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DRAUDImo SĄLYGoS

Draudėjas, draudikas, užsakovas

1. Draudikas (Laiduotojas) – akcinė bendrovė “Lietuvos draudimas”, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę vykdyti 
draudimo veiklą.

2. Draudėjas (Skolininkas) – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam Draudikas 
pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku šių Taisyklių pagrindu.

3. Naudos gavėjas (Užsakovas) – asmuo, kuriam Draudikas pagal laidavimo draudimo sutarties sąlygas yra 
įsipareigojęs atsakyti draudimo sumos ribose už Draudėjo prievolės arba jos dalies neįvykdymą.

Draudimo objektas

4. Draudimo objektu yra laikomi turtiniai interesai, susiję su Draudėjo atsakomybe dėl Sutarties prievolių, už kurias 
Draudikas laidavo laidavimo draudimo rašte, neįvykdymo/netinkamo įvykdymo.
4.1. Sutartis – tarp Draudėjo ir Užsakovo sudaryta pirkimo – pardavimo, rangos, paslaugų teikimo sutartis 

ar kitas rašytinis susitarimas arba Draudėjo rašytiniai įsipareigojimai Užsakovui, pagal kuriuos atsiranda 
Draudėjo prievolės Naudos gavėjui.

4.2. Konkursas – Užsakovo paskelbtas konkursas, kuriame dalyvauja Draudėjas ir kurį laimėjus, pagal kon-
kurso sąlygas atsiranda Draudėjo prievolės Naudos gavėjui. Konkursą apibūdina Konkurso sąlygos – 
Naudos gavėjo dokumentai, pateikti Draudėjui ir apibūdinantys perkamą objektą bei pirkimo sąlygas: 
kvietimas, konkurso ar kitų pirkimo būdų bei sąlygų dokumentai, šių dokumentų paaiškinimai (patikslini-
mai) bei papildymai arba valstybinių institucijų nurodymai.

5. Draudimo objektas pagal pasiūlymo laidavimo draudimo sutartį, yra Draudėjo prievolė tinkamai įvykdyti savo 
įsipareigojimus Naudos gavėjui, įvardintus pasiūlymo laidavimo rašte pagal Naudos gavėjo vykdomo Konkurso 
sąlygas.

6. Draudimo objektas, pagal atlikimo, išankstinio apmokėjimo ar garantinio laikotarpio laidavimo draudimo sutartį, 
yra Draudėjo prievolė tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus Naudos gavėjui, įvardintus atitinkamame laidavimo 
rašte pagal sudarytą Sutartį su Naudos gavėju.

7. Draudimo objektu nėra laikomos Draudėjo prievolės, už kurių įvykdymą Draudikas nelaidavo pagal pasiūlymo, 
atlikimo, išankstinio apmokėjimo ar garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštą.

8. Draudimo objektu pagal šias taisykles negali būti turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe dėl 
prievolių pagal bet kokios rūšies kredito ar paskolos sutarties neįvykdymo/netinkamo vykdymo.

9. Draudimo objektu nėra laikomos įstatymų ar Sutarties numatytos sankcijos dėl Draudėjo prievolės neįvykdymo 
ar netinkamo įvykdymo.

Draudžiamieji įvykiai

10. Pagal pasiūlymo laidavimo draudimo raštą įvykis yra laikomas draudžiamuoju, kai yra nustatomas, pagrindžia-
mas ir įrodomas Draudėjo prievolės neįvykdymas arba netinkamas vykdymas dėl prisiimtų įsipareigojimų pagal 
Naudos gavėjo paskelbto ir/arba Draudėjo laimėto konkurso sąlygas, už kurių įvykdymą Draudikas laidavo pa-
siūlymo laidavimo draudimo rašte, kai:
10.1. Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose;
10.2. Draudėjas nesutinka su jo pasiūlymo kainos koregavimu, kai to reikalavo konkurso sąlygos;
10.3. Draudėjas, laimėjęs konkursą, atsisako ar vengia pasirašyti Sutartį su Naudos gavėju pagal konkurso 

sąlygas konkurso dalyviams;
10.4. Draudėjas, laimėjęs konkursą, atsisako pateikti atlikimo laidavimo draudimo raštą Sutarties pagal laimėtą 

konkursą įvykdymo užtikrinimui, jei tokia sąlyga buvo numatyta konkurso sąlygose;
10.5. Kitais, jei tai numatyta laidavimo rašte, atvejais.

11. Pagal atlikimo laidavimo draudimo raštą įvykis yra laikomas draudžiamuoju, kai yra nustatomas, pagrindžiamas 
ir įrodomas Draudėjo prievolės ar prievolių neįvykdymas arba netinkamas vykdymas pagal Draudėjo su Naudos 
gavėju pasirašytos Sutarties sąlygomis prisiimtus įsipareigojimus, už kurių įvykdymą Draudikas laidavo atlikimo 
laidavimo draudimo rašte, kai:
11.1. Draudėjas neteisėtai atsisako vykdyti sutartyje numatytus darbus, teikti paslaugas ir/arba patiekti prekes;
11.2. Draudėjas dėl savo kaltės pažeidžia darbų atlikimui, paslaugų teikimui ir/arba prekių tiekimui su Naudos 

gavėju sudarytoje Sutartyje nustatytus įvykdymo terminus;
11.3. Draudėjo pagal su Naudos gavėju sudarytą Sutartį atlikti darbai ir/arba suteiktos paslaugos neatitinka 

Sutartyje nustatytų reikalavimų, ir Draudėjas atsisako ištaisyti dėl savo kaltės atsiradusius defektus;
11.4. Draudėjo pagal su Naudos gavėju sudarytą Sutartį patiektos prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reika-

lavimų, ir Draudėjas atsisako ištaisyti atsiradusius defektus;
11.5. Kitais, jei tai numatyta laidavimo rašte, atvejais.

