KĄ DARYTI ATSITIKUS
EISMO ĮVYKIUI?
ATMINTINĖ VAIRUOTOJAMS

kada reikia kviesti policiją
įvykus eismo įvykiui?
• Jei žuvo arba buvo sužaloti žmonės.
• Nesutariama dėl eismo įvykio aplinkybių.
• Apgadintas turtas, kurio savininko eismo
įvykio vietoje nėra (pvz., tvora, šviesoforas ar kita).
• Vienas iš vairuotojų yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.
• Jei automobilis buvo apgadintas dėl susidūrimo su gyvūnu ar įvažiavus į duobę.
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Dėl kitų eismo įvykių Jums užtenka užpildyti
eismo įvykio deklaraciją, kurią reikia pristatyti į eismo įvykio kaltininko draudimo bendrovę.

kaip užpildyti
eismo įvykio deklaraCiją?
SVARBU!
Jei turite galimybių, padarykite eismo įvykio
nuotraukas, kuriose aiškiai turi matytis:
1. Automobilio priekis, kairė pusė bei
stogas + valstybiniai numeriai.
2. Automobilio galas ir dešinė pusė bei
stogas + valstybiniai numeriai.
3. Kėbulo (jo nesant, važiuoklės) numeris (kartu su numeriu turi matytis ir
transporto priemonės dalis, kuri identifikuotų automobilį).
4. Jei draudimo liudijime yra fiksuoti sugadinimai ar defektai, jie turi būti nufotografuoti.
• Deklaracijos komplektą sudaro du
vienodi blankai, atspausdinti ant balto
popieriaus lapo arba ant savaiminio kopijavimo popieriaus. Pildant deklaraciją
ant savaiminio kopijavimo popieriaus,
užtenka užpildyti viršutinį blanką, stipriai
spaudžiant tušinuką. Jei deklaracija pildoma ant balto popieriaus lapo, abu blankai
privalo būti užpildyti vienodai.
• Labai svarbu, kad tas pats blankas būtų
užpildytas visų eismo įvykio dalyvių, tačiau nėra svarbu, kurio vairuotojo transporto priemonė deklaracijoje žymima
raidėmis A, B ir t. t.

• Deklaracija pildoma įskaitomai (vardai,
pavardės, draudimo įmonių pavadinimai – didžiosiomis raidėmis), o 12 laukelyje pasirinkti tinkami langeliai žymimi „x“
ženklu.
• Būtinai įsitikinkite, ar kiti įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojai užpildė savąsias abiejų deklaracijos blankų dalis ir jas pasirašė.
• Abu deklaracijos komplekto blankai yra
lygiaverčiai. Pasirašę deklaraciją įvykyje
dalyvavusių transporto priemonių vairuotojai pasilieka sau po vieną užpildyto
blanko egzempliorių. Jei dėl eismo įvykio
esate nekaltas, rekomenduojame pasiimti viršutinį, ryškesnį blanko egzempliorių.
• Užpildytą ir pasirašytą deklaraciją draudžiama taisyti, keisti ar pildyti.
• Du šios deklaracijos blankus kartu su
tušinuku laikykite savo transporto priemonėje.

Iškilus sunkumams pildant eismo įvykio deklaraciją, skambinkite tel. 1828.
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Deklaracijos pildymo pavyzdys
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ką rašyti deklaracijos laukeliuose?
Atitinkamuose laukeliuose turi būti nurodoma ši informacija:
Laukelis
1.

Įvykio data (pvz., 2013-07-30) ir laikas (pvz., 17.04 val.).

2.

Valstybės, kurioje įvyko įvykis, pavadinimas ir tiksli įvykio vieta (pvz.: Lietuva,Vilnius, Basanavičiaus g. ir
Algirdo g. sankryža; Lietuva, kelio Prienai–Kaunas 13 km).

3.

„x“ ženklu pažymima, ar yra įvykyje sužalotų žmonių. Jei šis laukelis yra žymimas, policiją kviesti – privaloma.

4.

pirmiausia „x“ ženklu žymima, ar padaryta žala kitoms transporto priemonėms, dalyvavusioms įvykyje,
vėliau bet kuriam kitam turtui (pvz., statiniams, kelio įrenginiams ir pan.). Jei šiuose laukeliuose žymima
„taip“, policiją kviesti – privaloma; jei „ne“ – neprivaloma.

5.

įrašomi visi deklaracijoje reikalaujami įvykio liudininkų duomenys, suteiksiantys galimybę vėliau su jais
susisiekti.

6.

pateikiama informacija apie transporto priemonės draudėją, kuris įrašytas draudimo liudijime (ne apie
jos vairuotoją). Draudėjas gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Jei draudimo liudijime įrašytas draudėjas
yra fizinis asmuo, nurodoma jo pavardė, vardas, gyvenamosios vietos adresas ir kiti duomenys. Jeigu
liudijime įrašytas draudėjas yra juridinis asmuo, turi būti nurodomas jo pavadinimas, buveinės adresas
ir kiti reikalaujami duomenys.

7.

iš transporto priemonės registracijos dokumento tiksliai perrašomi atitinkami transporto priemonės
(jeigu yra – ir jos priekabos) duomenys.

8.

iš draudimo liudijimo ir / arba žaliosios kortelės įrašomas tikslus transporto priemonės valdytojo
civilinę atsakomybę apdraudusios draudimo įmonės pavadinimas, draudimo liudijimo ir žaliosios
kortelės numeriai, draudimo liudijimo arba žaliosios kortelės galiojimo laikotarpis. Jeigu draudimo
liudijimą išdavė tarpininkas (agentūra, brokeris), žemiau nurodomas jo pavadinimas, adresas ir
kiti duomenys. Be to, šio lauko apačioje „x“ ženklu pažymima, ar transporto priemonė apdrausta
KASKO draudimu.

