PATVIRTINTA
UAB „BTA DRAUDIMAS“
2009-07-15 valdybos nutarimu Nr. 55
SAUSUMOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Nr. 017
1. Bendroji dalis
1.1. Draudikas - UAB “BTA Draudimas”.
1.2. Sausumos transporto priemonių draudimo taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai Draudiko nustatytos
sausumos transporto priemonių draudimo standartinės sąlygos, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties
dalis.
1.3. Draudėjas – fizinis ar juridinis asmuo, šių taisyklių pagrindu sudaręs su Draudiku draudimo sutartį.
1.4. Transporto priemonės teisėtas valdytojas - asmuo, valdantis transporto priemonę teisėtu pagrindu, t. y.
savininkas, nuomininkas, panaudos turėtojas ir pan.
1.5. Apdraustasis – draudimo polise įvardintas fizinis asmuo (apdraustos transporto priemonės vairuotojas
ir/ar keleivis).
1.6. Naudos gavėjas – draudimo polise Draudėjo valia nurodytas arba Apdraustojo paskirtas asmuo, kuris
draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis įgyja teisę į draudimo išmoką.
1.7. Draudimo sutartis – tai taisyklės, Draudėjo raštiškas prašymas sudaryti draudimo sutartį (jeigu toks buvo
pildomas) ir draudimo polisas.
1.8. Transporto priemonės rinkos vertė – tai pinigų suma, už kurią transporto priemonė galėtų būti parduota
rinkoje, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčio ją pirkti ir norinčio ją parduoti, jeigu abi sandorio
šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų.
1.9. Draudimo suma – tai draudimo polise nurodyta maksimali draudiko atsakomybės pagal draudimo sutartį
riba.
11.10. Franšizė (išskaita) – tai pinigų suma, kuria yra mažinama draudimo išmoka, tai yra neatlyginama žalos
dalis.
1.11. Autoavarija - tai transporto priemonės susidūrimas su kita transporto priemone, kitais judančiais ar
nejudančiais objektais, apsivertimas, paskendimas, kritimas ar kokio nors daikto ant transporto priemonės
užkritimas, sukeltas ne dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veikos (išskyrus kitų transporto priemonių vairuotojus)
ar ne dėl stichinės nelaimės.
1.12. Vagystė šiose taisyklėse reiškia:
1.12.1. slaptą ar atvirą transporto priemonės pagrobimą;
1.12.2. slaptą ar atvirą transporto priemonės detalių, dalių ar agregatų pagrobimą;
1.12.3. plėšimą – apdraustos transporto priemonės užvaldymą, panaudojant arba grasinant tuoj pat
panaudoti fizinį arba psichinį smurtą, arba kitaip atimant galimybę teisėtam transporto priemonės valdytojui
priešintis, ką konstatuoja atitinkami teisėsaugos organai ir dėl tokio fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas.
1.13. Stichinės nelaimės šiose taisyklėse reiškia:
1.13.1. potvynį - staigų vandens atviruose telkiniuose (upėse, ežeruose, mariose, jūroje) kilimą, dėl kurio
pragraužiamos dambos, apsemiamos žemesnės miestų, gyvenviečių dalys, žemės ūkio kultūrų pasėlių
plotai, automobilių kelių ruožai, apgadinami pramonės objektai;
1.13.2. audrą - stiprų vėją, kai vėjo greitis 20 m/s ir daugiau;
1.13.3. liūtį - trumpalaikį intensyvų lietų, kai per vieną valandą ar trumpesnį laiko tarpą vienam kvadratiniam
metrui iškrenta 30 ar daugiau milimetrų kritulių;
1.13.4. krušą - 10 milimetrų ir didesnio skersmens ledo gabaliukų kritulius;
1.13.5. žaibo trenkimą - tiesioginė žaibo iškrova į apdraustą transporto priemonę;
1.13.6. gaisrą – ugnį, atsiradusią ne šiam tikslui skirtame židinyje arba išsiveržusią iš jo ir galinčią plisti
savaime. Kai gaisro priežastis yra savaiminis užsidegimas (trumpas jungimas ar kita priežastis, išskyrus
padegimą), tai laikoma draudiminiu įvykiu, jei transporto priemonė įvykio dieną buvo ne daugiau kaip 10 metų
amžiaus;
1.13.7. sprogimą – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstą staiga vykstantį didelio energijos kiekio išmetimą;
1.13.8. žemės drebėjimą;
1.14. Trečiųjų asmenų neteisėta veika - tai tyčinis transporto priemonės sunaikinimas ar sugadinimas,
padarytas ją padegant ar susprogdinant, taip pat transporto priemonės sugadinimas ar sunaikinimas kitokiais
neteisėtais būdais.
1.15. Nelaimingas atsitikimas – netikėtas staigus įvykis, kurio metu prieš apdraustojo valią jo kūną iš išorės
veikiantis fizinis, cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitoks poveikis pakenkia apdraustojo sveikatai arba
tampa jo mirties priežastimi.
1.16. Papildoma įranga – tai bet kuri neserijiniu būdu (ne gamyklos gamintojos) stacionariai įrengta įranga.
1.17. Bagažas – tai apdraustoje transporto priemonėje gabenami savininko (teisėto valdytojo) ir keleivių
asmeniniai daiktai, draudžiamojo įvykio metu esantys transporto priemonėje. Bagažu nelaikomi grynieji
pinigai, juvelyriniai, antikvariniai daiktai, kvepalai, kolekcijos, komerciniais tikslais pervežami daiktai.
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2. Draudimo objektas
2.1. Draudimo objektas yra Draudėjo (Naudos gavėjo) turtiniai interesai, susiję su apdraustos sausumos
transporto priemonės (toliau - transporto priemonė), išskyrus geležinkelio transporto priemones, valdymu,
naudojimu, disponavimu.
2.1. Šių taisyklių pagrindu draudžiamos iš išorės techniškai tvarkingos, nustatyta tvarka atitinkamose
įstaigose įregistruotos (turinčios nuolatinės registracijos Lietuvos Respublikoje valstybinius numerius)
transporto priemonės.
2.2. Papildomai gali būti apdrausta, tai nurodant draudimo polise:
2.2.1. Draudėjo turtiniai interesai, susiję su bet kokios papildomos įrangos, įmontuotos apdraustoje transporto
priemonėje, kurios gamykla - gamintoja neįmontuoja kaip būtinos transporto priemonės eksploatavimui,
sugadinimu, sunaikinimu ar dingimu dėl draudiminio įvykio. Gali būti draudžiama ši papildoma įranga:
neišimama garso, vaizdo aparatūra, navigacinės sistemos, lengvo lydinio ratlankiai, išorinės bagažinės,
papildomi žibintai, dujinė įranga, papildomi apsaugos lankai, papildomi slenksčiai ir pan. Papildoma įranga
apdraudžiama nuo tų pačių draudiminių įvykių ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir transporto priemonė;
2.2.2. draudėjo (naudos gavėjo) turtiniai interesai, susiję su apdraustoje priemonėje esančiu draudėjo (teisėto
valdytojo) ir keleivių bagažu;
2.2.3. vairuotojo ir keleivių, važiuojančių apdrausta transporto priemone, sveikata ir gyvybė.
3. Draudžiamieji įvykiai
3.1. Draudžiamuoju įvykiu yra transporto priemonės sugadinimas ir/ar sunaikinimas, ir/ar dingimas dėl:
3.1.1. autoavarijos (“A”);
3.1.2. stichinių nelaimių (“S”). Apsidraudus nuo stichinių nelaimių, įvykus draudžiamajam įvykiui taip pat yra
atlyginama žala dėl transporto priemonės sugadinimo ar sunaikinimo, kai tai įvyko dėl gaisro, sprogimo,
autoavarijos, jeigu tokį gaisrą, sprogimą, autoavariją sukėlė bent viena iš 1.13. punkte nurodytų stichinių
nelaimių;
3.1.3. vagystės (“V”). Transporto priemonės draudimo nuo vagystės būtina sąlyga - įmontuota į transporto
priemonę apsaugos sistema, blokuojanti maitinimo ir/ar uždegimo sistemas;
3.1.4. trečiųjų asmenų neteisėtos veikos (“T”).