12. Pagal avansinio mokėjimo laidavimo draudimo raštą įvykis yra laikomas draudžiamuoju, kai yra nustatomas, 
pagrindžiamas ir įrodomas Draudėjo prievolės grąžinti Naudos gavėjui pagal sudarytą su Naudos gavėju Sutartį 
gautą avansinį mokėjimą nevykdymas, kai jis buvo panaudotas ne pagal numatytą Sutartyje paskirtį, už kurio 
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tinkamą panaudojimą Draudikas laidavo avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo rašte. 
13. Pagal garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštą įvykis yra laikomas draudžiamuoju, kai yra nustatomas, 

pagrindžiamas ir įrodomas su Naudos gavėju sudarytoje Sutartyje Draudėjo prievolės dėl Sutartyje numaty-
tų garantinio laikotarpio įsipareigojimų neįvykdymas/netinkamas įvykdymas, už kurių įvykdymą yra atsakingas 
Draudėjas, ir už kurių įvykdymą Draudikas laidavo garantinio laikotarpio laidavimo draudimo rašte. 

14. Laidavimo draudimo rašte gali būti numatyti ir kiti draudžiamieji įvykiai dėl kitokių, neįvardintų 10-13 punktuose, 
bet sutartų laidavimo rašte prievolių nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, kai nustatomas, pagrindžiamas ir įro-
domas toks Draudėjo prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, kuris buvo numatytas tokiame laidavimo 
rašte.

15. Įvykio pripažinimui draudžiamuoju Naudos gavėjas taip pat privalo:
15.1. Pateikti Draudikui šio išduotą  laidavimo raštą ar jo kopiją, kuriuo Draudikas laiduoja už atitinkamą prievolės 

įvykdymą;
15.2. Pateikti Draudikui pagrįstą pretenziją dėl tiesioginių finansinių nuostolių, kuriuos jis patyrė dėl Draudėjo prievolių 

neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, už kurias Draudikas laidavo laidavimo rašte, tai pagrindžiant:
- Draudėjo patvirtinimu raštu, kad konkursiniai/sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi arba neįvykdyti ar ne-

tinkamai įvykdyti dėl Draudėjo kaltės - objektyviais įrodymais to, kad Draudėjas negali jų vykdyti. Drau-
džiamojo įvykio faktui pripažinimui ir/ar draudimo išmokos apskaičiavimui Draudikas turi teisę pareikalauti 
ir papildomų tai patvirtinančių dokumentų. Jei Draudėjas nesutinka su Naudos gavėjo pateikta pretenzija 
pagal Draudiko išduotą laidavimo raštą – įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kad Draudėjas yra atsakingas 
dėl Naudos gavėjo patirtų finansinių nuostolių dėl prievolių nevykdymo ar netinkamo įvykdymo.

Nedraudžiamieji įvykiai

16. Nedraudžiamaisiais įvykiais yra laikomi atvejai, kai Draudėjo prievolių neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas 
nenustatomas ir/arba nepagrindžiamas pagal Naudos gavėjo paskelbto ir/arba Draudėjo laimėto Konkurso ar 
sudarytos su Naudos gavėjo Sutarties sąlygas, už kurių įvykdymą Draudikas laidavo laidavimo draudimo rašte.

17. Nedraudžiamaisiais įvykiais yra laikomi atvejai, kai Naudos gavėjas pareiškia reikalavimą už Draudėjo prievolių 
neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl prievolių, kurios nėra įvardintos Draudiko išduotame laidavimo rašte. 

18. Nedraudžiamaisiais įvykiais, taip pat, laikomi atvejai, kai Naudos gavėjas, pareiškęs reikalavimą mokėti drau-
dimo išmoką pagal laidavimo draudimo raštą, neįrodo ir/arba nepagrindžia Draudėjo pagal Naudos gavėjo pa-
skelbto ir/arba Draudėjo laimėto Konkurso ar su Naudos gavėju sudaryta sutartimi prisiimtų prievolių neįvykdy-
mo ar netinkamo įvykdymo ir/arba dėl to patirto tiesioginio nuostolio ir/arba jo dydžio.

19. Nedraudžiamaisiais įvykiais yra laikomi reikalavimai sumokėti Draudėjo su Naudos gavėju sudarytoje Sutartyje 
ar įstatymuose nustatytas netesybas (baudas, delspinigius), palūkanas dėl Draudėjo prievolių neįvykdymo ar 
netinkamo įvykdymo, jei laidavimo draudimo rašte nenumatyta kitaip.

20. Nedraudžiamaisiais įvykiais yra laikomas Draudėjo prievolių atsiradimas, susijęs su Konkurso ar Sutarties, už 
kurio ar kurios prievoles Draudikas laidavo laidavimo draudimo rašte, sąlygų papildymais  ar pakeitimais, pada-
rytais po draudimo sutarties sudarymo, jeigu laidavimo draudimo rašte nenumatyta kitaip.

21. Nedraudžiamaisiais įvykiais yra laikomi ir įvykiai, kurie galėtų būti pripažinti draudžiamaisiais, bet juos neteisė-
tais veiksmais, tyčia ar dideliu neatsargumu sąlygojo ar sukėlė Draudėjas ir/arba su Draudėju susiję asmenys. 
Su draudėju susiję asmenys – Draudėjo darbuotojai, taip pat asmenys, kuriems Draudėjas pavedė ar kitaip 
teisėtai patikėjo atlikti veiksmus, susijusius su rengiamu Konkursu ar pasirašoma su Draudėju Sutartimi, taip pat 
asmenys, kuriuos pasitelkė Draudėjas tarp Draudėjo ir Naudos gavėjo sudarytai sutarčiai įvykdyti (subrangovai 
ir pan.), kiti įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atstovai. Didelis neatsargumas – tai paprasčiausių, atsižvelgiant į 
Draudėjo ar su juo susijusių asmenų vykdomos veiklos standartus, atidumo, rūpestingumo taisyklių nesilaikymas.

22. Draudikas nemoka draudimo išmokos už nuostolius, kuriuos tiesiogiai sukėlė arba jie atsirado ir/ar padidėjo dėl:
- branduolinės reakcijos, radioaktyvaus apšvietimo ar radioaktyvaus užteršimo; 
- nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), vadovaujantis atitinkamomis galiojančiomis Vyriausybės 

nutarimu patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinky-
bėms taisyklėmis“; 

- turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valstybės valdžios institucijų nurodymu.
23. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi bet kokie atvejai, kurie neatitinka atitinkamo laidavimo draudimo rašto drau-

džiamojo įvykio apibrėžimo ir/arba šių taisyklių 15 punkto sąlygų.

