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DRAUDIMO SĄLYGOS
Draudimo sutarties sudarymo tvarka ir draudimo sąlygų variantai
3.6.2. Transporto priemonės draudimas, neišskaitant nusidėvėjimo: 3.6.2. Transporto priemonės draudimas, neišskaitant nusidėvėjimo:
draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka mokama, neišdraudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka už transporto
skaitant transporto priemonės dalių nusidėvėjimo.
priemonės remontą, jeigu pateikiami transporto priemonės
remonto išlaidas ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai,
mokama neišskaitant transporto priemonės dalių nusidėvėjimo. Jeigu nepateikiami transporto priemonės remonto
išlaidas ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, išmoka
mokama pagal 9.6.1 punkto nuostatas.
3.6.3. Transporto priemonės draudimas, išskaitant nusidėvėjimą: 3.6.3. Transporto priemonės draudimas, išskaitant nusidėvėjimą:
draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka mokama, išskaidraudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka už transporto
tant transporto priemonės dalių nusidėvėjimą (transporto
priemonės remontą, jeigu pateikiami transporto priemonės
priemonės detalių ir (ar) dalių nusidėvėjimas (%) nurodytas
remonto išlaidas ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai,
draudimo sąlygų 1 lentelėje), išskyrus atvejus, kai sugadintos
mokama išskaitant transporto priemonės dalių nusidėvėjimą
dalys (detalės) keičiamos analogiškomis naudotomis dalimis
(transporto priemonės detalių ir (ar) dalių nusidėvėjimas
(detalėmis).
(%) nurodytas draudimo sąlygų 1 lentelėje), išskyrus atvejus,
kai sugadintos dalys (detalės) keičiamos analogiškomis naudotomis dalimis (detalėmis). Jeigu nepateikiami transporto
priemonės remonto išlaidas ir apmokėjimą patvirtinantys
dokumentai, išmoka mokama pagal 9.6.1 punkto nuostatas.
Draudimo apsaugos galiojimas
4.1. Draudimo apsauga galioja šių šalių teritorijoje: Airija, Albanija, 4.1. Draudimo apsauga galioja šių šalių teritorijoje: Airijoje, Albanijoje, Andoroje, Austrijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Bosnijoje
Andora, Austrija, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina,
ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, GiBulgarija, Čekija, Danija, Estija, Gibraltaras, Graikija, Islandija,
braltare, Graikijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje
Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Juodkalnija, Kipras, Kroatija,
Karalystėje, Juodkalnijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje,
Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, MakeLichtenšteine, Lietuvoje, Liuksemburge, Makedonijoje, Maltodonija, Malta, Moldova, Monakas, Norvegija, Olandija, Portuje, Moldovoje, Monake, Norvegijoje, Olandijoje, Portugalijoje,
galija, Prancūzija, Rumunija, Rusija (tik europinė dalis iki Uralo
kalnų), San Marinas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, ŠvePrancūzijoje, Rumunijoje, Rusijoje, išskyrus azijinę dalį už
dija, Šveicarija,Turkija, Ukraina,Vatikanas,Vengrija,Vokietija.
Uralo kalnų, Karačai Čerkesiją, Kabardino Balkariją, Ingušiją, Šiaurės Osetiją, Čečėniją, Dagestaną, San Marine,
Serbijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje,Turkijoje, Ukrainoje,Vatikane,Vengrijoje,Vokietijoje.
Draudžiamieji įvykiai
7.1. Draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės 7.1. Draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės
sunaikinimas ar sugadinimas dėl bet kokių staiga ir netikėsunaikinimas ar sugadinimas dėl bet kokių staiga ir netikėtai
tai įvykusių atsitikimų (draudžiamasis įvykis K) arba vagystė
įvykusių atsitikimų (draudžiamasis įvykis K) arba transporto
(draudžiamasis įvykis V).
priemonės vagystė pasireiškianti kaip transporto priemonės ar atskirų jos dalių pagrobimas arba užvaldymas plėšimo būdu (atitinkamai Baudžiamojo kodekso 178 ir 180 str.)