3.2. Apdraustojo trauma ir/ar Apdraustojo mirtis (“N”) įvykusi dėl nelaimingo atsitikimo draudimo sutarties
galiojimo metu, dėl draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo.
3.3. Draudėjas gali pasirinktinai draustis nuo rizikų, nurodytų taisyklių 3.1.- 3.2. punktuose. Draudiko
atsakomybė galioja tik draudimo polise nurodytų draudimo rizikų atžvilgiu.
3.4. Apdraustojo trauma ir mirtis (taisyklių 3.2. punktas), bus pripažįstama draudžiamaisiais įvykiais tik tada,
kai tai bus tiesiogiai susiję su apdrausta transporto priemone ir traumą ar mirtį sukels draudžiamasis įvykis,
nurodytas draudimo polise.
3.5. Draudžiamasis įvykis draudžiant bagažą yra bagažo sugadinimas ar sunaikinimas dėl draudžiamojo
įvykio, ištikusio transporto priemonę.
4. Nedraudžiamieji įvykiai
4.1. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikoma, kai Draudėjas arba transporto priemonės teisėtas valdytojas:
4.1.1. vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų, kitų psichotropinių
medžiagų arba vengė (atsisakė) patikrinimo dėl girtumo, narkotikų, vaistų ir/ar kitų psichotropinių medžiagų
vartojimo;
4.1.2. vairavo transporto priemonę neturėdamas vairuotojo pažymėjimo ar teisės vairuoti tos kategorijos
transporto priemonę, arba kitaip neteisėtai naudojo transporto priemonę;
4.1.3. vairavo transporto priemonę, kuriai autoavarijos metu buvo pasibaigęs Valstybinės techninės apžiūros
galiojimo laikas arba transporto priemonė buvo eksploatuojama eksploatavimą draudžiančiomis sąlygomis,
kurios yra numatytos teisės aktuose;
4.1.4. nepakluso policijos pareigūno (eismo reguliuotojo) reikalavimui sustoti, bandė pabėgti ar buvo
priverstinai stabdomas, arba savavališkai pasišalino iš įvykio vietos;
4.1.5. žalą padarė tyčia arba nuslėpė įvykio priežastis, aplinkybes ir padarinius, arba kitais neteisėtais būdais
siekė gauti draudimo išmoką ar ją padidinti;
4.1.6. transporto priemonę naudojo kaip nusikaltimo įrankį arba savižudybės priemonę;
4.1.7. vairavo transporto priemonę pažeisdamas darbo režimo ar darbo saugumo reikalavimus, numatytus
galiojančiuose teisės aktuose arba transporto priemonę eksploatavo pažeidžiant jos technines
charakteristikas, jeigu tai buvo draudžiamojo įvykio priežastis ar sąlygojo žalos padidėjimą. Ši sąlyga galioja
tik autoavarijos rizikai;
4.1.8. naudojo transporto priemonę ne pagal jos tiesioginę paskirtį, eksploatavo transporto priemonę su
vasaros sezonui skirtomis padangomis tuo metų laiku, kai teisės aktuose numatoma transporto priemonės
eksploatacija su žieminio protektoriaus padangomis, jeigu tai buvo draudžiamojo įvykio priežastis ar sąlygojo
žalos padidėjimą. Ši sąlyga galioja tik autoavarijos rizikai;
4.1.9. vairuodamas transporto priemonę ruošėsi arba dalyvavo renginiuose, kuriuose siekiama kuo didesnio
greičio (sportinės varžybos, treniruotės, atrakcionai), jeigu kitaip nenumatyta draudimo sutartyje;
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4.1.10. transporto priemonę naudojo mokomiesiems važiavimams, taip pat pervežė, buksyravo arba buvo
pervežama, buksyruojama jo paties vairuojama transporto priemonė, pažeidžiant nustatytus KET
reikalavimus;
4.1.11. Kai transporto priemonė buvo naudojama kelių eismui neskirtose vietose (važiavo užšalusiais
vandens telkiniais, miškais, laukais, pievomis ir pan.).
4.2. Nedraudžiamaisiais įvykiais yra laikomi ir tie atvejai, kai:
4.2.1. avarijos, stichinių nelaimių atveju buvo sugadintos ar sunaikintos transporto priemonės padangos,
ratlankiai, jeigu tuo pačiu metu nebuvo sunaikintos ar sugadintos kitos transporto priemonės kėbulo dalys;
4.2.2. žala susidarė dėl tiesiogiai su vairavimu nesusijusių, aplaidumu pasižyminčių Draudėjo ar transporto
priemonės teisėto valdytojo veiksmų ar kitų nuo jo priklausančių priežasčių, dėl kurių jis negalėjo saugiai
vairuoti transporto priemonės: vairuodamas užmigo arba kai transporto priemonė pradėjo judėti nesant
vairuotojui už vairo, vairuodamas automobilį atliko veiksmus, trukdančius saugiai valdyti automobilį;
4.2.3. žala susidarė dėl transporto priemonės rekonstrukcijos, senėjimo (korozijos), susidėvėjimo, turėjusių
įtakos draudžiamajam įvykiui įvykti arba dėl gaisro, kurio priežastis yra savaiminis užsidegimas (trumpas
sujungimas), jei transporto priemonė įvykio dieną buvo daugiau kaip 10 metų amžiaus;
4.2.4. žala susidarė dėl karo veiksmų, karo arba ypatingosios padėties įvedimo, masinių riaušių, streikų,
konfiskavimo ar areštavimo, valstybinės valdžios ar valstybinės (savivaldybės) vykdomosios valdžios
institucijų priimtų sprendimų;
4.2.5. žala susidarė dėl tiesioginio ar netiesioginio atominio sprogimo poveikio, radiacijos ar radioaktyvaus
užteršimo, susijusio su bet kokiu atominės energijos bei radioaktyvių medžiagų panaudojimu;
4.2.6. žala susidarė dėl transporto priemonės raktelių ar valdymo pulto, ar papildomos įrangos vagystės,
sugadinimo, sunaikinimo, jei minėta įranga įvykio metu nebuvo apdraustoje transporto priemonėje;
4.2.7. transporto priemonė buvo palikta be priežiūros, t.y. transporto priemonė buvo palikta neužrakinta,
neįjungta sumontuota signalizacija;
4.2.8. transporto priemonė buvo pavogta paties transporto priemonės savininko arba transporto priemonės
vagystė įvykdyta savininkui žinant, panaudojus originalius transporto priemonės raktus, nesant įsilaužimo
pėdsakų;
4.2.9. transporto priemonė patyrė avariją, kai kirto geležinkelio pervežą, degant draudžiamam signalui.
4.3. Draudžiant vairuotoją ir keleivius nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su apdrausta transporto priemone,
nedraudžiamaisiais įvykiais taip pat laikoma:
4.3.1. apdraustojo trauma, kai kreipiantis į sveikatos priežiūros įstaigą nėra šviežių traumos požymių, pagal
kuriuos gali būti nustatoma nelaimingo atsitikimo data ir aplinkybės, ir sveikatos priežiūros įstaiga nepatvirtina
susižalojimo;
4.3.2. išnirimai, trūkimai, lūžimai, plyšimai, organų ar jų funkcijų netekimas dėl įgimtų ar įgytų trūkumų arba
susirgimų; traumų padarinių paūmėjimas dėl ligų sukeltų komplikacijų; traumos - ligų sukeltų priepuolių metu;
4.3.3. avarijos pasekoje paūmėjusios ligos, patologiniai sutrikimai dėl psichinių reakcijų, infekcinės ligos;
4.3.4. apdraustojo sužalojimas ar mirtis, nesusiję su polise nurodytais draudžiamaisiais įvykiais.