Draudimo suma. Draudimo įmoka ir užstatas, jų mokėjimas

24. Draudimo suma nustatoma Draudiko ir Draudėjo tarpusavio susitarimu atsižvelgiant į Naudos gavėjo konkurso 
sąlygose arba sutartyje keliamus reikalavimus. Tai yra didžiausia suma, kurią Draudikas gali išmokėti draudžia-
mojo įvykio atveju.

25. Draudimo suma nurodoma draudimo liudijime bei jo priede ir kartu su juo išduotame laidavimo draudimo rašte.
26. Draudimo įmoka – tai apskaičiuota pinigų suma, nustatyta vadovaujantis Draudiko rizikos įvertinimu pagal pa-

teiktą draudėjo informaciją, kurią turi sumokėti Draudėjas už draudimo apsaugą.
27. Draudimo įmoką mokant grynaisiais pinigais, draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimo momentu laikoma data, 

nurodyta Draudiko išduotame grynųjų pinigų priėmimo dokumente, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. 
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Jeigu draudimo įmoka ar užstatas mokami naudojantis banko paslaugomis, draudimo įmokos ar jos dalies su-
mokėjimo momentu laikoma:
- data, kai kredito įstaiga (bankas) įrašo lėšas į Draudiko sąskaitą, jeigu Draudėjo ir Draudiko kredito įstaiga 

yra ta pati;
- data, kai Draudiko kredito įstaiga pagal mokėjimo nurodymą gauna lėšas iš Draudėjo kredito įstaigos, 

jeigu Draudėjo ir Draudiko kredito įstaigos yra skirtingos.
28. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo sutartyje. Draudimo įmoka į dalis neskaidoma, visa 

sumokama ne vėliau, kaip iki draudimo sutarties įsigaliojimo datos ir jos mokėjimo terminas nurodomi draudimo 
sutartyje.

29. Draudėjas privalo laiku mokėti draudimo įmokas:
29.1. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos, kurios sumokėjimas siejamas su draudimo sutarties įsigalio-

jimu draudimo sutartyje nurodytu terminu (nurodytas įmokos sumokėjimo terminas yra ankstesnis arba 
sutampa su draudimo sutarties įsigaliojimu data), draudimo sutartis neįsigalioja nuo draudimo sutartyje 
nurodytos įsigaliojimo dienos. Jei tokiu atveju Draudėjas sumoka draudimo sutartyje nurodytą draudimo 
įmoką 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.

29.2. Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos Draudikas turi teisę reikalauti sumokėti delspinigius už 
kiekvieną pavėluotą dieną, kurių dydis yra 0,02 procentai nuo nesumokėtos sumos.

30. Draudiko ir Draudėjo susitarimu laidavimo draudimo sutartyje gali būti nustatytas tam tikro dydžio užstatas, 
kurį draudimo sutartyje nurodytais terminais turi sumokėti Draudėjas į Draudiko nurodytą banko sąskaitą, jei 
draudimo sutartyje nenumatyta kitaip. Užstatas (Depozitas) – draudimo sutartyje nurodyta piniginė suma, kurią 
į Draudiko sąskaitą draudimo sutarties šalių susitarimu sumoka Draudėjas, ir kuri pagal sudaromą draudimo 
sutartį užtikrina laiduojamų Draudėjo konkursinių/ sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą. Užstatas nėra grą-
žinamas, jei atsitinka draudžiamasis įvykis, arba Draudikas yra gavęs Naudos gavėjo pretenziją pagal išduotą 
laidavimo raštą, kol ši pretenzija Draudiko nebus išnagrinėta.

31. Draudikas įsipareigoja grąžinti užstatą Draudėjui per 10 kalendorinių dienų nuo Draudėjo prašymo grąžinti už-
statą gavimo dienos, tik tuo atveju kai yra įvykdytos visos žemiau šiame punkte išvardintos sąlygos:
- laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs, o Naudos gavėjas raštu informavęs 

Draudiką, kad visos Draudėjo prievolės, už kurias Draudikas laidavo atitinkamame laidavimo draudimo 
rašte, yra visiškai ir tinkamai įvykdytos;

- Naudos gavėjas yra pateikęs raštišką atsisakymą visų savo teisių pagal atitinkamą laidavimo draudimo 
raštą;

- laidavimo draudimo rašto originalas grąžintas Draudikui;
- Naudos gavėjas laidavimo draudimo laikotarpiu bei praėjus 3 mėnesiams nuo draudimo sutarties galio-

jimo laikotarpio pabaigos (pagal LR CK 6.88 straipsnio 1 dalį) nepateikė Draudikui reikalavimo išmokėti 
draudimo išmoką, o taip pat jokia išmoka nebuvo mokėta iki prašymo grąžinti užstatą gavimo dienos.

32. Jeigu pagal Naudos gavėjo reikalavimą jam buvo mokamos draudimo išmokos arba yra gautas Naudos gavėjo 
reikalavimas mokėti draudimo išmoką, Draudikas turi teisę užstato ar jo dalies, kurie atitiktų išmokėtas draudimo 
išmokas, negrąžinti Draudėjui. Jeigu Naudos gavėjo pateikto reikalavimo suma yra mažesnė už užstatą, tai 
Draudėjui turi būti sugrąžintas skirtumas tarp užstato ir reikalaujamos sumos, įvertinus patirtus Draudiko nuos-
tolius vykdant nuostolių sureguliavimo procedūrą.

33. Jeigu užstatas nesumokamas arba pavėluotai sumokamas, draudimo sutarties galiojimui taikomos tokios pat 
nuostatos kaip ir įmokos nesumokėjimo atveju.

