąlygos 9.1.4, 9.1.5, 10.6
punktų reikalavimų, draudikas turi teisę sumažinti (atsižvelgdamas į pažeidimą) draudimo išmoką.
11. Draudimo sutarties galiojimas. Draudiko atsakomybės pradžia ir pabaiga
11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

Draudiko atsakomybė prasideda pradėjus rengti draudimo vietą Darbams arba pradėjus Darbus, bet ne anksčiau, kaip nurodyta draudimo sutartyje.
Jeigu Darbai dėl nepriklausančių nuo draudėjo priežasčių bus nutraukti ne daugiau kaip trims mėnesiams, tam
laikui gali būti sustabdytas draudimo sutarties galiojimas ir draudiko atsakomybė. Atnaujinus Darbus, draudimo
sutarties galiojimas atnaujinamas. Sutarties galiojimo trukmė pailginama nutrauktų Darbų laikotarpiu nemokant
už tai papildomos draudimo įmokos. Šis draudimo sutarties galiojimo sustabdymas įsigalioja tik draudikui gavus
iš draudėjo pranešimą apie Darbų nutraukimą, jo priežastis ir būsimą trukmę ir raštu patvirtinus savo sutikimą.
Visais kitais atvejais draudimo laikas gali būti pratęstas tiktai draudėjui susitarus su draudiku ir gavus jo raštišką
sutikimą bei papildomai sumokėjus sutartą papildomą draudimo įmoką.
Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudiko atsakomybė Draudimo objekto ar jo dalies atžvilgiu pasibaigia kitą dieną 0.00 valandų po tos dienos, kai Draudimo objektas ar jo dalis buvo priimti užsakovo ar pradėti
eksploatuoti, bet ne vėliau, kaip nurodyta draudimo liudijime. Jeigu draudimo sutartyje nustatytas aptarnavimo
rizikos, garantinio termino ar/ir garantinių įsipareigojimų rizikų draudimas, tai draudiko atsakomybė baigsis tik
po draudimo liudijime nurodyto aptarnavimo rizikos, garantinio termino ar/ir garantinių įsipareigojimų rizikų
laikotarpio pabaigos.
Jeigu draudimo sutartis pasibaigia anksčiau, nei nurodyta draudimo sutartyje dėl priežasčių, nurodytų 11.3
punkte, įmoka už likusį draudimo laikotarpį draudėjui negrąžinama.

AB „Lietuvos draudimas“
Valdybos pirmininkas
			

Kęstutis Šerpytis
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PLANUOJAMO PELNO NETEKIMO DRAUDIMO SĄLYGA NR. 055.1
Taikoma tik kartu su Statybų ir montavimo visų rizikų draudimo taisyklių Nr. 055
II dalimi Turtinių nuostolių draudimo sąlygos
1. Draudimo sąvokos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