4.4. Draudikas neatlygina baudų, paskirtų Draudėjui, o taip pat nuostolių dėl transporto priemonės prekinės
vertės netekimo, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
4.5. Draudikas nemoka draudimo išmokos, jeigu Apdraustasis, Draudėjas, Naudos gavėjas arba transporto
priemonės teisėtas valdytojas:
4.5.1. Draudikui pateikia neteisingą, klaidinančią informaciją apie draudžiamąjį įvykį;
4.5.2. nepateikė Draudikui visų pastarajam reikalingų dokumentų draudžiamojo įvykio priežastims bei žalos
dydžiui nustatyti, taip pat policijos pažymų, išskyrus punktuose 11.13. ir 13.3.3. numatytus atvejus.
4.6. Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką:
4.6.1. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo tyčios (išskyrus
būtinosios ginties ir kt. teisės aktų numatytus atvejus);
4.6.2. jeigu Draudėjas gavo visą ar dalinį žalos atlyginimą iš trečiojo asmens, kalto dėl padarytos žalos;
4.6.3. jeigu Draudėjas neparodė Draudiko atstovui sugadinto turto (iki jo remonto) arba jo visų liekanų;
4.6.4. kitais taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.
5. Pareiga atskleisti informaciją
5.1. Prieš sudarant draudimo sutartį, Draudėjas privalo pateikti Draudikui visą žinomą informaciją apie
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei, jeigu tos aplinkybės nėra
žinomos Draudikui.
5.2. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Draudėjas privalo informuoti draudiką, pripažįstamos aplinkybės,
nurodytos raštiškame prašyme sudaryti draudimo sutartį (taisyklių priedas Nr.1), taip pat aplinkybės, apie
kurias draudikas papildomai raštu prašė Draudėjo suteikti informaciją.
5.3. Jeigu Draudėjas prašyme sudaryti draudimo sutartį nepateikė Draudiko nustatytos informacijos ar
informacijos, kurią Draudikas papildomai raštu prašė pranešti, ar pateikė šią informaciją nepilnai, o
Draudikas, neatsižvelgdamas į tai, sudarė draudimo sutartį, tai Draudikas netenka teisės reikalauti nutraukti
draudimo sutartį ar pripažinti ją negaliojančia remdamasis tuo, kad Draudėjas jam nepateikė informacijos.
5.4. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas suteikė Draudikui žinomai melagingą
informaciją apie aplinkybes, numatytas 5.1. punkte, tai Draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo
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sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias Draudėjas nuslėpė, išnyko iki draudžiamojo
įvykio ar neturėjo įtakos draudžiamajam įvykiui.
5.5. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė 5.1.
punkte nustatytos informacijos, tai Draudikas privalo ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šių aplinkybių
sužinojimo pasiūlyti Draudėjui pakeisti draudimo sutartį. Jeigu Draudėjas atsisako tai padaryti ir per vieną
mėnesį neatsako į pateiktą pasiūlymą, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį.
5.6. Jeigu Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė 5.1. punkte nustatytos informacijos, tai įvykus
draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką, kuri būtų išmokama Draudėjui įvykdžius
5.1. punkte numatytą sąlygą, dalį, proporcingą sutartos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų
nustatyta Draudėjui, jeigu jis būtų įvykdęs šio straipsnio 5.1. punkte numatytą pareigą, santykiui.
5.7. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas arba jo įgaliotas atstovas taip pat privalo suteikti
Draudėjui – fiziniam asmeniui šią informaciją:
5.7.1. draudimo sutarčiai taikomą teisę;
5.7.2. draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus;
5.7.3. nedraudžiamuosius įvykius ir kitus atvejus, kada Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti arba sumažinti
draudimo išmoką.
5.8. Sudarant draudimo sutartį ir jos galiojimo metu Draudikas (ar jo įgaliotas atstovas) privalo suteikti
Draudėjui šią informaciją apie: Draudiko pavadinimą, Draudiko įmonės rūšį, adresą, iš draudimo sutarties
kylančių ar su ja susijusią ginčų sprendimo tvarką, Draudiko elgesį, kai Draudėjas pažeidžia draudimo
sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus.
6. Draudimo sutarties sudarymo tvarka
6.1. Draudimo sutartis sudaroma, Draudėjui pateikus Draudikui prašymą raštu arba žodžiu. Raštiško
prašymo formą nustato Draudikas (taisyklių priedas Nr. 1). Draudėjas atsako už prašyme pateiktų duomenų
teisingumą. Sudarius draudimo sutartį, rašytinis Draudėjo prašymas tampa sudėtine draudimo sutarties
dalimi.
6.2. Jeigu draudimo sutartis sudaryta trečiojo asmens (naudos gavėjo) naudai, tai atsakingas Draudikui už
sutarties vykdymą yra Draudėjas, tačiau Draudikas turi teisę reikalauti, kad draudimo sutartyje numatytas
prievoles įvykdytų naudos gavėjas, jeigu Draudėjas savo prievolių pagal draudimo sutartį neįvykdė, o Naudos
gavėjas pareiškia Draudikui reikalavimą išmokėti draudimo išmoką. Atsitikus draudžiamajam įvykiui,
Draudikas, esant naudos gavėjo raštiškam sutikimui gali išmokėti draudimo išmoką Draudėjui. Draudėjas
turi teisę pakeisti draudimo sutartyje nurodytą Naudos gavėją kitu asmeniu, apie tai raštu pranešęs
Draudikui, išskyrus tuos atvejus kai Naudos gavėjas jau įvykdė kokias nors prievoles pagal draudimo sutartį
arba pareiškė reikalavimą Draudikui išmokėti draudimo išmoką.
6.3. Gavus Draudėjo prašymą draudimo sutarčiai sudaryti, Draudiko atstovas privalo, dalyvaujant Draudėjui,
apžiūrėti norimą drausti transporto priemonę ir transporto priemonės papildomą įrangą (kai ją norima drausti),
išsiaiškinti jų saugojimo sąlygas, naudojamas apsaugos priemones. Draudėjas privalo atsakyti į visus
Draudiko atstovo klausimus, susijusius su draudžiama transporto priemone ir papildoma įranga.
6.4. Draudžiamos tik techniškai tvarkingos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos
transporto priemonės.
6.5. Apie atliktą transporto priemonės ir transporto priemonės papildomos įrangos (kai ją norima drausti)
apžiūrą Draudiko atstovas savo parašu patvirtina rašytiniame prašyme draudimo sutarčiai sudaryti.
6.6. Draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį, gali pasirinkti draudimo variantą:
6.6.1. draudimo variantas “be nusidėvėjimo”. Sudarius draudimo sutartį šiuo draudimo variantu,
apskaičiuojant žalos dydį, keičiamų detalių kainos skaičiuojamos naujų detalių rinkos kainomis, buvusiomis
draudiminio įvykio dieną, neišskaičiuojant jų nusidėvėjimo procento, remontą organizuojant Draudėjo
pasirinkimu;
6.6.2. draudimo variantas “su nusidėvėjimu”. Sudarius draudimo sutartį šiuo draudimo variantu,
apskaičiuojant žalos dydį, keičiamų detalių kainos skaičiuojamos naujų detalių rinkos kainomis, buvusiomis
draudiminio įvykio dieną, išskaičiuojant jų nusidėvėjimo procentą, o remonto įmonę parenka Draudikas.
Draudėjas pasirinkęs gamintojo atstovo remonto įmonę pats apmoka darbų įkainių skirtumą lyginant su
vidutiniais remonto darbų įkainiais rinkoje.