34. Užstatas gali būti mokamas į Draudiko nurodytą banko sąskaitą tik naudojantis banko paslaugomis.

Ikisutartinės šalių teisės ir pareigos

35. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudėjas turi teisę susipažinti su taisyklėmis ir gauti iš Draudiko jų kopiją.
36. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudėjas privalo:

36.1. jei Draudikas pareikalauja, užpildyti Draudiko nustatytos formos raštišką prašymą sudaryti laidavimo 
draudimo sutartį;

36.2. pateikti dokumentus, Draudiko sprendimu turinčius reikiamos informacijos draudimo sutarčiai sudaryti;
36.3. suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizi-

kai. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Draudėjas privalo informuoti Draudiką, laikomos: informacija, 
nurodyta Prašyme; kita informacija, kurią Draudikas prašo pateikti raštu;

36.4. pranešti Draudikui apie visas galiojančias laidavimo draudimo sutartis, sudarytas su kitais draudikais.
37. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas turi teisę:
37.1. reikalauti iš draudėjo visos informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti;
37.2. draudimo sutarties Draudėjo įsipareigojimų tinkamo įvykdymo užtikrinimui pareikalauti iš Draudėjo įmokėti už-

statą ir/arba pateikti kitos įmonės kontralaidavimą ir/arba Konkurso/Sutarties Draudėjo įsipareigojimų tinkamą 
įvykdymą užtikrinti kitu būdu, dėl kurio Draudikas ir Draudėjas susitaria prieš sudarant draudimo sutartį. Kontra-
laidavimas – tai papildomas esamų Draudėjo prievolių, prisiimtų pagal Naudos gavėjo paskelbto ir/arba draudėjo 
laimėto Konkurso sąlygas ar su Naudos gavėju sudarytą Sutartį užtikrinimo laidavimas, kurį Draudikui pateikia 
už Draudėją laiduojantis trečiasis asmuo prieš sudarant draudimo sutartį su Draudiku;
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37.3. reikalauti iš Draudėjo visos informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti (neapsiribojant informacija, 
nurodyta Prašyme draudimo sutarčiai sudaryti);

37.4. atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių.
38. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas privalo:

38.1. supažindinti Draudėją su Taisyklėmis ir įteikti jų kopiją;
38.2. neatskleisti informacijos, gautos apie Draudėją ar Naudos gavėją, taip pat neatskleisti kitos draudimo 

sutartyje esančios konfidencialios informacijos, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

Draudimo sutarties sudarymas. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis

39. Laidavimo draudimo sutartį sudaro Draudikas ir Draudėjas.
39.1. Laidavimo draudimo sutartis (toliau Draudimo sutartis) – sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir Draudė-

jas. Draudimo sutartimi nustatomi draudžiamieji įvykiai, pagal kuriuos Naudos gavėjui, kurio naudai yra 
išduotas laidavimo draudimo raštas, apskaičiuojamos ir išmokamos draudimo išmokos. Draudimo sutartį 
sudaro šios Draudimo taisyklės, prašymas sudaryti draudimo sutartį, draudimo liudijimas bei visi jo priedai 
(jei tokie buvo sudaryti), laidavimo draudimo raštas.

39.2. Laidavimo draudimo raštas – Draudiko raštiškas įsipareigojimas, išduotas šių taisyklių bei laidavimo drau-
dimo sutarties pagrindu atlyginti Naudos gavėjo patirtus tiesioginius nuostolius laidavimo draudimo rašte 
nurodytos sumos ribose, jei Draudėjas neįvykdys visos savo prievolės arba jos dalies nurodytos laidavimo 
draudimo sutartyje.

40. Draudimo sutarčiai sudaryti Draudėjas pateikia Draudikui ar jo atstovui užpildytą ir tinkamai pasirašytą bei ants-
paudu patvirtintą prašymą sudaryti draudimo sutartį. Prašymas sudaryti draudimo sutartį gali būti pateiktas per 
įgaliotąjį draudimo tarpininką/brokerį. Draudėjas atsako už prašyme pateiktų duomenų teisingumą.

41. Kartu su prašymu sudaryti draudimo sutartį Draudėjas pateikia visus Draudiko prašomus papildomus dokumen-
tus bei kitus duomenis, reikalingus draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti. Jeigu po draudimo 
sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas suteikė Draudikui žinomai melagingą informaciją apie aplinkybes, 
galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai įvertinti, tai Draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo 
sutartį negaliojančia.

42. Draudimo sutarties sudarymas yra savanoriškas tiek Draudėjui, tiek Draudikui. Draudikas gali atsisakyti sudaryti 
draudimo sutartį, nenurodydamas atsisakymo priežasčių.

43. Draudimo sutartis laikoma sudaryta šalims susitarus dėl draudimo sutarties sudarymo sąlygų ir tinkamai pa-
sirašius draudimo sutartį bei Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką bei įvykdžius kitus Draudiko reikalavimus. 
Draudimo sutartis sudaroma raštu, o jos sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu. 

44. Draudimo liudijime nurodomas Draudimo laikotarpis. Draudimo laikotarpis – tai laikotarpis, kuriam šalys susitaria 
sudaryti draudimo sutartį. Draudimo laikotarpis taip pat nurodomas ir laidavimo rašte. 

45. Draudimo apsauga prasideda nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, išskyrus atvejus, 
kai Draudėjas pavėluotai sumoka draudimo įmoką. Šiuo atveju draudimo sutartis įsigalioja kaip nurodyta Taisy-
klių 29.1 punkte.

46. Draudimo liudijimas parengiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Draudėjui, o kitas lieka 
Draudikui. Šalia draudimo liudijimo Draudikas Draudėjui vienu egzemplioriumi išduoda laidavimo draudimo raš-
tą, skirtą pateikti Naudos gavėjui. Draudikas pasilieka tik laidavimo draudimo rašto kopiją.

47. Draudimo liudijimo dublikatas išduodamas tik Draudėjui pateikus rašytinį prašymą ir papildomai už jį sumokėjus 
50 litų  mokestį.

48. Laidavimo draudimo rašto dublikatas neišduodamas. Laidavimo draudimo rašto nuorašas yra išduodamas ga-
vus raštišką Draudėjo prašymą, patvirtintą vadovo parašu ir įmonės antspaudu, kuriame yra nurodomos laidavi-
mo draudimo rašto nuorašo išdavimo priežastys, ir papildomai už jį sumokėjus 50 litų mokestį mokestį. 