9.

turi būti tiksliai perrašomi visi reikalaujami duomenys iš transporto priemonę vairavusio vairuotojo
pažymėjimo.

10.

išrinkus tinkantį įvykyje dalyvavusios transporto priemonės tipą rodykle (→) pažymima jos
susidūrimo vieta.

11.

išvardijami pastebimi transporto priemonės sugadinimai, atsiradę dėl eismo įvykio.

12.

„x“ ženklu pažymimi tie langeliai, šalia kurių pateikti teiginiai labiausiai atitinka faktines įvykio aplinkybes.
Atkreiptinas dėmesys, jog pildant 1 ir 2 langelius, šalia jų pateiktuose teiginiuose reikia išbraukti
netinkamus žodžius. Užpildžius 12-ą laukelį, jo apačioje nurodomas pažymėtų langelių skaičius.

13.

braižoma įvykio schema, vaizduojanti situaciją transporto priemonių susidūrimo metu. Schemoje
turi būti nubraižytas kelio planas, rodyklėmis nurodytos transporto priemonių judėjimo kryptys, kuo
tikslesnės transporto priemonių padėtys susidūrimo metu, kelio ženklai, gatvių arba kelių pavadinimai
(numeriai), bent apytikslūs atstumai tarp transporto priemonių ir / ar tarp transporto priemonių bei
nors vieno stacionaraus šalia esančio objekto (pvz., pastato, ženklo ar pan.).

14.

viršutinėje dalyje, jeigu reikia, gali būti įrašomos vairuotojo pastabos. Apatinė laukelio dalis pildoma,
jei įvykis įvyko Lietuvoje. Šią laukelio dalį pildo ir pasirašo įvykį sukėlęs vairuotojas, nurodydamas savo
vardą ir pavardę.

15.

visi transporto priemonių vairuotojai savo parašais patvirtina, kad užpildytoje deklaracijoje pateikta
informacija yra tikra ir teisinga.
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Kur kreiptis?
Esate apsidraudęs privalomuoju
vairuotojų civilinės Atsakomybės
draudimu
Esate nukentėjęs įvykio metu
Jeigu patyrėte žalą ne dėl savo kaltės sukeltoje avarijoje, kreipkitės su tinkamai užpildyta eismo įvykio deklaracija arba policijos
pateiktais dokumentais į eismo įvykio kaltininko draudimo bendrovę dėl žalos atlyginimo.
Esate įvykio kaltininkas
Per 3 darbo dienas praneškite apie įvykį
„Lietuvos draudimui“ tel. 1828 ar
www.savasld.lt.
Darbo laikas:
I–IV 8.00–18.00 val.
Pranešti apie įvykį galite ir internetu adresu
www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“.

Esate apsidraudęs „KASKO“
draudimu
Jei patyrėte žalą (dėl savo ar ne savo
kaltės), per 1 darbo dieną informuokite mūsų atstovus tel. 1828 arba užregistruokite pranešimą internetu adresu
www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“, ar
www.savasld.lt.
Jei žalą patyrėte užsienyje, skambinkite telefonu +370 5 266 6612. Mūsų specialistai
patars, ką daryti toliau. Esant galimybei, žalą
sureguliuosime tiesiog telefonu.
Techninė pagalba kelyje „KASKO“
klientams
Atsitikus bėdai kelyje, skambinkite Lietuvoje
tel. 1828 ir pasirinkite „1“ – Pagalba kelyje.
Jei bėda nutiktų užsienyje, skambinkite
+370 5 266 6612. Techninės pagalbos kelyje paslauga teikiama visą parą.
Pagalba įskilus / dužus stiklui
Automobilio stiklo įskilimas ar sudužimas yra
viena iš dažniausiai pasitaikančių nelaimių.
Todėl reaguojame išskirtinai operatyviai –
paskambinkite tel. 1828 ir iškart susitarsime
dėl remonto / keitimo laiko.
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kodėl turėčiau rinktis
„lietuvos draudimo“ paslaugas?

Apsaugoti keleiviai

DRAUDIMAS internetu

„Lietuvos draudimo“ klientams, turintiems
privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės
draudimą, padariusiems avariją apmokėsime
žalą ne tik apgadinto automobilio savininkui,
bet ir keleiviams, važiavusiems kartu su
Jumis automobilyje ir nukentėjusiems
avarijos metu.

Sudaryti privalomojo vairuotojų civilinės
atsakomybės draudimo sutartį galite
internetu.

Turime galimybę žalĄ atlyginti
po pirmojo skambučio!
Pagalba kelyje
Apsidraudusiems KASKO draudimu
lengvąjį automobilį, atsitikus nelaimei kelyje,
padėsime – iškviesime kvalifikuotą meistrą,
prireikus transportuosime ir nemokamai
suteiksime pakaitinį, kad ramiai tęstumėte
kelionę.

4 iš 10 atvejų atlyginsime žalą po vieno Jūsų
skambučio.

Mes tęsime pažadus!
Atsitikus įvykiui, įvardijame tikslią datą, kada
bus sureguliuota Jūsų žala ir laikomės šio
pažado!

Lietuvos gyventojai
Mumis pasitiki
Kas trečias besidraudžiantis renkasi
„Lietuvos draudimą“.
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Norėdami apsidrausti kreipkitės:

Pateikta informacija sudaryta pagal 2015 m. vasario mėn. galiojančias draudimo taisykles ir teisės aktus.