6.6.3. draudimas „nauja verte“. Draudžiant transporto priemonę nauja verte, laikoma, kad draudimo suma ir
rinkos vertė lygi transporto priemonės pirmojo pardavimo vertei, patvirtintai transporto priemonę pardavusios
įmonės. Ši nuostata dėl rinkos vertės nustatymo yra taikoma tik tuo atveju, kai nauja transporto priemonė yra
įsigyta mažmeninėje prekyboje Lietuvoje. Nuostolis apskaičiuojamas, atsižvelgiant ne į apdraustos transporto
priemonės rinkos vertę įvykio dieną, bet į jos vertę draudimo sutarties sudarymo dieną. Šiam draudimo
variantui galioja draudimo neišskaitant nusidėvėjimo nuostatos, remontą organizuojant Draudėjo pasirinkimu.
Šiuo variantu draudžiamos naujos transporto priemonės pirmuosius 2 mėnesius nuo jų pirmojo pardavimo.
6.7. Bagažas draudžiamas pirmos rizikos draudimu, taikant draudimo varianto „su nusidėvėjimu“ nuostatas.
6.8. Draudžiant bet kuriuo iš nurodytų variantų, po išmokos išmokėjimo dėl draudžiamojo įvykio, draudimo
sutartis lieka galioti sutartyje numatyta draudimo suma.
6.9.Draudimo sutarties sudarymą patvirtina Draudėjui išduotas draudimo polisas. Praradus polisą draudimo
sutarties galiojimo metu, Draudėjas turi teisę kreiptis į Draudiką su prašymu dėl dublikato išdavimo.
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7. Draudimo sutarties galiojimas
7.1. Draudimo sutartis įsigalioja polise nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip:
7.1.1. mokant draudimo įmoką grynais pinigais – sekančią kalendorinę dieną po draudimo įmokos ar pirmos
jos dalies sumokėjimo, 00 val. 00 min., bet ne anksčiau negu nurodyta draudimo polise;
7.1.2. mokant draudimo įmoką mokėjimo pavedimu – sekančią kalendorinę dieną po draudimo įmokos ar
pirmos jos dalies įskaitymo į įmonės sąskaitą, bet ne anksčiau negu nurodyta draudimo polise.
7.2. Draudiko pagal šias taisykles teikiama draudimo apsauga ir Draudiko atsakomybė prasideda nuo
draudimo sutarties įsigaliojimo momento.
7.3. Atskirais atvejais gali būti sudaroma individuali transporto priemonių draudimo sutartis, numatanti
papildomas sąlygas nei numatyta šiose taisyklėse.
7.4. Draudimo sutartis galioja draudimo polise nurodytoje teritorijoje:
7.4.1. kai draudimo polise nurodoma, kad sutarties galiojimo teritorija Europa, draudimo sutartis galioja šiose
šalyse: Airija, Albanija, Andora, Austrija, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija,
Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva,
Liuksemburgas, Makedonija, Moldova, Monakas, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija,
Rusija (tik europinė dalis iki Uralo kalnų), San Marinas, Serbija ir Juodkalnija, Slovakija, Slovėnija, Suomija,
Švedija, Šveicarija, Turkija (tik europinė jos dalis), Ukraina, Vengrija, Vokietija;
7.4.2. kai draudimo polise nurodoma, kad sutarties galiojimo teritorija Europa be NVS, draudimo sutartis
galioja visose šalyse, nurodytose 7.4.1. punkte, išskyrus: Baltarusiją, Moldovą, Rusiją ir Ukrainą, kuriose
draudimo sutartis negalioja.
8. Draudimo suma
8.1. Transporto priemonė ir transporto priemonės papildoma įranga draudžiama draudimo suma, kuri yra lygi
jos rinkos vertei sutarties sudarymo dieną (ši nuostata netaikoma draudžiant transporto priemones nauja
verte). Draudimo suma yra viena ir ta pati draudžiant nuo kiekvieno draudiminio įvykio.
Naujos papildomos įrangos draudimo suma yra nustatoma pagal jos pirkimo dokumentuose nurodytą
įsigijimo kainą. Jeigu papildoma įranga nėra nauja, tai jos draudimo suma yra jos rinkos vertė sutarties
sudarymo dieną. Ji nustatoma iš naujos įrangos kainos išskaičiuojant nusidėvėjimą pagal šių taisyklių priedą
Nr. 2 (2 lentelė). Draudžiamos įrangos draudimo suma negali viršyti 20% draudžiamos transporto priemonės
draudimo sumos ir negali būti didesnė kaip 5000 Lt. Papildoma įranga draudžiama nuo tų pačių rizikų kaip ir
pati transporto priemonė.
Bagažo draudimo sumą pasirenka Draudėjas.Ji negali viršyti 5% draudžiamos transporto priemonės
draudimo sumos ir negali būti didesnė kaip 3 000 Lt. Bagažas draudžiamas nuo tų pačių rizikų kaip ir pati
transporto priemonė.
8.2. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma sutarties galiojimo metu lieka nepakitusi, išskyrus atvejus,
jei išmoka išmokėta dėl transporto priemonės sunaikinimo ar praradimo.
8.3. Vairuotojo ir keleivių sveikata bei gyvybė draudžiama draudėjo nuožiūra pasirinkta draudimo suma.
Vairuotojui yra nustatoma atskira draudimo suma. Visiems transporto priemonės keleiviams nustatoma
bendra draudimo suma. Draudimo suma tenkanti kiekvienam keleiviui, draudžiamojo įvykio metu buvusiam
apdraustoje transporto priemonėje, apskaičiuojama bendrą keleivių draudimo sumą dalijant iš keleivių,
buvusių apdraustoje transporto priemonėje draudžiamojo įvykio metu, skaičiaus.
8.4. Draudimo polise nurodyta draudimo suma po sutarties sudarymo negali būti ginčijama, išskyrus atvejus,
kai Draudikas, nepasinaudojęs savo teise įvertinti draudimo riziką, buvo apgautas dėl to, kad buvo nurodyta
žinomai melaginga draudimo vertė arba buvo padaryta aritmetinė ar rašybos klaida.
8.5. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, viršija draudimo vertę, tai draudimo sutartis negalioja
dėl tos draudimo sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę. Tačiau išmokėta draudimo vertę viršijanti
draudimo išmoka negali būti išieškota.
8.6. Jeigu draudimo įmokos mokamos periodiškai ir, nustačius 8.5. punkte nurodytas aplinkybes, draudimo
įmoka dar nėra visiškai sumokėta, likusi mokėti draudimo įmokos suma sumažinama proporcingai draudimo
sumos sumažinimo dydžiui.
8.7. Jeigu draudimo suma buvo padidinta dėl Draudėjo apgaulės, Draudikas turi teisę reikalauti draudimo
sutartį pripažinti negaliojančia ir atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta draudimo įmoka.
8.8. Taisyklių 8.5., 8.6., 8.7. punktų nuostatos taip pat taikomos tais atvejais, kai draudimo suma viršija
draudimo vertę apdraudus tą patį objektą pagal kelias draudimo sutartis su skirtingais draudikais (dvigubas
draudimas). Šiuo atveju draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas draudikas, sumažinama proporcingai
draudimo sumos sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį.
8.9. Jeigu draudimo sutartyje nustatyta transporto priemonės draudimo suma yra mažesnė už draudimo
vertę, tai, įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui (naudos gavėjui) dalį jo patirtų
nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui.
9. Franšizė (išskaita)
9.1. Transporto priemonė gali būti draudžiama su franšize arba be jos. Franšizės dydis nustatomas pinigų
suma arba koeficientu nuo draudimo sumos, nurodant jų dydį draudimo sutartyje.