49. Laidavimo draudimo rašto pakeitimui būtinos visos šios sąlygos:
- Naudos gavėjo sutikimas, pateiktas raštu, kad galima keisti laidavimo draudimo rašto sąlygas; Naudos 

gavėjo pranešimas raštu, informuojantis, kad Draudėjas tinkamai vykdo visus savo sutartinius įsipareigo-
jimas ir Naudos gavėjas neturi Draudėjui ir Draudikui jokių pretenzijų iki laidavimo draudimo rašto sąlygų 
pakeitimo;

- išduoto laidavimo draudimo rašto, kuris bus keičiamas, originalo grąžinimas Draudikui. 
50. Jeigu draudimo sąlygos, nurodytos draudimo sutartyje ir šiose taisyklėse, skiriasi, vadovaujamasi draudimo 

sutartyje nurodytomis sąlygomis.
51. Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudėjo ir draudiko pareigos draudimo sutarties galiojimo metu

52. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas turi teisę:
52.1. prašyti Draudiko padidinti arba sumažinti laidavimo draudimo sutarties draudimo sumą;
52.2. prašyti Draudiko pakeisti draudimo sutartyje nurodytą Naudos gavėją (išskyrus įstatymuose ir/arba drau-

dimo sutartyje nustatytas išimtis);
52.3. įstatymuose ir/arba draudimo sutartyje nustatytais atvejais prašyti Draudiko nutraukti, pakeisti draudimo 

sutartį;
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52.4. draudžiamojo įvykio atveju, kreiptis, kad Draudikas įstatymuose ir/ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka 
išmokėtų draudimo išmoką Naudos gavėjui;

52.5. įstatymuose numatyta tvarka gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
52.6. susipažinti su Draudiko tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisin-

gus, netikslius savo asmens duomenis ar pareikšti teisiškai pagrįstą nesutikimą, kad būtų tvarkomi jo 
asmens duomenys;

53. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo:
53.1. pranešti Draudikui apie visas draudžiamo laidavimo draudimo sutartis ir jų sąlygas, sudarytas su kitais 

draudikais, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po draudimo sutarties su kitu draudiku sudarymo;
53.2. pasikeitus draudimo sutartyje nurodytam Draudėjo buveinės adresui, bei kitiems kontaktiniams duome-

nims, kurie nurodyti draudimo liudijime (polise), per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Draudiką;
53.3. suteikti galimybę Draudikui ar jo įgaliotam atstovui įvertinti, ar Draudėjas laikosi draudimo sutartyje nusta-

tytų sąlygų;
53.4. laiku mokėti draudimo įmokas, užstatą;
53.5. sužinojus apie padidėjusią draudimo riziką per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Draudiką. Draudi-

mo rizikos padidėjimo atvejai yra nurodomi Taisyklių 62 punkte bei draudimo liudijime;
53.6. atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju:

- imtis, visų protingų ir prieinamų priemonių stengiantis sumažinti nuostolių dydį;
- ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešti apie jį Draudikui ir pateikti Draudiko reikalaujamą su 

įvykiu susijusią informaciją ir dokumentus;
- ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po raštiško Draudiko reikalavimo gavimo atlyginti Draudikui Drau-

diko pagal atitinkamą draudimo liudijimą ir laidavimo draudimo raštą išmokėtą Naudos gavėjui drau-
dimo išmoką. Mokėjimo pagrindu Draudėjui laikomas dokumentas, patvirtinantis Draudiko išmokėtas 
sumas Naudos gavėjui bei Naudos gavėjo pretenzija Draudėjui dėl Draudėjo pagal su Naudos gavėju 
sudarytą Sutartį/Konkursą prisiimtų įsipareigojimų Naudos gavėjui neįvykdymo ar netinkamo įvykdy-
mo. Pavėlavęs atsiskaityti su Draudiku, Draudėjas privalo sumokėti jam 0,02 proc. dydžio delspinigių 
už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos;

53.7. nedelsiant informuoti Draudiką apie valdžios institucijų ar kitų organizacijų visos žalos ar jos dalies atlygi-
nimą, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo išmoka jau išmokėta ar dar tik bus mokama.

54. Draudėjo įsipareigojimai lieka galioti ir po draudimo sutarties galiojimo laikotarpio pasibaigimo, jeigu draudimo 
sutarties galiojimo metu Draudikas iš Naudos gavėjo yra gavęs pranešimą apie Draudėjo prievolės, už kurią 
Draudikas laidavo laidavimo draudimo rašte, neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

55. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas turi teisę:
55.1. patikrinti, kaip yra laikomasi Draudiko nustatytų reikalavimų dėl draudimo rizikos sumažinimo;
55.2. padidėjus draudimo rizikai, reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir/ar perskaičiuoti draudimo įmo-

ką. Jeigu Draudėjas apie draudimo rizikos padidėjimą Draudikui nepraneša, Draudikas turi teisę reikalauti 
nutraukti draudimo sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos įmokos;

55.3. tikrinti Draudėjo pateiktų dokumentų bei duomenų teisingumą;
55.4. teikti Draudėjui privalomus nurodymus dėl žalos sumažinimo ar išvengimo, jei yra gautas Naudos gavėjo 

reikalavimas atlyginti žalą;
55.5. samdyti ekspertus, vertintojus bei kitus asmenis draudžiamojo įvykio aplinkybėms tirti;
55.6. Papildomos Draudiko gavėjo teisės yra nustatytos draudimo sutartyje, Lietuvos Respublikos Civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
56. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas privalo:

56.1. Draudėjo raštišku prašymu už 50 litų mokestį išduoti draudimo liudijimo dublikatą ar laidavimo rašto nuorašą;
56.2. remiantis nustatytais teisės aktais nedelsdamas paprašyti iš Naudos gavėjo, Draudėjo ir kitų atitinkamų 

įstaigų dokumentų, patvirtinančių draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei patirtų nuostolių dydį.;
56.3. gavęs visą informaciją, reikšmingą draudžiamojo įvykio fakto, aplinkybių, pasekmių bei draudimo išmokos 

dydžio nustatymui bei pagrindimui, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų išmokėti Naudos gavėjui draudimo 
išmoką.

Naudos gavėjo teisės ir pareigos

57. Naudos gavėjas turi teisę:
57.1. gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
57.2. draudimo sutartyje nustatyta tvarka reikalauti išmokėti draudimo išmoką.

