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Šis dokumentas neatspindi konkrečios ekspeditorių atsakomybės draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai.Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• Ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse Nr. 53-2 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)
• Vežėjų kelių transportu ir ekspeditorių atsakomybės draudimo liudijime
KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?
Ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šis draudimas atlygina ekspeditoriaus (įmonės, organizuojančios krovinių
vežimą) padarytą žalą krovinio valdytojui (krovinio siuntėjui arba gavėjui) ir (arba) tretiesiems asmenims.
Galimi draudimo variantai (galima rinktis vieną arba derinti):
• Draudėjo atsakomybė už ekspedijuojamą krovinį (A)
• Draudėjo atsakomybė už krovinio valdytojo (t. y. krovinio siuntėjo arba gavėjo) finansinius (B) nuostolius, patirtus dėl draudėjo neįvykdytų arba
netinkamai įvykdytų įsipareigojimų pagal ekspedijavimo sutartį
• Draudėjo atsakomybė tretiesiems asmenims už padarytą žalą gabenamu kroviniu (C)
• Draudėjo atsakomybė už jam patikėtas laikinai saugoti (naudoti) įvairių tipų priekabas, puspriekabes, konteinerius (D)

KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Draudžiamieji įvykiai

Draudimo suma nustatoma tarp draudiko ir draudėjo
kiekvienu atveju atskirai. Tiksli draudimo suma nurodyta
draudimo liudijime.
Draudimo objektas – draudėjo civilinė atsakomybė krovinio valdytojui arba (ir) tretiesiems asmenims, apibrėžta
krovinio ekspedijavimo sutartimi.
Draudėjo atsakomybė už ekspedijuojamą krovinį (A)
Draudžiama draudėjo, organizuojančio krovinio gabenimą, atsakomybė už krovinį, kai draudėjas vykdė šiuos
ekspedijavimo veiksmus:
• pakavo ir perpakavo;
• tikrino kiekį ir svorį;
• krovė ir iškrovė;
• sandėliavo iki 30 parų.
Draudėjo atsakomybė už krovinio valdytojo finansinius nuostolius (B)
Draudžiama draudėjo atsakomybė dėl užsakovo patirtų
išlaidų, kai draudėjas yra atsakingas už:
• pristatymo termino pažeidimą (pvz., atgabenimą per
vėlai);
• krovinio nusiuntimą ne važtaraštyje nurodytu adresu;
• siuntimo dokumentų nesavalaikį arba neteisingą paruošimą.
Draudėjo atsakomybė tretiesiems asmenims už padarytą žalą gabenamu kroviniu (C)
• Draudimo apsauga galioja, kai ekspeditoriui kyla atsakomybė už ne pagal ekspedijavimo sutartį padarytą
žalą trečiųjų asmenų turtui, sveikatai arba gyvybei gabenamu kroviniu gabenimo metu.
Draudėjo atsakomybė už jam patikėtą turtą (D)
• Draudimo apsauga galioja, kai ekspeditoriui kyla atsakomybė už  jam patikėtų laikinai saugoti (naudoti)
įvairių tipų priekabų, puspriekabių, konteinerių sugadinimą, sunaikinimą arba praradimą.

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Nedraudžiamieji įvykiai

Žala neatlyginama, kai:
atsakomybės pagrindas yra kiti vežėjo kelių transportu
atsakomybę reglamentuojantys nacionaliniai arba tarptautiniai dokumentai, tokie kaip CMR konvencija, ADR
sutartis, ATP susitarimas ir pan.
Krovinio gabenimo maršrutas (dalis maršruto), pakrovimo arba paskirties vieta buvo šalyse, kuriose vyksta karai
arba karui prilygstantys įvykiai.
Draudėjas raštiškai arba žodžiu perdavė savo, kaip ekspeditoriaus, įsipareigojimų vykdymą subrangovams.
Draudėjas be draudiko raštiško sutikimo prisiėmė atsakomybę už nuostolius, sutiko tenkinti trečiųjų asmenų
pretenzijas arba įsipareigojo atlyginti nuostolius.
Ekspedijuojamas krovinys buvo areštuotas, sulaikytas
arba konfiskuotas.  
Draudimo objektu nelaikoma:
turtiniai interesai, susiję su draudėjo atsakomybe arba
baudomis dėl brangiųjų (tauriųjų) metalų, brangakmenių,
juvelyrinių arba meno dirbinių, monetų, pinigų, vertybinių
popierių, dokumentų, aktų, paveikslų, skulptūrų, gyvų gyvūnų, palaikų, persikraustymo daiktų, pašto siuntų, lengvųjų automobilių, spirito ekspedijavimo.
Draudėjo atsakomybė dėl žalos, padarytos nuosavybės
teise arba nuomojant išsipirktinai valdomam turtui.
Ekspeditoriaus atsakomybė už krovinio vežėjo kelių
transportu padarytą žalą kroviniui.

AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO
APSAUGOS APRIBOJIMŲ?
Bendra išmokų suma apsaugos laikotarpiu negali viršyti
draudimo sutartyje nurodytos sumos.
Draudimo liudijime abipusiu sutarimu numatyta besąlyginė išskaita.
Draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime apibrėžtiems krovinių tipams.

KUR MAN TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?
Draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytoje draudimo teritorijoje (galima nurodyti valstybių, jų grupių, žemynų sąrašą).

KOKIOS MANO PAREIGOS?
•
•
•
•
•
•

Laikytis visų esamų ir sudarant draudimo sutartį papildomai sutartų veiklos saugumo arba rizikos mažinimo priemonių ir kontroliuoti,
kad vykdoma veikla atitiktų įstatymuose, norminiuose aktuose, turto eksploatavimo taisyklėse, darbo saugos taisyklėse, priešgaisrinės
apsaugos tarnybų nurodymuose keliamus saugumo reikalavimus.
Pasikeitus draudimo rizikai per 3 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“.
Atsitikus draudžiamajam įvykiui, nedelsiant imtis veiksmų jo plitimui sustabdyti ir pranešti kompetentingoms institucijoms.
Per 1 parą informuoti „Lietuvos draudimą“ apie atsitikusį įvykį ir nurodyti visas žinomas įvykio detales.
Atsitikus nelaimingam įvykiui, per 3 darbo dienas apie jį raštu pranešti „Lietuvos draudimui“.
Nedelsiant pranešti „Lietuvos draudimui“, jeigu dėl žalos atlyginimo pradedamas teisminis procesas.

KADA IR KAIP MOKU?
Mokama visa draudimo įmoka vienu kartu arba skaidoma į dalines įmokas.
Įmoką apmokėti galite šiais būdais:
• savitarnoje www.savasld.lt,
• e. banke, užsisakius gauti e. sąskaitas (papildomai galite nustatyti, kad jos būtų apmokėtos automatiškai),
• pavedimu,
• skyriuje mokėjimo kortele,
• Lietuvos pašto, „Maximos“ kasoje.
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?
Įprastinė ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki
tos dienos draudimo įmoka yra apmokėta (jeigu draudimo sutartyje nesusitarta kitaip).

KAIP GALIU NUTRAUKTI SUTARTĮ?
Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel. 1828 arba užsukite į
artimiausią skyrių.