Draudėjas – sąvoka „draudėjas“, apibrėžta Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, apima tik statomo/montuojamo objekto, kurio Darbai apdrausti pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių draudimo sąlygos, užsakovą, jeigu
draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
Statomas/montuojamas objektas – Taisyklių II dalies Turtinių nuostolių draudimo sąlygos Draudimo objektas,
kuriam pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių draudimo sąlygos galioja draudimo apsauga.
Apyvarta – tai pinigų suma, sumokėta arba mokėtina Draudėjui už prekes, produktus ar paslaugas, kurias
Draudėjas būtų pardavęs, pristatęs arba suteikęs vykdydamas veiklą, tiesiogiai susijusią su statomu/montuojamu objektu.
Darbai – visi su statomu/montuojamu objektu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo
darbai, apdrausti pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių draudimo sąlygos.
Metinė apyvarta – apyvarta, kuri būtų pasiekta per 12 mėnesių nuo Darbų pabaigos, jei nebūtų atsitikęs draudžiamasis įvykis pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių draudimo sąlygos.
Metinis bendrasis pelnas – suma, kuria metinė apyvarta viršija kintamų išlaidų sumą. Kintamos darbo išlaidos
yra išlaidos, kurios kinta priklausomai nuo apyvartos, pavyzdžiui, prekių, žaliavų arba pagalbinių priemonių
įsigijimo išlaidos, išlaidos, susijusios su pakavimu, krovimu, vežimu, saugojimu, įvairiais mokesčiais ir pan.
Bendrojo pelno koeficientas – koeficientas, lygus bendrojo pelno, kuris būtų gautas, jei neatsitiktų draudžiamasis įvykis pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių draudimo sąlygos, per atsakomybės laikotarpį ir apyvartos per
atsakomybės laikotarpį santykiui.
Draudimo laikotarpis – draudimo laikotarpis, nurodomas draudimo liudijime. Šia Planuojamo pelno netekimo
draudimo sąlyga apdraudžiamoms rizikoms draudimo laikotarpis pasibaigia anksčiau, jeigu Darbai baigiami
anksčiau dėl priežasčių, nurodytų Taisyklių II dalies Turtinių nuostolių draudimo sąlygos 11.3 punkte.
Draudiko atsakomybės laikotarpis – laikotarpis, kurio pradžia, jei draudžiamasis įvykis pagal Taisyklių II dalį
Turtinių nuostolių draudimo sąlygos neįvyktų, yra data, kai:
a) būtų baigti Darbai;
arba
b) būtų atlikti statomo/montuojamo objekto bandymai;
bet ne anksčiau kaip Darbų baigimo data, nurodyta draudimo sutartyje.
Atsakomybės laikotarpis pasibaigia kai:
a) faktiškai baigiami Darbai;
arba
b) faktiškai atlikti statomo/montuojamo objekto bandymai;
bet neviršijant laiko, reikalingo sunaikintam, sugadintam ar prarastam turtui atkurti, remontuoti ar pakeisti.
Maksimalus atsakomybės laikotarpis nurodomas draudimo liudijime.
Išskaitos (franšizės) laikotarpis – laikotarpis, prasidedantis nuo draudiko atsakomybės laikotarpio pradžios. Kai
Darbų pabaigos atidėjimas viršija išskaitos (franšizės) laikotarpį, draudimo išmoka pagal šią Planuojamo pelno
netekimo draudimo sąlygą mažinama proporcingai išskaitos (franšizės) laikotarpio ir laikotarpio, kurio metu
patirti nuostoliai kompensuojami pagal šią Planuojamo pelno netekimo draudimo sąlygą, santykiui.
Darbų pabaigos atidėjimas – laikotarpis, lygus skirtumui tarp faktinės Darbų baigimo datos ir draudimo sutartyje
nustatytos Darbų baigimo datos.
Darbų klaidos – tai draudėjo ar susijusiu su draudėju asmenų veika Darbų vykdymo metu, susijusi su kvalifikacijos, patirties stoka, ir lemianti žalą Draudimo objektui.
2. Draudimo objektas

2.1.

Draudimo objektas yra draudėjo finansiniai nuostoliai, atsiradę dėl Darbų pabaigos atidėjimo su sąlyga, kad
Darbų pabaigos atidėjimo priežastis yra draudžiamasis įvykis pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių draudimo
sąlygos.
3. Nedraudžiamieji įvykiai

3.1.

Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudikas pagal šią Planuojamo pelno netekimo draudimo sąlygą
neatlygina nuostolių dėl Darbų pabaigos atidėjimo, kurio priežastis yra:
3.1.1. bet koks nedraudžiamasis įvykis, nustatytas Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, Taisyklių II dalyje
Turtinių nuostolių draudimo sąlygos 5 punkte ir draudimo liudijime;
3.1.2. draudimo vietoje esančio, užsakovui, rangovui (-ams) ar subrangovui (-ams) priklausančio ar teisėtai
esančio jų žinioje turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas, Darbams atlikti naudojamų statybinių
mašinų ar/ir mechanizmų sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas;
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3.2.