9.2. Franšizė gali būti sąlyginė ir besąlyginė. Taikant sąlyginę franšizę, Draudikas nemoka draudimo
išmokos, jei žalos dydis lygus ar mažesnis už franšizę, tačiau tuo atveju, kai apskaičiuota draudimo išmoka
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viršija franšizės dydį, draudimo išmoka nemažinama franšizės dydžiu. Taikant besąlyginę franšizę,
apskaičiuota draudimo išmoka kiekvienu draudžiamojo įvykio atveju yra mažinama franšizės dydžiu.
9.3. Draudikas turi teisę netaikyti franšizės (tiek sąlyginės, tiek besąlyginės), numatytos draudimo sutartyje,
kai jam, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą
žalą asmens (esant subrogacijai), jei šis asmuo yra žinomas ir nėra jokių kliūčių realizuoti perėjusią
reikalavimo teisę.
10. Draudimo įmoka
10.1. Draudimo įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į draudžiamas rizikas, draudimo sutarties galiojimo
laikotarpį, draudimo sumą, anksčiau Draudėjo turėtų draudžiamųjų įvykių kiekį, franšizės dydį.
10.2. Draudimo sutartys paprastai sudaromos 1 metų laikotarpiui, jeigu Draudikas ir Draudėjas nesutaria
kitaip.
10.3. Draudimo įmoka mokama grynais pinigais arba mokėjimo pavedimu.
10.4. Draudimo įmokos mokėjimo tvarka ir terminai nustatomi polise.
10.5. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos, draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejį, kai
draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos sumokėjimu), Draudikas apie tai privalo
pranešti Draudėjui raštu, nurodydamas, jog, per 15 dienų, nuo pranešimo gavimo Draudėjui nesumokėjus
draudimo įmokos ar jos dalies, Draudiko prievolės, įvykus draudžiamajam įvykiui, mokėti draudimo išmoką
vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką. Preziumuojama, jog
Draudėjas gavo Draudiko pranešimą, išsiųstą paštu, praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo. Jeigu
draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau negu 3 mėn., Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti
draudimo sutartį.
10.6. Padidėjus draudimo rizikai (atsiradus taisyklių 10.8. punkte nurodytoms aplinkybėms), Draudėjas ne
vėliau kaip per 3 dienas (išskyrus švenčių ir poilsio dienas), kai apie tokias aplinkybes sužinojo, apie tai
privalo raštu pranešti Draudikui, kuris, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti
draudimo įmoką. Jeigu Draudėjas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti
didesnės draudimo įmokos, Draudikas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar
pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
10.7. Jeigu Draudėjas neįvykdo 10.6. punkte nustatytos pareigos, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti
sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Tačiau Draudikas neturi teisės
reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkybės, galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą.
10.8. Draudimo rizikos padidėjimu yra laikoma:
10.8.1. prašyme sudaryti draudimo sutartį nurodytų duomenų pasikeitimas;
10.8.2. transporto priemonės apsaugos priemonių (įrengimų) gedimas;
10.8.3. transporto priemonės techninių ir konstrukcinių charakteristikų, nustatytų tos transporto priemonės
gamyklos gamintojos, pakeitimas;
10.8.4. apdraustos transporto priemonės apsaugos priemonių ar kitų jos saugojimo aplinkybių pablogėjimas;
10.8.5. apdraustos transporto priemonės registracijos liudijimo, užvedimo raktelių ar apsaugos priemonių
valdymo pultų pametimas, dingimas;
10.8.6. apdraustos transporto priemonės įkeitimas draudimo sutarties galiojimo metu.
10.9. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės,
dėl kurių sumažėja ar gali sumažėti draudimo rizika, Draudėjas dėl draudimo rizikos sumažėjimo turi teisę
reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju
nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar sumažinti draudimo įmokos, Draudėjas turi teisę kreiptis į
teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
10.10. Mokant draudimo išmoką, išskaičiuojamos visos pagal sutartį nesumokėtos draudimo įmokos, jeigu
nesusitarta kitaip.
11. Žala ir jos nustatymo tvarka
11.1. Draudimo išmoką nustato Draudikas, vadovaudamasis iš Draudėjo ir kompetentingų įstaigų gautais
dokumentais, pagrindžiančiais draudžiamojo įvykio faktą ir leidžiančiais nustatyti jo priežastis bei apskaičiuoti
žalos dydį. Nustatant žalos dydį, atsižvelgiama tik į įvykio metu patirtus apdraustojo sužalojimus ir tiesiogiai
transporto priemonei padarytus sugadinimus.
11.2. Draudėjas, nesutikęs su Draudiko žalos įvertinimu, turi teisę dėl žalos dydžio nustatymo savo sąskaita
kreiptis į nepriklausomus ekspertus. Kai draudimo išmoka mokama pagal nepriklausomų ekspertų
apskaičiavimus, pridėtinės vertės mokestis neatlyginamas.
11.3. Ekspertų išvadose turi būti visi duomenys, reikalingi įvykio priežastims ir nuostolio dydžiui nustatyti.
Priešingu atveju jos nėra pagrindas Draudikui žalai apskaičiuoti ir draudimo išmokai mokėti.
11.4. Nuostoliai dėl transporto priemonės (papildomos įrangos) sunaikinimo yra:
11.4.1. jeigu transporto priemonė (papildoma įranga) apdrausta naujos vertės draudimo variantu (taisyklių
punktas 6.6.3.) – transporto priemonės draudimo suma, išskaičiavus galimų panaudoti liekanų likutinę vertę;
11.4.2. kitais atvejais - transporto priemonės vertė draudžiamojo įvykio dieną, išskaičiavus galimų panaudoti
liekanų likutinę vertę.
Transporto priemonė laikoma sunaikinta, jeigu jos remontas negalimas dėl techninių priežasčių arba jos
remonto kaina viršytų 70% transporto priemonės rinkos vertės, buvusios draudžiamojo įvykio dieną, jei
draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
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11.5. Nuostoliai dėl transporto priemonės (papildomos įrangos) vagystės yra:
11.5.1. jeigu transporto priemonė (papildoma įranga) apdrausta naujos vertės draudimo variantu (taisyklių
punktas 6.6.3.) – transporto priemonės (papildomos įrangos) draudimo suma, išskaičiavus franšizę vagystės
rizikai, jeigu ji buvo numatyta draudimo sutartyje;
11.5.2. kitais atvejais - transporto priemonės ar jos dalių (papildomos įrangos) vertė draudžiamojo įvykio
dieną, išskaičiavus franšizę vagystės rizikai, jeigu ji buvo numatyta draudimo sutartyje.
11.6. Nuostoliai dėl transporto priemonės (papildomos įrangos) sugadinimo yra:
11.6.1. kai transporto priemonė (papildoma įranga) apdrausta draudimo variantu “be nusidėvėjimo” (taisyklių
6.6.1. punktas), tai žala dėl transporto priemonės (papildomos įrangos) sugadinimo draudžiamojo įvykio metu
yra lygi transporto priemonės (papildomos įrangos) remonto vertei (sugadintų detalių ir jų pakeitimo darbų
vertė);
11.6.2. kai transporto priemonė (papildoma įranga) apdrausta draudimo variantu “su nusidėvėjimu” (taisyklių
6.6.2 punktas), tai žala dėl transporto priemonės (papildomos įrangos) sugadinimo draudžiamojo įvykio metu
yra lygi transporto priemonės (papildomos įrangos) remonto vertei (sugadintų detalių ir jų pakeitimo darbų
vertė), atskaičiavus transporto priemonės naujų detalių nusidėvėjimo procentą pagal taisyklių priedą Nr. 2,
išskyrus atvejus, kai keičiama analogiškomis naudotomis detalėmis;
11.6.3. kai transporto priemonė (papildoma įranga) apdrausta naujos vertės draudimo variantu (taisyklių
6.6.3. punktas), tai žala dėl transporto priemonės (papildomos įrangos) sugadinimo draudžiamojo įvykio metu
yra lygi transporto priemonės remonto (papildomos įrangos) vertei (sugadintų detalių ir jų pakeitimo darbų
vertė).