58. Naudos gavėjas privalo:
58.1. suteikti Draudikui pareikalavus informaciją bei dokumentus apie tarp jo ir Draudėjo sudarytos sutarties 

vykdymo eigą ir sąlygas, sutarties vykdymo terminus ir pan.; 
58.2. atsitikus draudžiamajam įvykiui arba įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, Naudos gavėjas 

turi imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, bei veiksmų nuostolius didinančioms 
priežastims šalinti. Vykdyti Draudiko nurodymus, jei tokie buvo duoti;

58.3. raštišką reikalavimą išmokėti draudimo išmoką dėl Draudėjo pagal Naudos gavėjo paskelbto ir/arba lai-
mėto konkurso sąlygų ar su naudos gavėju sudarytos sutarties neįvykdymo/ netinkamo įvykdymo Draudi-
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kui pareikšti per 3 mėnesius nuo draudimo sutarties laikotarpio pabaigos. 
58.4. pateikti Draudikui visus turimus ir/arba arba galimus gauti įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka do-

kumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes, pasekmes, būtinus nustatant draudžiamojo 
įvykio faktą bei draudimo išmokos dydį. 

58.5. Draudėjui įvykdžius su Naudos gavėju sudarytoje Sutartyje/Konkurso sąlygose numatytus įsipareigoji-
mus, už kuriuos Draudikas laidavo laidavimo draudimo rašte, Naudos gavėjas privalo apie tai raštu infor-
muoti Draudiką ir grąžinti jam laidavimo draudimo rašto originalą;

58.6. Draudikui atlyginus Draudėjo Naudos gavėjui padarytą žalą išduoti patvirtinimą, kad Draudikas įvykdė 
prievolę ir įgijo regreso teisę į Draudėją. Naudos gavėjas kartu turi perduoti visus reikalavimą Draudėjui 
patvirtinančius dokumentus.

59. Naudos gavėjas neprivalo Draudėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsipareigojimus pagal Naudos 
gavėjo paskelbto ir/arba Draudėjo laimėto konkurso sąlygas ar su Naudos gavėju sudarytą Sutartį pirmiausiai 
nukreipti išieškojimą į Draudėjo turimą turtą. 

Draudimo rizikos padidėjimo atvejai

60. Draudimo rizikos padidėjimas – tai šiose Taisyklėse, draudimo liudijime ir/ar kituose Draudikui pateiktuose doku-
mentuose numatytų aplinkybių, galinčių turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio 
galimų nuostolių dydžiui, pasikeitimas ar atsiradimas, taip pat aplinkybės, apie kurias Draudikas, sudarydamas 
draudimo sutartį, raštu teiravosi pateikdamas Draudėjui klausimus prašyme sudaryti draudimo sutartį ar kitokiu 
būdu.

61. Draudimo rizikos padidėjimu laikoma pasikeitusios aplinkybės, kurios gali padidinti ar padidina draudimo riziką.
62. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sužinojimo ar turėjimo apie jas sužinoti, raštu apie draudimo rizikos 

padidėjimą (pasikeitusias aplinkybes) Draudėjas privalo informuoti Draudiką. Aplinkybės, galinčios padidinti ar 
padidinančios draudimo riziką, yra šios:
62.1. Draudėjui kylantys finansiniai ar ūkiniai sunkumai, darantys Draudėjo pagal Konkursą/Sutartį prievolės 

įvykdymą sudėtingą ar neįmanomą;
62.2. Draudėjo vėlavimas atlikti darbus, teikti paslaugas ir/arba tiekti prekes, vykdyti kitus įsipareigojimus pagal 

Konkursą/Sutartį, pasirašytą su Naudos gavėju, dėl aplinkybių, atsiradusių dėl Naudos gavėjo kaltės;
62.3. bet kokio Naudos gavėjo priminimo, įspėjimo, raginimo ar kito panašaus dokumento gavimas dėl prievo-

lių, už kurias Draudikas laidavo laidavimo draudimo rašte, neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo;
62.4. Draudėjo sužinojimas ar turėjimas sužinoti, kad neįvykdys prievolių Naudos gavėjui, už kurias Draudikas 

laidavo laidavimo draudimo rašte;
62.5. Draudėjo buveinės adreso pasikeitimas.

Draudimo sutarties pasibaigimas, nutraukimas ar keitimas

63. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos įsigaliojimo terminą ir/arba jos galiojimo metu:
63.1. jeigu po draudimo sutarties sudarymo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudiminė rizi-

ka išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu. Šiuo atveju Draudikas turi teisę į draudimo 
įmokos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui. Faktai, kad prievolė buvo įvykdyta 
anksčiau nustatyto Sutartyje ar Konkurso sąlygose laikotarpio ar praėjus konkrečiai datai, su kuria prievo-
lė yra susieta, nelaikomi galimybėmis išnykti draudžiamajam įvykiui, šiais atvejais draudimo įmokos nėra 
grąžinamos.

63.2. draudimo sutarties šalių pageidavimu, jeigu viena šalis ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį raštu įspėja kitą 
šalį apie draudimo sutarties nutraukimą:
- jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudiko iniciatyva gavus Draudėjo pritarimą, Draudikas turi tei-

sę į draudimo įmokos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui;
- jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo iniciatyva, draudimo įmoka ar jos dalis negrąžinamos.

63.3. po 30 kalendorinių dienų, po to, kai viena draudimo sutarties šalis pranešė kitai apie draudimo sutarties 
esminį pažeidimą:
- jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudiko reikalavimu, Draudėjui iš esmės pažeidus (nustačius jo 

kaltę) draudimo sutartį, Draudėjui draudimo įmokos yra negrąžinamos.
- esminiu draudimo sutarties pažeidimu bus laikoma nepranešimas apie draudimo rizikos padidėjimą 

ir Draudiko duotų ir draudimo liudijime įvardintų nurodymų dėl draudimo rizikos sumažinimo 
nevykdymas.

- jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo reikalavimu, Draudikui iš esmės pažeidus (nustačius jo 
kaltę) draudimo sutartį, Draudėjui grąžinamos už draudimo laikotarpį sumokėtos draudimo įmokos. 