3.1.3. medžiagų, reikalingų draudėjo veiklai, susijusiai su statomų/montuojamų objektų, trūkumo, sunaikinimo,
sugadinimo ar praradimo;
3.1.4. apribojimai, įvesti valdžios institucijų;
3.1.5. darbų finansavimo sutrikimas;
3.1.6. statomo/montuojamo objekto pakeitimai, papildymai, patobulinimai, defektų ar Darbų klaidų ištaisymai
ar bet kokių trūkumų pašalinimas;
3.1.7. užsakovui perduoto ar užsakovo naudojamo (eksploatuojamo) statomo/montuojamo objekto ar jo dalių
sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas.
Pagal šią Planuojamo pelno netekimo draudimo sąlygą draudikas taip pat neatlygina nuostolių dėl bet kokių
baudų nevykdant sutarčių sąlygų.
4. Draudimo rizikos padidėjimo atvejai

4.1.

4.2.

Draudėjas privalo per 3 darbo dienas raštu informuoti draudiką apie bet kokį draudimo rizikos pasikeitimą, tokį
kaip:
4.1.1. pasikeitimai, susiję su numatytų atskirų statomų/montuojamų objektų ar jų dalių Darbų ar/ir bandymų
grafiku ir pan.;
4.1.2. bet kokie statomo/montuojamo objekto pakeitimai ar papildymai;
4.1.3. darbų ar eksploatavimo sąlygų pasikeitimai;
4.1.4. pasikeitimai, susiję su draudėjo interesų pasikeitimais (tokie, kaip verslo nutraukimas ar likvidavimas ir
pan.).
Pasikeitus draudimo rizikai dėl priežasčių, nurodytų šios Planuojamo pelno netekimo draudimo sąlygos 4.1.1
– 4.1.4 punktuose, draudikas turi teisę perskaičiuoti draudimo įmoką ir/ar pakeisti draudimo sutarties sąlygas.
Jeigu draudėjas nesutinka su draudiko siūlomais draudimo sutarties pakeitimais, draudikas turi teisę kreiptis į
teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo.
5. Nuostolio nustatymas

5.1.

5.2.
5.3.

Nuostoliu, apdraustu pagal šią Planuojamo pelno netekimo draudimo sąlygą, laikoma:
5.1.1. bendrojo pelno sumažėjimas, nustatomas padauginus bendrojo pelno koeficientą iš skirtumo tarp apyvartos, kuri būtų pasiekta per atsakomybės laikotarpį, jei nebūtų įvykęs draudžiamasis įvykis, ir faktinės
apyvartos per atsakomybės laikotarpį;
5.1.2. protingos išlaidos, padarytos siekiant sumažinti nuostolius, nurodytus šios Planuojamo pelno netekimo
draudimo sąlygos 5.1.1 punkte. Draudėjas privalo laikytis draudiko nurodymu dėl priemonių žalai sumažinti, jeigu tokie nurodymai draudėjui buvo duoti.
Iš nuostolio sumos išskaičiuojamos sumos, kurias draudėjas turi teisę gauti dėl draudžiamojo įvykio, apdrausto
pagal šią Planuojamo pelno netekimo draudimo sąlygą (įskaitant teismo priteistas sumas ar/ir baudas).
Jei šia Planuojamo pelno netekimo draudimo sąlyga apdraustų nuostolių draudimo suma mažesnė nei suma,
gauta padauginus bendrojo pelno koeficientą iš metinės apyvartos, draudimo išmoka mokama proporcingai
draudimo sumos ir sumos, gautos padauginus bendrojo pelno koeficientą iš metinės apyvartos, santykiui.
6. Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos

6.1.

Papildomai, be pareigų, nurodytų Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos ir Taisyklių II dalyje Turtinių nuostolių
draudimo sąlygos, draudėjas privalo:
6.1.1. imtis visų įmanomų priemonių, kad Darbai būtų pabaigti pagal grafiką ir būtų laikomasi visų instrukcijų,
susijusių su Darbais ar/ir bandymais. Draudiko atstovai turi teisę tikrinti bei apžiūrėti atliekamus Darbus,
o draudėjas privalo užtikrinti, kad draudiko atstovams būtų prieinama visa rizikos vertinimui reikalinga
informacija;
6.1.2. periodiškai (periodiškumas nurodomas draudimo sutartyje) informuoti draudiką, ar Darbai atliekami
pagal nustatytą darbų grafiką. Jei bus nustatyta, kad Darbai nebus užbaigti pagal nustatytą grafiką,
draudikas ir draudėjas susitaria dėl Darbų baigimo datos pakeitimo.