(draudžiamasis įvykis V), išskyrus įvykius, šiose Taisyklėse įvardintus kaip nedraudžiamieji.
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Draudimo SĄLYGOS
Nedraudžiamieji įvykiai
8.1.10. Transporto priemonė buvo pavogta (išskyrus vagystę plė- 8.1.10. Transporto priemonė buvo pavogta kartu su joje likusiais
šimo būdu) ir draudėjas po įvykio, bet ne vėliau kaip per
transporto priemonės registracijos dokumentais ir (ar)
3 darbo dienas po raštiško pranešimo apie įvykį, neperdaužvedimo rakteliais (išskyrus vagystę plėšimo būdu). Prevė draudikui ar ikiteisminio tyrimo institucijai registracijos
ziumuojama, kad registracijos dokumentai ir (ar) užvedimo
dokumentų, visų transporto priemonės užvedimo raktelių,
rakteliai pavogti kartu su transporto priemone, jei draudėjas
išskyrus atvejus, kai draudėjas iki draudžiamojo įvykio įvykdė
po įvykio, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po raštiško
pranešimo apie įvykį, neperdavė draudikui ar ikiteisminio tyripareigas, numatytas 13.2.9 punkte.
mo institucijai registracijos dokumentų ir (ar) visų transporto
priemonės užvedimo raktelių, išskyrus atvejus, kai draudėjas iki
draudžiamojo įvykio įvykdė pareigas, numatytas 13.2.9 punkte.
Nuostolio nustatymas, draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas
9.10. Draudiko pasirinkimu žala dėl transporto priemonės sunai- 9.10. Draudiko pasirinkimu žala dėl transporto priemonės sugakinimo ar vagystės gali būti atlyginama išmokant draudimo
dinimo, sunaikinimo ar vagystės gali būti atlyginama išmoišmoką pinigais arba perduodant draudėjo nuosavybėn anakant draudimo išmoką pinigais arba perduodant draudėjo
logišką transporto priemonę, kurios rinkos vertė draudimo
nuosavybėn analogišką transporto priemonę, ar jos dalį/
išmokos mokėjimo dieną negali būti mažesnė, negu buvo
dalis, kurios rinkos vertė draudimo išmokos mokėjimo diesunaikintos ar pavogtos transporto priemonės vertė drauną negali būti mažesnė, negu buvo sunaikintos ar pavogtos
džiamojo įvykio dieną.
transporto priemonės ar jos dalies/dalių vertė draudžiamojo
įvykio dieną.
Papildomai atlyginamos išlaidos
10.2. Dėl Draudimo sąlygų 10.1.5 – 10.1.9 punktuose nurodytų 10.2. Draudimo sąlygų 10.1.5 – 10.1.9 punktuose nurodytos išlaiišlaidų būtinumo, protingumo ir tikslingumo sprendžia draudos atlyginamos tik tuo atveju, jei jos yra būtinos, protingos ir
dikas.
tikslingos.
10.4. Jei draudžiamojo įvykio atveju atlyginami nuostoliai už padangos sugadinimą ar sunaikinimą, papildomai atlyginami
nuostoliai už antrą ant tos pačios ašies esančią analogišką
padangą, jei pateikiami padangų įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai. Ši sąlyga taikoma tik lengviesiems
automobiliams, kurių bendroji masė neviršija 3500 kg ir kurie
registruoti kaip M1 arba N1 klasės automobiliai.
Su draudimo sutartimi susijusių asmenų teisės ir pareigos
13.2. Draudėjas privalo:
13.2.11. atsitikus draudžiamajam įvykiui:
13.2.11.17. jei automobilis yra remontuojamas, atlikti
sugadintos transporto priemonės remontą draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei
transporto priemonė apdrausta su sąlyga
„transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu“.
Jeigu draudėjas ar su draudėju susiję asmenys neįvykdė (remontas buvo atliktas ne draudiko nurodytose remonto
dirbtuvėse) nurodytos pareigos, draudimo išmoka mažinama 20%.