64. Draudimo sutartis pasibaigia:
64.1. pasibaigus Draudėjo prievolių, už kurias Draudikas laidavo laidavimo draudimo rašte įvykdymo terminui;
64.2. pasibaigus draudimo sutarties ir laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiui;
64.3. išmokėjus draudimo sumos dydžio draudimo išmoką arba kelių pagal draudimo sutartį išmokėtų draudimo 

išmokų sumai pasiekus draudimo sutartyje nurodytą draudimo sumą;
64.4. Draudikui grąžinus laidavimo draudimo rašto originalą su prierašu, kad Naudos gavėjas atsisako savo 
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teisių pagal atitinkamą laidavimo draudimo raštą;
64.5. draudimo sutarties šalių sutarimu;
64.6. kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

65. Draudikui ir Draudėjui raštu susitarus, draudimo sutartis gali būti pakeista. Susitarimas patvirtinamas išduodant 
pakeistą draudimo liudijimą.
65.1. Jeigu draudimo sutarties pakeitimas pakeičia Draudiko įsipareigojimų turinį ir/ar jų pobūdį Naudos gavėjui 

(keičiamas laidavimo draudimo raštas), draudimo sutarties tarp Draudiko ir Draudėjo pakeitimams turi būti 
gautas raštiškas Naudos gavėjo sutikimas.

Nuostolio nustatymas, draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas

66. Žala nustatoma ir nuostolis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pateiktus Naudos gavėjo ir/ar Draudėjo, taip pat 
Draudiko gautus iš kitų asmenų, įstaigų, įmonių ar organizacijų dokumentus apie draudžiamojo įvykio aplin-
kybes, pasekmes, Naudos gavėjui padarytą dėl draudžiamojo įvykio žalos faktą ir dydį, atsižvelgiant į žalos 
atlyginimą reguliuojančias teisės normas bei draudimo sutarties sąlygas.

67. Draudimo išmoka mokama laidavimo draudimo rašte nurodytam Naudos gavėjui šiose taisyklėse numatytais 
terminais ir sąlygomis, gavus iš jo dokumentus, patvirtinančius ir pagrindžiančius Draudėjo atsisakymą atlyginti 
dėl jo konkursinių/sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo patirtus tiesioginius nuostolius 
arba neturėjimą turto, kurio sąskaita galima būtų atlyginti Naudos gavėjo patirtus nuostolius bei reikalavimą (ku-
ris privalo būti pareikštas draudimo sutarties ir laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiu) išmokėti nurodytą 
sumą, kartu su jį pagrindžiančiais dokumentais;

68. Draudimo išmoka yra lygi Naudos gavėjo patirtų tiesioginių nuostolių dėl Draudėjo prisiimtų prievolių, už kurias 
Draudikas laidavo laidavimo draudimo rašte, neįvykdymo dydžiui, bet ne didesnė kaip laidavimo draudimo rašte 
nurodyta suma.

69. Jei yra nustatoma, kad dėl nuostolių Naudos gavėjui atsiradimo yra atsakingas ir Naudos gavėjas, tai draudimo 
išmoka mažinama proporcingai Naudos gavėjo kaltei.

70. Dėl draudimo išmokos nemokėjimo arba sumažinimo sprendžia Draudikas motyvuotai paaiškindamas priežastis 
ir apie tai raštu praneša asmenims, pagal laidavimo draudimo raštą turintiems teisę į draudimo išmokas. Naudos 
gavėjas, nesutinkantis su Draudiko sprendimu, turi teisę jį apskųsti teismui. 

71. Draudikas turi teisę atidėti sprendimo dėl draudimo išmokos mokėjimo ar nemokėjimo priėmimą: 
71.1. kol bus gauti visi draudžiamąjį įvykį ir jo aplinkybes pagrindžiantys dokumentai;
71.2. kol Naudos gavėjas pagrįs nuostolio dydį;
71.3. iki teisminio proceso, tiesiogiai susijusio su draudžiamuoju įvykiu, pabaigos;
71.4. jeigu dėl įvykio keliama civilinė byla – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo;
71.5. jeigu dėl įvykio keliama baudžiamoji byla – iki proceso užbaigimo;
71.6. jeigu dėl Naudos gavėjo kaltės negali būti nustatyta arba išmokėta draudimo išmoka.

72. Jeigu Naudos gavėjas pareiškia ieškinį Draudikui, Draudikas privalo informuoti apie tai Draudėją raštu.
73. Draudikui, išmokėjusiam Naudos gavėjui draudimo išmoką, pereina atgręžtinio (regresinio) reikalavimo reika-

lavimo teisė į Draudėją tos sumos ribose, kurią Draudikas sumokėjo kaip draudimo išmoką. Šiai teisei užtikrin-
ti Draudikas gali pareikalauti pasirašyti atgręžtinio pareikalavimo sutartį, kuria Draudėjas įsipareigoja atlyginti 
Draudiko nuostolius, kuriuos jis patyrė išmokėdamas Naudos gavėjui draudimo išmoką pagal išduotą laidavimo 
raštą. 

74. Draudėjas, po pirmojo raštu pateikto Draudiko atgręžtinio (regresinio) reikalavimo dėl Naudos gavėjo išmokėtų 
draudimo išmokų gavimo, privalo per 5 darbo dienas visiškai ir besąlygiškai atlyginti Draudikui Draudiko sumo-
kėtas Naudos gavėjui sumas. Draudėjui neatsiskaičius su Draudiku per atgręžtiniame (regresiniame) reikala-
vime nurodytą terminą, Draudikas, išmokėjęs draudimo išmoka, turi teisę reikalauti iš Draudėjo 0,02% dydžio 
delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo 
pareigos sumokėti skolą. Draudėjo likvidavimo, reorganizavimo atveju, jo įsipareigojimai pagal draudimo sutartį 
pereina Draudėjo teisių perėmėjui. 

75. Draudikui išmokėjus Draudimo išmoką už neįvykdytą Draudėjo prievolę, Draudikas turi teisę papildomai reika-
lauti iš Draudėjo atlyginti visus su laidavimu susijusius nuostolius, visas su žalos reguliavimu susijusias išlaidas, 
taip pat reikalauti palūkanų už Naudos gavėjui sumokėtą sumą.

76. Draudėjui negrąžinus skolos iki Draudiko atgręžtiniame reikalavime nurodytos datos, Draudikas turi teisę kreiptis 
į teismą dėl skolos, baudų, palūkanų, delspinigių ir patirtų nuostolių, žalos reguliavimo išlaidų atlyginimo.