AB „Lietuvos draudimas“
Valdybos pirmininkas
			

Kęstutis Šerpytis
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CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO SĄLYGOS
Taikoma tik kartu su Statybų ir montavimo visų rizikų draudimo taisyklių Nr. 055
II dalimi Turtinių nuostolių draudimo sąlygos
1. Draudimo sąvokos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Civilinė atsakomybė – pareiga atlyginti trečiajam asmeniui padarytą žalą, atsiradusi atlikus veiksmus, kuriuos
įstatymas draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.
Žala – trečiojo asmens materialaus turto sunaikinimas, sugadinimas arba trečiojo asmens kūno sužalojimas
(įskaitant mirtį) bei dėl to patirtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias tretysis asmuo būtų gavęs, jeigu
nebūtų padaryta žala.
Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška. Į nuostolius įskaičiuojamos protingos draudėjo išlaidos, susijusios
su civilinės atsakomybės ir žalos dydžio nustatymu bei nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka.
Reikalavimas – draudėjui raštu pateiktas pranešimas, kuriuo draudėjas laikomas atsakingu už trečiajam asmeniui padarytą žalą.
Draudėjas – sąvoka „draudėjas“, apibrėžta Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, taip pat apima subrangovus, kurie pasirašė subrangos sutartis dėl Darbų, apdraustų pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių draudimo sąlygos.
Draudimo liudijimas – sąvoka „draudimo liudijimas“, apibrėžta Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, taip pat
apima visus draudimo liudijimo priedus.
Statomas/montuojamas objektas – Taisyklių II dalies Turtinių nuostolių draudimo sąlygos Draudimo objektas,
kuriam pagal Taisyklių II dalį Turtinių nuostolių draudimo sąlygos galioja draudimo apsauga.
Draudimo vieta – tai draudimo sutartyje nurodyta statybvietė ar kita teritorija, kurioje galioja draudimo apsauga.
Darbai – visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu ar griaunamu statiniu ar/ir įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbai, apdrausti pagal Taisyklių II dalį Turtinių
nuostolių draudimo sąlygos.
Taisyklių III dalyje Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo sąvokas.
2. Draudimo objektas

Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė tretiesiems asmenims už žalą, padarytą draudėjui vykdant Darbus.
3. Draudimo vieta
Draudimas galioja draudimo liudijime nurodytoje draudimo vietoje.
4. Draudžiamieji įvykiai
4.1.

Žalos tretiesiems asmenims padarymas laikomas draudžiamuoju įvykiu, jei tenkinamos visos žemiau nurodytos
sąlygos (punktai 4.1.1 – 4.1.5):
4.1.1. žala padaryta draudėjui vykdant Darbus, kol statomas/montuojamas objektas neperduotas užsakovui ar
pradėtas eksploatuoti;
4.1.2. žala padaryta draudimo laikotarpiu;
4.1.3. reikalavimas pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo draudimo laikotarpio pabaigos momento;
4.1.4. žala padaryta draudimo vietoje arba betarpiškoje jos kaimynystėje;
4.1.5. draudėjas pagal galiojančius įstatymus atsako už žalą.
5. Nedraudžiamieji įvykiai

5.1.
5.2.