11.7. Tais atvejais, kai transporto priemonė yra sugadinta draudžiamojo įvykio metu (jei toks draudžiamasis
įvykis buvo numatytas draudimo sutartyje) ir dėl techninių gedimų tokią transporto priemonę po draudžiamojo
įvykio reikia pervežti, į žalą taip pat įskaičiuojamos išlaidos, būtinos transporto priemonę buksyruoti (pervežti)
iki artimiausios remonto dirbtuvės ir minimalaus remonto, būtino transporto priemonei parvažiuoti savo eiga
iki teisėto valdytojo nuolatinės gyvenamosios vietos. Draudikas atlygina tik faktiškai padarytas ir atitinkamais
dokumentais patvirtintas vienkartines išlaidas, būtinas transporto priemonei buksyruoti (pervežti) iki
artimiausios remonto dirbtuvės, bet ne daugiau kaip 3 % nuo draudimo sumos, nurodytos polise ir ne daugiau
500 Lt Lietuvoje ir 1000 Lt užsienyje.
11.8. Draudimo išmoka dėl transporto priemonės valstybinio numerio ženklo vagystės ar sunaikinimo
(išskyrus autoavarijos riziką) negali viršyti 50 Lt.
11.9. Draudikas taip pat atlygina išlaidas, susijusias su apdraustos transporto priemonės sugadinimais, kurie
buvo padaryti sąmoningai, gelbstint nukentėjusiuosius.
11.10. Žala dėl transporto priemonės papildomos įrangos apskaičiuojama analogiškai transporto priemonės
draudimo išmokai. Už garso aparatūrą su nuimamu skydeliu vagystės atveju (išskyrus plėšimą) nuostolis
atlyginamas, jeigu po draudžiamojo įvykio Draudikui perduodamas nuimamas skydelis.
11.11. Nuostoliai dėl bagažo sunaikinimo – tai bagažo vertė draudžiamojo įvykio dieną. Nuostoliai dėl bagažo
sugadinimo – tai bagažo remonto vertė (sugadintų daiktų remonto vertė).
11.12. Dokumentus, įrodančius žalos dydį, turi pateikti Draudėjas (jo atstovas). Atlyginamos tik dokumentais
pagrįstos išlaidos. Nesant pakankamai dokumentų, įrodančių žalos dydį, žala atlyginama pagal Draudiko
paskaičiavimus.
11.13. Jeigu draudžiamasis įvykis atsitinka ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai transporto priemonės
remontas užsienyje gali būti atliekamas tik tiek, kiek tai reikalinga saugiam eismui užtikrinti, remonto apimtį ir
sąlygas suderinus su Draudiku. Jei tokio remonto išlaidos jų apmokėjimo dieną neviršija 500 EUR pagal
Lietuvos banko oficialų kursą sąskaitos išrašymo dieną, remontas gali būti atliekamas be suderinimo su
Draudiku. Nuostolis nustatomas pagal pateiktas sąskaitas, kuriose nurodomi atlikti darbai, panaudotos
medžiagos, pakeistos dalys.
11.14. Jei stichinių nelaimių ir trečiųjų asmenų neteisėtos veikos atvejais transporto priemonė sugadinta
nežymiai ir numatoma žala neviršija 5% draudimo sumos, bet ne daugiau 2500 Lt, ir draudžiamojo įvykio
aplinkybės yra aiškios, tai draudimo išmoka gali būti mokama be pranešimo policijai.
11.14.1. Jei autoavarijos atveju kaltas eismo įvykio dalyvis pasišalina iš įvykio vietos, be pranešimo policijai
žala atlyginama ne daugiau 5% draudimo sumos, bet ne daugiau 2500 Lt.
11.15. Žala asmens sveikatai nustatoma remiantis gydymo įstaigos pažyma, gydytojų-ekspertų komisijos
išvadomis. Draudikas turi teisę žalos dydžiui nustatyti kreiptis į nepriklausomus ekspertus.
11.16. Apdraustajam draudžiamojo įvykio metu patyrus traumą, draudimo išmokos dydis nustatomas pagal
Draudiko nustatytą metodiką (taisyklių priedas Nr.3).
11.17. Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio mirus, išmokama draudimo sutartyje numatyta draudimo
išmoka, kuri lygi draudimo sumai.
11.18. Būtinos išlaidos, Draudėjo turėtos mažinant žalą ar žalos išvengimo arba mažinimo išlaidos,
atlyginamos proporcingai draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui, neatsižvelgiant į tai, kad išlaidos
kartu su žalos dydžiu viršija draudimo sumą. Draudikas atleidžiamas nuo žalos atlyginimo, jeigu žala atsirado
dėl to, kad Draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių šiai žalai sumažinti ar išvengti.
11.19. Apskaičiuota draudimo išmoka yra lygi patirtos žalos dydžiui ir apdraustos transporto priemonės ir/ar
transporto priemonės papildomos įrangos apdraudimo koeficiento sandaugai, atskaičiavus franšizę (jei
franšizė buvo numatyta draudimo sutartyje).
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11.20. Draudikas nemoka už transporto priemonės pakeitimus, pagerinimus, už remontą dėl susidėvėjimo,
vertės sumažėjimo, už skubų detalių pristatymą, už transporto priemonės prastovas ir kurą, už negautas
pajamas dėl negalėjimo naudotis transporto priemone, už Draudėjo sumokėtas baudas ir kitus panašius
mokėjimus.
12. Draudimo išmokų mokėjimas
12.1. Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos, numatytos polise, išskyrus taisyklių 11.13. punkte
numatytą atvejį.
12.2. Draudimo išmoka išmokama pavedimu Draudėjui, Naudos gavėjui, remontą atlikusiai įmonei,
paveldėtojui.
12.3. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma nemažėja (išskyrus atvejį, kai draudimo išmoka išmokėta
dėl transporto priemonės sunaikinimo ar praradimo).
12.4. Draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa
informacija, reikalinga nustatant draudžiamąjį įvykį, jo aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.
Mokant draudimo išmoką, išskaičiuojamos visos pagal šią sutartį nesumokėtos draudimo įmokos, jeigu
nesusitarta kitaip.
12.5. Jei Draudikas nesilaiko draudimo išmokos išmokėjimo termino, tai moka 0,02% dydžio delspinigius nuo
laiku neišmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną, bet ne daugiau 25% neišmokėtos draudimo
išmokos.
12.6. Draudikas gali atidėti draudimo išmokos mokėjimą iki bus baigtas parengtinis tyrimas ar teisminis
procesas, susijęs su draudžiamuoju įvykiu.
12.7. Jeigu Draudėjas draudimo objektą yra apdraudęs keliose draudimo įmonėse, tai draudimo išmoką
kiekviena draudimo įmonė moka proporcingai, neviršydama bendro žalos dydžio.
12.8. Draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, prilygstančią apdraustos transporto priemonės ir/ar transporto
priemonės papildomos įrangos rinkos vertei, buvusiai draudžiamojo įvykio dieną, įgyja šio turto savininko
teises.
12.9. Draudimo išmoka dėl apdraustos transporto priemonės valstybinio numerio ženklo vagystės ir
sunaikinimo negali viršyti 50 Lt.
12.10. Įvykus nelaimingam atsitikimui, draudimo išmokai gauti pateikiami tokie dokumentai: patyrus traumą
ar kitokį sveikatos sutrikimą - medicininės įstaigos pažyma, atitinkamos teisėsaugos įstaigos pažyma ir
asmenį liudijantis dokumentas, mirties atveju - apdraustojo mirties liudijimas, dokumentai, patvirtinantys
paveldėjimo teisę, naudos gavėjo asmenį liudijantis dokumentas.
