TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS
ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Produktas: transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudikas: AB „Lietuvos draudimas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir registruota draudimo
įmonė, kurios veiklą reglamentuoja LR draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai, priežiūrą vykdo
Lietuvos bankas; licencijos Nr. 17.

Šis dokumentas neatspindi konkrečios transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik
dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai.Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:
• LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme (toliau – Įstatymas)
• Standartinėse transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygose
• Techninės pagalbos paslaugų prie privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo sąlygose (Redakcija Nr. 3)
• Transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijime
Kokia šio draudimo rūšis?
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą mokama eismo
įvykiuose nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kai už žalą, padarytą valdant arba naudojant transporto priemonę, atsakingiems asmenims kyla civilinė
atsakomybė.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas – transporto priemonę naudojančių
valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo tretiesiems asmenims. Draudimo suma, patyrus vieną eismo
įvykį Lietuvoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų
asmenų, yra:
- 5 000 000 Eur dėl žalos asmeniui (įskaitant ir neturtinę žalą);
- 1 000 000 Eur dėl žalos turtui.
Draudžiamasis įvykis – eismo įvykis, kuriam įvykus turi
būti išmokėta išmoka. Tai kai dėl kliento (vairuotojo) kaltės nukenčia:
- kito asmens automobilis arba kita transporto priemonė,
- nukentėjusio automobilio vairuotojas,
- nukentėjusiame automobilyje esantis turtas,
- nukentėjusiame automobilyje esanti papildoma įranga,
- kliento ir kitame automobilyje važiavę keleiviai,
- kitas turtas, pvz., kelio atitvaras, šviesoforas ir pan.
Nemokama techninė pagalba Lietuvoje – suteikiama
fiziniams klientams, sudarantiems metinę draudimo sutartį, kurių lengvieji M1 ir N1 klasės automobiliai naudojami
asmeninėms reikmėms, o jų masė neviršija 3 500 kg. 24 val.
per parą, 7 d. per savaitę prireikus teikiamos šios paslaugos:
- transportavimas po eismo įvykio,
- ištempimas užklimpus sniege arba purve,
- avarinis durelių atrakinimas pametus arba užtrenkus
raktelius,
- variklio užvedimas išsikrovus akumuliatoriui,
- rato pakeitimas,
- kuro pristatymas,
- konsultacija telefonu.
Draudžiamieji įvykiai užsienyje – žala, padaryta kitoje
žaliosios kortelės sistemos valstybėje, atlyginama atsižvelgiant į tos valstybės teisės aktuose nustatytas draudimo
sumas. Jeigu žala padaryta per eismo įvykį, kuris įvyko kitos Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos teritorijoje, gali būti mokamos Įstatyme nurodytos draudimo sumos, jeigu šios yra didesnės.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Eismo įvykiams, įvykusiems transporto priemonę naudojant oro uostuose, kitose viešajam kelių eismui apribotose uždaro pobūdžio teritorijose arba autodromuose
per sporto varžybas, treniruotes, parodas arba mokymus
vairuoti.
Pačiam žalą padariusiam asmeniui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos
transporto priemonės draudėjo arba savininko turtui.

Ar yra kokių nors draudimo
apsaugos apribojimų?
Draudimo išmoka nemokama, jeigu:
žala kilo dėl karo veiksmų, teroro išpuolių, branduolinės
energijos poveikio arba nepaprastosios padėties,
žala padaryta vežamam už užmokestį kroviniui arba bagažui, esančiam kaltininko transporto priemonėje,
žala patirta netekus grynųjų pinigų, bižuterijos, juvelyrinių
ir meno dirbinių, vertybinių popierių, dokumentų, filatelijos, numizmatikos arba panašių rinkinių arba daiktų,
nukentėjo tretieji asmenys, kurie savo noru buvo žalą padariusioje transporto priemonėje ir žinojo, kad ta transporto priemonė vogta.
Iš žalą padariusio asmens gali būti susigrąžinta išmoka arba
jos dalis, kai:
šis vairavo apsvaigęs,
vairavo neturėdamas tinkamos kategorijos teisės vairuoti,
pasišalino iš eismo įvykio vietos,
žalą sukėlė tyčia,
įvykio kaltininkas laiku nevykdė pareigos pranešti apie eismo įvykį draudikui,
draudimo įmoka nebuvo sumokėta laiku,
įvykis nutiko dėl techniškai netvarkingos transporto priemonės, kai ją naudoti draudžia teisės aktai,
buvo pažeistos esminės sutarties sąlygos.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Suteikiama draudimo apsauga galioja visose Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijos Konfederacijoje.
Norint vykti į kitas užsienio šalis, papildomai Jums išduosime žaliąją kortelę. Žalioji kortelė galioja ir suteikia draudimo apsaugą kortelėje
nurodytose valstybėse.

Kokios mano pareigos?
•
•
•
•
•
•

Prašant, suteikti „Lietuvos draudimui“ teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti.
Įvykus eismo įvykiui, imtis prieinamų, protingų veiksmų galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos
pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą.
Apie eismo įvykį nedelsiant pranešti policijai Kelių eismo taisyklėse nurodytais atvejais.
Atsitikus įvykiui, per 3 darbo dienas apie jį raštu pranešti:
- savo draudimo bendrovei, jei esate kaltas dėl įvykio,
- kaltininko draudimo bendrovei, jei per įvykį nukentėjote.
Per 5 darbo dienas raštu pranešti savo draudikui apie pateiktą pretenziją atlyginti žalą arba teisme pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo,
pateikti visus būtinus paaiškinimus ir turimą informaciją.
Nedelsiant informuoti savo draudiką apie pasikeitusią draudimo riziką.

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoką galite mokėti vienu kartu arba, užsisakius gauti e. sąskaitas, skaidyti ją į dalines įmokas (nuo 2 iki 12 kartų).
Įmoką apmokėti galite šiais būdais:
• savitarnoje www.savasld.lt,
• e. banke, užsisakius gauti e. sąskaitas (papildomai galite pasirinkti sąskaitas apmokėti 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 privalomojo draudimo sutartis sudaroma 12-ai mėnesių (pasienio – nuo 15 iki 90 dienų) ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną.
Jeigu yra sudarytos kelios draudimo sutarys, įsigaliojus naujai sutarčiai, prieš tai dėl tos pačios transporto priemonės tam pačiam arba iš dalies
sutampančiam sutarties galiojimo laikotarpiui sudaryta draudimo sutartis baigia galioti.
Draudimo sutartis baigia galioti, jei transporto priemonė, kuri buvo apdrausta pagal įprastinę privalomojo draudimo sutartį, įregistruojama
kitoje valstybėje ir transporto priemonei išduodamas kitos valstybės valstybinis numerio ženklas. Be to, draudimo sutartys pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Jūs galite nutraukti draudimo sutartį įspėję „Lietuvos draudimą“ likus ne mažiau kaip 15-ai dienų iki planuojamos sutarties nutraukimo
dienos. Šiuo atveju grąžinsime sumokėtą įmoką už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaitę sutarties sudarymo ir vykdymo
administracines išlaidas.
Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel.1828 arba užsukite į
artimiausią skyrių.