Įvykiai, neatitinkantys visų šios Taisyklių dalies 4.1 punkte nustatytų sąlygų, laikomi nedraudžiamaisiais įvykiais.
Draudikas taip pat neatlygina:
5.2.1. darbų, statybos produktų, medžiagų, įrenginių ar kito turto trūkumų pašalinimo, remonto ar pakeitimo
išlaidų, jei tokios išlaidos apdraustos ar gali būti apdraustos pagal Taisyklių II dalies Turtinių nuostolių
draudimo sąlygos 2 punktą;
5.2.2. žalos, padarytos bet kokiam turtui ar žemei dėl vibracijos arba dėl atraminių elementų pašalinimo ar
susilpninimo, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;
5.2.3. nuostolių dėl atsakomybės už:
a) žalą užsakovo (-ų), rangovo (-ų) ar subrangovo (-ų), vykdančių visiškai ar dalinai apdraustus Darbus,
darbuotojams ar jų šeimos nariams;
b) užsakovui (-ams), rangovui (-ams) ar subrangovui (-ams), kurie vykdo Darbus, arba jų darbuotojams
priklausančio arba teisėtai valdomo turto, sunaikinimą, sugadinimą ar praradimą;
c) žalą, sukeltą transporto priemonių, eksploatuojamų už draudimo vietos ribų bendro naudojimo sausumos keliuose, vandens ir oro transporto priemonių;
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d) galimus įsipareigojimus dėl draudimo išmokos mokėjimo ar kitų rūšių kompensacijų, draudėjo prisiimtų savanoriškai be draudiko sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kuriems ši atsakomybė egzistavo ir be
tokio susitarimo.
6. Draudimo suma. Besąlyginė išskaita (franšizė)
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Civilinės atsakomybės draudimo suma nustatoma draudėjo ir draudiko susitarimu ir nurodoma draudimo liudijime.
Draudiko atsakomybė pagal Taisyklių III dalį Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos negali viršyti draudimo
liudijime nurodytų draudimo sumų.
Išmokėjus draudimo išmoką draudimo sumos nesumažėja, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
Civilinė atsakomybė pagal Taisyklių III dalį Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos draudžiama su išskaita
(franšize), jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.

7. Draudimo įmokos apskaičiavimas
Draudimo įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į statomo/montuojamo objekto ir Darbų sudėtingumą, rizikos faktorius,
galinčius turėti įtakos žalos atsiradimui, draudimo sumas, išskaitas (franšizes), metinę apyvartą (kai sudaroma metinė
Darbų draudimo sutartis).
8. Draudimo rizikos padidėjimo atvejai
Draudimo rizikos padidėjimu laikomi atvejai, kai draudimo sutarties galiojimo metu pasikeičia duomenys, draudėjo
nurodyti Prašyme ar jo prieduose.
9. Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Papildomai, be pareigų, nurodytų Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos ir II dalyje Turtinių nuostolių draudimo
sąlygos, draudėjas privalo:
9.1.1. nedelsdamas pranešti draudikui, net ir tuo atveju, kai buvo pranešta apie draudžiamąjį įvykį, jeigu dėl
žalos atlyginimo pradedamas teisminis procesas;
9.1.2. Taisyklių I dalies Bendrosios sąlygos 2.6.7. c punkte nustatytais terminais pranešti draudikui apie įvykį,
kurio metu padaryta žala, dėl kurios gali būti pareikštas reikalavimas.
Papildomai, be pareigų, nurodytų Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, draudikas privalo:
9.2.1. pagal pranešimą apie žalą ištirti, ar yra draudėjo pareiga atlyginti žalą, dėl kurios padarymo yra apdrausta draudėjo atsakomybė, bei derėtis su reikalavimo pareiškėju;
9.2.2. atstovauti draudėjui teisme ir apmokėti teismo priteistas teismo išlaidas, jeigu ieškinys dėl nuostolių
atlyginimo nagrinėjamas teismine tvarka.
Jeigu draudėjas be draudiko raštiško sutikimo atlygina nuostolius ar pripažįsta pareikštą reikalavimą, draudikas
turi teisę atsisakyti išmokėti arba sumažinti draudimo išmoką.
Papildomai, be pareigų, nurodytų Taisyklių I dalyje Bendrosios sąlygos, draudikas turi teisę:
9.4.1. draudimo sutartį nutraukus draudėjo iniciatyva, draudėjui grąžinti draudimo įmoką už likusį draudimo sutarties
galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki 35% draudiko grąžintinos
draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt) bei pagal tą draudimo sutartį mokėtas sumas.
Draudikas turi teisę draudėjo vardu prisiimti jo gynybą, nuostolių likvidavimą arba draudėjo vardu savo naudai
pateikti ieškinius dėl nuostolių atlyginimo ar reikalavimų atlyginti nuostolį pagrįstumo nustatymo. Draudikas turi
visišką laisvę vesdamas bylą ar likviduojant nuostolius. Draudėjas privalo pateikti draudikui visus jo reikalaujamus su draudžiamuoju įvykiu susijusius dokumentus ir veikti siekdamas sumažinti žalą.
Atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudikas kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju išmoka draudėjui žalos dydžio
sumą, tačiau neviršydamas draudimo sumos, nurodytos draudimo liudijime, ar mažesnio dydžio sumą (išskaičiavus jau išmokėtas sumas), patenkinant reikalavimą ar reikalavimus, dėl ko draudikas atleidžiamas nuo bet
kokios tolesnės atsakomybės dėl to nelaimingo atsitikimo.
10. Nuostolio nustatymas. Draudimo išmokos mokėjimas