12.11. Draudimo išmoka pagal punktą 3.2. yra mokama, jeigu Apdraustasis mirė ar sutriko jo sveikata
draudžiamojo įvykio pasekoje, per 6 mėnesius nuo draudžiamojo įvykio.
12.12. Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už
padarytą žalą asmens (subrogacija). Draudėjas (naudos gavėjas) privalo perduoti Draudikui visą informaciją,
kuri yra būtina, kad Draudikas tinkamai įgyvendintų jam perėjusią reikalavimo teisę. Jeigu Draudėjas (naudos
gavėjas) atsisakė savo reikalavimo teisės arba ją įgyvendinti tapo negalima dėl Draudėjo (naudos gavėjo)
kaltės, tai Draudikas atleidžiamas visiškai ar iš dalies nuo draudimo išmokos mokėjimo ir turi teisę reikalauti
grąžinti jau išmokėtą išmoką. Subrogacija netaikoma, jei taisyklių sąlygomis buvo apdrausta nuo nelaimingų
atsitikimų (taisyklių 3.2. punktas).
12.13. Draudikas neturi teisės:
12.13.1. išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu;
12.13.2. atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.
12.14. Jei įvykis yra draudžiamasis, o Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio,
Draudėjo pageidavimu Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus
žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
12.15. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar
suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką.
12.16. Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, jog Draudėjas
pažeidė draudimo sutarties sąlygas, privalo įvertinti Draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo
sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį.
13. Draudimo sutarties šalių tarpusavio teisės ir pareigos
13.1. Draudikas privalo:
13.1.1. supažindinti Draudėją su šiomis taisyklėmis ir įteikti jų kopiją Draudėjui;
13.1.2. neskelbti informacijos, gautos jam vykdant draudimo veiklą, apie Draudėją, apdraustą asmenį ar
naudos gavėją, jų sveikatos būklę ir turtinę padėtį, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
13.1.3. apžiūrėti transporto priemonę po draudžiamojo įvykio ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir surašyti
apžiūros aktą, dalyvaujant Draudėjui (jo įgaliotam atstovui);
13.1.4. įvykus draudžiamajam įvykiui, mokėti draudimo išmokas šiose taisyklėse nustatytais terminais ir
sąlygomis.
13.2. Draudėjas privalo:
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13.2.1. sudarydamas draudimo sutartį bei jos galiojimo metu suteikti Draudikui pastarojo nustatytą
informaciją apie apdraudžiamą objektą, taip pat informuoti apie sudarytas ar ketinamas sudaryti to paties
draudimo objekto draudimo sutartis;
13.2.2. draudimo sutartyje nustatytais terminais mokėti draudimo įmokas ar jos dalis;
13.2.3. nepalikti apdraustos transporto priemonės atidarytais langais, neužrakintomis durimis,
neveikiančiomis ir neįjungtomis apsaugos priemonėmis, taip pat nepalikti apdraustoje transporto priemonėje
vertingų daiktų, transporto priemonės registracijos liudijimo, apsaugos priemonių valdymo pultų, atsarginių
užvedimo raktelių ir apdraustos garso įrangos, išskyrus tuos atvejus, kai ši įranga įmontuota stacionariai;
13.2.4. tais atvejais, kai paaiškėja, jog draudimo išmoka pagal sutarties sąlygas neturėjo būti išmokėta,
Draudėjas privalo per 10 kalendorinių dienų nuo Draudiko pareikalavimo gavimo dienos grąžinti Draudikui
neteisėtai gautą draudimo išmoką;
13.2.5. informuoti Draudiką apie riziką įtakojančių faktorių, nurodytų taisyklių 10.8. punkte, pasikeitimą;
13.2.6. pasikeitus apdraustos transporto priemonės savininkui, draudimo apsauga teikiama tik iki sekančios
darbo dienos 24 val. 00 min., po to draudimo apsauga tokiai transporto priemonei nutrūksta.
Tokiu atveju Draudėjas turi teisę gauti sumokėtą draudimo įmokos dalį, proporcingą tolesniam draudimo
apsaugos galiojimo laikotarpiui; perleisti draudimo apsaugą kitai transporto priemonei;
13.2.7. draudžiant nuo vagystės ar trečiųjų asmenų neteisėtos veikos, įmontuoti Draudiko nurodyto lygio
signalizaciją ir paliekant transporto priemonę, pastarąją įjungti;
13.2.8. nedelsiant informuoti Draudiką apie apsaugos priemonių valdymo pultelio, užvedimo raktų pametimą
ir/ar dingimą. Draudimo sutartis dėl vagystės pristabdoma ir atnaujinama tada, kai Draudėjas pakeičia
transporto priemonės spynelę (-es) ir/ar signalizaciją, apie tai raštu informuodamas Draudiką;
13.2.9. pakeisti ar suremontuoti signalizaciją ar kitas apsaugines priemones jų sugedimo bei neveikimo
atveju, apie tai raštu informuojant Draudiką;
13.2.10. apie transporto priemonės ir/ar papildomos įrangos pasikeitimus ir pagerinimus raštu informuoti
Draudiką per 3 darbo dienas.
13.3. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudėjas privalo:
13.3.1. nedelsiant imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti. Draudikas atleidžiamas
nuo žalos atlyginimo, jeigu žala atsirado dėl to, kad Draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų
priemonių šiai žalai sumažinti ar išvengti;
13.3.2. kiekvienu atveju apie įvykį pranešti Draudikui;
13.3.3. įvykus autoavarijai, teisės aktuose numatytais atvejais, apie įvykį nedelsiant pranešti policijai. Taip pat
pranešti policijai ir tais atvejais, kai autoavarijos kaltininkas pasišalina iš įvykio vietos.
13.3.4. gaisro atveju nedelsiant pranešti priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, vagystės, trečiųjų asmenų
neteisėtos veikos, stichinių nelaimių ir nelaimingų atsitikimų atvejais nedelsiant pranešti policijai, medicinos
įstaigai, kitoms pagal situaciją reikalingoms tarnyboms;
13.3.5. jei draudžiamasis įvykis įvyko Lietuvos Respublikoje, ne vėliau kaip per parą (neskaitant poilsio ir
švenčių dienų) pranešti apie tai Draudikui ir vykdyti tolimesnius Draudiko nurodymus. Jei draudžiamasis
įvykis įvyko Lietuvos Respublikoje poilsio ar švenčių dienomis, pranešimo Draudikui apie įvykį terminas yra
perkeliamas į pirmą darbo dieną, einančią po ne darbo ar švenčių dienų. Per 3 darbo dienas žodinį
pranešimą privaloma patvirtinti raštiškai, užpildant nustatytą pranešimo formą;
13.3.6. transporto priemonę ar papildomą įrangą pagal galimybes saugoti poavarinėje būklėje iki jį apžiūrės
Draudiko atstovas, tačiau ne ilgiau kaip 3 darbo dienas nuo raštiško pranešimo apie draudžiamąjį įvykį;
13.3.7. jei įvykis įvyko užsienyje, per 3 darbo dienas, neskaitant švenčių ir poilsio dienų, pranešti Draudikui
apie draudžiamąjį įvykį, įvykio dalyvius, liudytojus, kaltininkus, pateikti visus turimus iš kompetentingų įstaigų
dokumentus apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir vykdyti tolimesnius Draudiko nurodymus;
13.3.8. jei transporto priemonė pavogta, pateikti Draudikui jos techninį pasą, transporto priemonės raktus ir
signalizacijos pultelius, išskyrus tuos atvejus, kai Draudėjas transporto priemonės techninį pasą, raktelius ir
signalizacijos pultelius yra pristatęs policijai;
13.3.9. sužalojimo ar mirties atveju, kai apdrausta vairuotojo ir keleivių sveikata, apdraustieji ar jų įgalioti
asmenys privalo apie įvykį pranešti Draudikui per 72 valandas, išskyrus švenčių ir poilsio dienas, išskyrus
tuos atvejus, kai tai padaryti neįmanoma dėl apdraustojo sveikatos būklės;
13.3.10. jeigu dėl esamo įvykio atliekamas tyrimas, iškelta baudžiamoji byla, įvykis baigėsi mirtimi, Draudėjas
privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., išskyrus švenčių ir poilsio dienas, pranešti apie tai Draudikui,
nepriklausomai nuo to, kad apie įvykį jau buvo pranešta;
13.3.11. pateikti Draudikui visus ir teisingus dokumentus, reikalingus draudžiamojo įvykio aplinkybėms bei
žalos dydžiui nustatyti;
13.3.12. nepradėti remonto darbų be raštiško Draudiko sutikimo, Draudikui dar nespėjus apžiūrėti sugadintos
transporto priemonės. Draudėjas privalo raštiškai suderinti remonto darbus kitur, nei nurodyta Draudiko, jei
tai sumažina padarytą žalą;
13.3.13. atlikus apdraustos transporto priemonės remontą ir Draudikui pareikalavus, Draudėjas privalo
perduoti Draudikui sugadintas ir pakeistas detales bei pateikti suremontuotą transporto priemonę apžiūrai;
13.3.14. vagystės atveju, kai Draudikui išmokėjus draudimo išmoką surandama pavogta transporto
priemonė, šalių sutarimu Draudėjas arba grąžina sumokėtą draudimo išmoką, arba perduoda transporto
priemonę Draudikui, perregistruojant ją pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
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13.3.15. Nustatant žalą, transporto priemonės ir/ar papildomos įrangos vertė negali viršyti draudimo sutartyje
nustatytos draudimo sumos.