77. Jeigu draudimo sutarties Draudėjo įsipareigojimų tinkamas įvykdymas buvo užtikrintas Draudiko naudai įneštu 
užstatu, Draudikas turi teisę išmokėti Draudimo išmoką iš įnešto užstato prieš 3 darbo dienas raštu apie tai 
informavęs Draudėją.

Draudimo išmokos nemokėjimo ir mažinimo atvejai

78. Draudimo išmoka nemokama:
78.1. jeigu Draudėjas, su Draudėju susiję asmenys arba naudos gavėjas bandė suklaidinti Draudiką klastoda-

mas faktus, pateikdamas neteisingus duomenis, ar ėmėsi veiksmų nepagrįstai gauti ar padidinti draudimo 
išmoką.
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79. Draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama:
79.1. jeigu Draudėjas nepranešė Draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą, ko pasėkoje buvo patirti ar padi-

dėjo nuostoliai;
79.2. jeigu Draudėjas nevykdė Draudiko duotų nurodymų dėl draudimo rizikos sumažinimo;
79.3. jeigu Draudėjas ar jo darbuotojai netinkamai vykdė Taisyklių Draudėjui numatytas pareigas, ko pasėkoje 

buvo patirti ar padidėjo nuostoliai;
79.4. jei Draudėjas atsisakė savo reikalavimo teisės asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, arba šios teisės 

nebegalima įgyvendinti dėl Draudėjo ar su Draudėju susijusių asmenų kaltės;
79.5. jei Naudos gavėjui Draudėjas ar kitas tretysis asmuo iš dalies ar visiškai atlygino nuostolius;
79.6. jei įvykus draudžiamajam įvykiui arba įvykiui, kuis gali būti pripažintas draudžiamuoju, Draudėjas arba su 

juo susiję asmenys nesiėmė visų reikiamų priemonių nuostoliams sumažinti ar jų išvengti;
79.7. jeigu Draudėjas arba su Draudėju susiję asmenys arba Naudos gavėjas nuostolį padarė tyčia arba bandė 

suklaidinti Draudiką klastodamas faktus, pateikdamas neteisingus duomenis, neteisėtai padidino nuosto-
lio sumą;

79.8. jeigu Draudėjas vėluoja atlikti arba iš viso neatlieka pareigų, nurodytų taisyklių 53.5 ir 53.6 punktuose;
79.9. jei Naudos gavėjas nesilaiko arba netinkamai laikosi taisyklių 58 punkte numatytų pareigų.
79.10. kitais draudimo sutartyje ir įstatymų nustatytais atvejais.

Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas

80. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas kitiems draudikams įstatymų numatyta tvarka. 
81. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti Draudėją prieš 2 mėnesius.
82. Jeigu Draudėjas nesutinka su Draudiko pasikeitimu, jis turi teisę nutraukti draudimo sutartį šiose Taisyklėse 

nustatyta tvarka.

Ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimas

83. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos Respu-
blikos teismuose. Ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

84. Draudėjas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą (dėl tarp jo 
ir Draudiko kilusių ginčų).

85. 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.

Papildomo draudimo ir dvigubo draudimo sąlygos

86. Jeigu draudimo suma, dėl kurios susitarė Draudikas ir Draudėjas, yra mažesnė už Naudos gavėjo reikalaujamą 
sumą, Draudėjas turi teisę sudaryti draudimo sutartį (-is) dėl tų pačių prievolių įvykdymo laidavimo draudimo 
su kitais Draudikais (papildomo draudimo sutartys). Apie tokios draudimo sutarties (-ių)_sudarymą Draudėjas 
privalo pagal šias taisykles raštu informuoti Draudiką tokia tvarka:
86.1 prieš sudarydamas draudimo sutartį, jeigu papildomo draudimo sutartys yra sudarytos iki draudimo sutar-

ties pagal šias taisykles sudarymo;
86.2 ne vėliau kaip per 10 dienų po papildomo draudimo sutarčių sudarymo, jeigu papildomo draudimo sutartis 

(-ys) sudaryta (-os) po draudimo sutarties pagal šias taisykles sudarymo.
87. Informuodamas apie sudarytą papildomo draudimo sutartį (-is), Draudėjas Draudikui turi pateikti raštu tokius 

duomenis apie papildomo draudimo sutartį (-is):
87.1 draudiko pavadinimas;
87.2 papildomo draudimo sutarties sudarymo data;
87.3 draudimo suma;
87.4 draudžiamieji įvykiai;
87.5 draudimo sutarties galiojimo laikotarpis.

88. Jeigu be draudimo sutarties, sudarytos pagal šias taisykles, Draudėjas yra sudaręs papildomo draudimo sutartį 
(-is) su kitais draudikais, ir įvyksta draudžiamasis įvykis, draudimo išmoka mokama tokia tvarka:

88.1 jeigu nuostolio suma yra didesnė už bendrą galiojančių draudimo sutarčių, sudarytų dėl tų pačių Draudėjo prie-
volių įvykdymo laidavimo, draudimo sumą, draudimo išmoka, kurią turi mokėti Draudikas, yra lygi draudimo 
sumai. Kiekvienas draudikas moka draudimo išmoką proporcingai prisiimtai rizikai, tačiau bendra išmokų suma 
negali būti didesnė nei bendra draudimo suma;

89. jeigu nuostolio suma yra mažesnė už bendrą galiojančių draudimo sutarčių, sudarytų dėl tų pačių Draudėjo 
prievolių įvykdymo laidavimo, draudimo sumą, draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas draudikas, suma-
žinama proporcingai ta dalimi, kuria nuostolio dydis yra mažesnis už bendrą draudimo sumą.
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Pranešimai

90. Bet koks pranešimas ar pareiškimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti 
pateikiamas raštu. 

91. Pranešimas, išsiųstas laišku draudimo liudijime nurodytu Draudėjo adresu, perduotas faksimiliniu ryšiu draudi-
mo liudijime nurodytu Draudėjo fakso numeriu arba draudimo liudijime nurodytu elektroninio pašto adresu laiko-
mas tinkamai įteiktu pagal šias Taisykles. Pranešimas yra laikomas tinkamai įteiktu praėjus protingam terminui 
po jo išsiuntimo. 

 AB „Lietuvos draudimas“
 Valdybos pirmininkas      Kęstutis Šerpytis
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