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

Neviršijant draudimo sumos ir atsižvelgiant į išskaitą (franšizę), nurodytą draudimo sutartyje, bei jos taikymo
sąlygas, draudimo išmoka atlyginami trečiojo asmens nuostoliai, tyrimo ir teismo priteistos teismo išlaidos.
Draudimo išmoka atlyginami nuostoliai, už kuriuos atsako draudėjas. Draudimo išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į žalos atlyginimą reguliuojančias teisės normas bei teismų praktiką.
Jeigu keli asmenys solidariai atsako už padarytą žalą, draudikas kompensuoja žalos dalį, kurią privalėtų atlyginti draudėjas atsižvelgiant į jo kaltę.
Atlyginamos pagrįstos ir būtinos išlaidos, patirtos dėl to, kad įvykus draudžiamajam įvykiui draudėjas ėmėsi jam
prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti laikydamasis draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai
draudėjui buvo duoti.
Atlyginamos pagrįstos ir iš anksto su draudiku raštu suderintos draudėjo išlaidos, patirtos reguliuojant (tiriant)
įvykį.
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10.5.

Jeigu ginčas dėl nuostolių atlyginimo perduodamas spręsti teismui ir trečiojo asmens ieškininiai reikalavimai
susiję su pagal draudimo sutartį atlygintinais nuostoliais, draudikas dalyvauja teismo procese ir atlygina teismo
priteistas teismo išlaidas.
Jeigu teismo procesas susijęs ir su kito pobūdžio reikalavimais, atlyginama ta teismo priteistų teismo išlaidų
dalis, kuri patirta dėl reikalavimų atlyginti nuostolius, atlygintinus pagal draudimo sutartį, nagrinėjimo.

AB „Lietuvos draudimas“
Valdybos pirmininkas
			

Kęstutis Šerpytis
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RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS UŽSAKOVUI DRAUDIMO SĄLYGA NR. 055.2
Taikoma tik kartu su Statybų ir montavimo visų rizikų draudimo taisyklių Nr. 055
III dalimi Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos
1.

Jeigu draudėjas ir draudikas sutartyje susitarė dėl šios sąlygos taikymo, Taisyklių III dalis Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos išplečiama ir papildomai apdraudžiama draudėjo deliktinė civilinė atsakomybė užsakovui
už užsakovui priklausančio turto sunaikinimą ar sugadinimą, padarytą draudėjui vykdant Darbus, su sąlyga,
kad toks užsakovui priklausantis turtas nėra susijęs su Darbais ir draudimo sutartyje tokio turto draudimui nustatyta atskira draudimo suma.

2.

Ši sąlyga negali būti taikoma, jei užsakovas pats vykdo Darbus arba naudojasi tomis pačiomis draudėjo teisėmis, kaip ir rangovas ar/ir subrangovas.

AB „Lietuvos draudimas“
Valdybos pirmininkas
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