13.4. Kai dėl draudžiamojo įvykio yra sugadinama apdrausta transporto priemonė, Draudėjas transporto
priemonės remonto vietos ar remonto dirbtuvių pasirinkimą privalo suderinti su Draudiku.
13.5. Kai Draudėjas nesilaiko taisyklių 13.4. punkte nurodytų reikalavimų, o transporto priemonė drausta
draudimo variantu „su nusidėvėjimu“, Draudikas turi teisę sumažinti draudimo išmoką, atsižvelgiant į tokios
pačios rūšies ir metų transporto priemonės remonto vidutinius rinkos įkainius.
13.6. Norint gauti draudimo išmoką, Draudėjas privalo pateikti:
13.6.1. nustatytos formos raštišką pranešimą ir paaiškinimą apie draudžiamąjį įvykį;
13.6.2. draudimo poliso kopiją;
13.6.3. kompetentingos įstaigos pažymą, kai pagal teisės aktus ar sutarties sąlygas apie įvykį buvo privaloma
pranešti kompetentingoms įstaigoms;
13.6.4. vairuotojo pažymėjimą;
13.6.5. transporto priemonės registracijos liudijimą;
13.6.6. transporto priemonės techninės apžiūros taloną;
13.6.7. papildomus dokumentus, kurių paprašo Draudikas.
13.7. Duomenis apie draudžiamąjį įvykį gali pateikti ir Draudėjo įgaliotas asmuo arba pilnametis Draudėjo
šeimos narys, tačiau bet kuriuo atveju Draudėjas yra atsakingas už teisingą duomenų apie draudžiamąjį įvykį
pateikimą.
13.8. Draudėjas turi teisę pakeisti apdraustą asmenį kitu asmeniu tik gavęs rašytinį Draudiko sutikimą.
13.9. Jei draudžiamojo įvykio metu transporto priemonė buvo sunaikinta (Taisyklių punktas 11.4.1) Draudikas
turi teisę išmokėti Draudėjui draudimo išmoką, lygią transporto priemonės rinkos vertei įvykio dieną,
išskaičiuojant franšizę, išskyrus atvejį, kai transporto priemonė buvo apdrausta nauja verte. Šiuo atveju
išmokama transporto priemonės draudimo suma, išskaičiuojant franšizę.
13.10. Šalių pareiga yra neplatinti konfidencialios informacijos, gautos sudarant draudimo sutartį, kaip antrai
šaliai, taip ir tretiesiems asmenims, taip pat panaudoti ją prieš antros šalies interesus.
14. Draudimo sutarties nutraukimo, pakeitimo, pasibaigimo tvarka ir terminai
14.1. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos galiojimo terminą, jeigu po sutarties
įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudiminė rizika išnyko dėl aplinkybių,
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu (draudimo objektas žuvo dėl priežasčių, nesusijusių su draudžiamuoju
įvykiu ir kt.). Šiuo pagrindu draudimo sutartis gali būti nutraukta, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas gavus
Draudėjo pranešimą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir tokiu atveju Draudėjui grąžinama draudimo įmokos
dalis už nepanaudotą galiojimo laikotarpį.
14.2. Jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo iniciatyva (išskyrus 14.1. punkte numatytus atvejus),
Draudėjui grąžinama draudimo įmoka už likusį nepanaudotą galiojimo laikotarpį, išskaičiavus iki 30%
draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidų, ir pagal tą draudimo sutartį išmokėtas sumas.
14.3. Jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo iniciatyva, Draudikui pažeidus draudimo sutartį,
Draudėjui grąžinama visa draudimo įmoka.
14.4. Jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudiko iniciatyva, Draudėjui pažeidus draudimo sutartį,
Draudėjui draudimo įmokos negrąžinamos.
14.5. Kai draudimo sutartis sudaroma trumpesniam negu vienas mėnuo laikotarpiui, Draudėjas turi teisę
nutraukti draudimo sutartį, raštiškai įspėjęs Draudiką ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki numatytos
draudimo sutarties nutraukimo datos.
14.6. Draudimo sutartis pasibaigia:
14.6.1. jei pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties galiojimo terminas;
14.6.2. išmokėjus draudimo išmoką už pavogtą ar visiškai sunaikintą transporto priemonę;
14.6.3. jeigu dėl to susitaria Draudėjas ir Draudikas;
14.6.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
14.7. Nutrūkus ar pasibaigus transporto priemonės draudimo rizikai, kartu nutrūksta ar pasibaigia ir jos
papildomos įrangos draudimas bei vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.
14.8. Draudikui sumokėjus dalį draudimo išmokos, jo prievolė pagal tą pačią draudimo sutartį lieka galioti
visai draudimo sumai, jei ko kito nenumato draudimo sutartis.
14.9. Draudimo sutarties sąlygos gali būti papildytos ar pakeistos tik rašytiniu Draudiko ir Draudėjo
susitarimu.
15. Draudimo sutarties perdavimo tvarka
15.1. Draudikas turi teisę perduoti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems
Draudikams, gavęs Draudimo priežiūros komisijos nustatytą leidimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
15.2. Draudėjui nesutinkant su Draudiko ketinimu perduoti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar
kitiems Draudikams, draudimo sutartis nutraukiama. Šiuo draudimo sutarties nutraukimo atveju Draudėjui
grąžinamos jo sumokėtos draudimo įmokos už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką.
16. Informacijos teikimo tvarka
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16.1. Bet koks pranešimas, kurį Draudėjas ar Draudikas privalo perduoti vienas kitam, turi būti atliktas šiose
taisyklėse nurodytais terminais vienu iš žemiau nurodytų būdų:
16.1.1. įteikiant Draudėjui, Draudikui draudimo polise nurodytais adresais ar šalių pranešimuose apie
buveinių adresų pasikeitimus;
16.1.2. išsiunčiant paštu registruotu laišku;
16.1.3. išsiunčiant faksu.
17. Ginčų sprendimo tvarka
17.1. Ginčai, kylantys tarp Draudėjo ir Draudiko dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, nepavykus
išspręsti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
__________________________________________
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