Draudikas privalo:
Draudikas privalo:
13.6.1. draudėjo raštišku prašymu už nustatytą mokestį išduoti 13.6.1. Išduoti draudėjo prašomus dokumentus, jeigu draudėjas yra
draudimo liudijimo dublikatą;
sumokėjęs atlyginimą už dokumentų išdavimą, t. y. 3 Lt. Dokumentai šiuo atveju – tai: draudimo taisyklės, draudimo sutartis,
draudimo liudijimas, prašymo sudaryti draudimo sutartį arba
kitų dokumentų nuorašai;
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Draudimo SĄLYGOS
Pranešimai
17.3. 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 su draudėjo transporto priemone susijusius žalos
atlyginimo atvejus arba jų nebuvimą.
TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO DRAUDIMO SĄLYGOS NR. 0213
Draudimo apsaugos galiojimas.
Draudimo sutarties nutraukimo ir pakeitimo papildomos sąlygos
4.5. Jei draudimo sutartis nutraukiama remiantis Draudimo sąlygų 4.5. Jei sutarties galiojimo metu nutraukiamas draudimo apsaugos
5.3.1.2 punktu, iš grąžinamos draudimo įmokos išskaičiuojama ne galiojimas daugiau nei 20% draudimo sutarties galiojimo metu
mažiau kaip 1500 Lt draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo iš- apdraustų transporto priemonių, kiekvienos kitos transporto prielaidų.
monės draudimo apsaugos nutraukimo atveju draudėjas privalo
padengti draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, kurios
sudaro 30 proc. nuo privalomos mokėti draudimo įmokos už likusį
laikotarpį iki sutarties pabaigos, bet ne mažiau kaip 200 Lt už kiekvieną transporto priemonę. Jei draudimo sutarties sudarymo ir
vykdymo išlaidų išskaičiuoti neįmanoma, šias išlaidas privalo padengti
draudėjas. Į transporto priemonių, kurioms nutraukta draudimo apsauga, skaičių neįskaičiuojami atvejai, kai draudimo apsaugos galiojimas transporto priemonėms buvo nutrauktas pasikeitus apdraustos
transporto priemonės savininkui arba išnykus draudžiamai rizikai
(transporto priemonė buvo sunaikinta, prarasta ir pan.).
TECHNINĖS PAGALBOS PASLAUGŲ KLIENTUI SĄLYGOS NR. 0215
Techninės pagalbos paslaugos ir jų teikimo teritorija
2.1. Techninės pagalbos paslauga teikiama apdraustai transporto 2.1. Techninės pagalbos paslauga teikiama apdraustai transporto
priemonei, kurios bendroji masė neviršija 3500 kg.
priemonei, kurios bendroji masė neviršija 3500 kg ir kuri registruota kaip M1 arba N1 klasės automobilis.
2.9. Techninės pagalbos paslaugos teikiamos šių šalių teritorijoje:
Airijoje, Albanijoje, Andoroje, Austrijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje,
Estijoje, Gibraltare, Graikijoje, Islandijoje, Ispanijoje, išskyrus
Kanarų ir Balearų salas, Italijoje, išskyrus Sicilijos ir Sardinijos
salas, Jungtinėje Karalystėje, Juodkalnijoje, Kroatijoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Liuksemburge, Makedonijoje, Moldovoje, Monake, Norvegijoje, Olandijoje, Portugalijoje, išskyrus Azorų salas ir Madeirą, Prancūzijoje, išskyrus
Korsiką, Rumunijoje, Rusijoje (tik europinėje dalyje iki Uralo
kalnų), San Marine, Serbijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Turkijoje (tik europinėje dalyje),
Ukrainoje,Vatikane,Vengrijoje,Vokietijoje.
Paslaugų teikimo tvarka, draudiko, draudėjo bei apdraustojo teisės ir pareigos
3.5. Užsienyje nemokamos techninės pagalbos paslaugos teikiamos ne daugiau kaip dėl 2 įvykių.
Pakeista PRIEDO Nr. 0212 Traumų lentelė A2. Ją rasite Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 021, 17 psl.

