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Transporto priemonių draudimo taisyklės
Nr. 001
Draudimo taisyklių struktūra

Draudimo taisyklės yra sudarytos iš šių dalių:
Bendrosios dalies, kurioje aprašomi draudimo objektas, draudimo
galiojimo teritorija, draudimo vertė, draudimo suma ir nevisiškas
draudimas, draudimas didesne suma ir dvigubas draudimas, franšizė
(išskaita), šalių pareigos iki sutarties ir draudimo sutarties sudarymo
tvarka, draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka, Draudėjo ir Draudiko
pareigos draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, draudimo rizikos
padidėjimas, draudimo sutarties nutraukimo ir pasibaigimo terminai,
nuostolio nustatymo tvarka, remonto organizavimas, ekspertų
dalyvavimas, draudimo išmokos mokėjimo, nemokėjimo ir mažinimo
tvarka, netesybos už draudimo sutarties pažeidimus, pranešimų
perdavimo tvarka, informacijos konfidencialumas, ginčų nagrinėjimo
tvarka, baigiamosios nuostatos.
Draudimo apsaugos sąlygų, kuriose nurodomi draudžiamieji ir
nedraudžiamieji įvykiai (sąlygų numeriai 2xx). Jei šios sąlygos
neatitinka bendrosios dalies sąlygų, vadovaujamasi draudimo
apsaugos sąlygomis.
Papildomų sąlygų, kuriose nurodomos aplinkybės, išplečiančios ar
susiaurinančios draudimo apsaugą (sąlygų numeriai 3xx). Jei šios
sąlygos neatitinka bendrosios dalies sąlygų ar draudimo apsaugos
sąlygų, vadovaujamasi papildomomis sąlygomis.
Nurodymų Draudėjui – nurodymų, mažinančių draudimo riziką, kurių
Draudėjas privalo laikytis (sąlygų numeriai 4xx).
Draudimo sutarčiai galioja tik tos draudimo apsaugos ir papildomos
sąlygos bei nurodymai Draudėjui, kurie nurodomi draudimo
liudijime. Jeigu draudimo liudijime nurodomos kitos sąlygos, kurios
neatitinka draudimo apsaugos sąlygų, papildomų sąlygų ar
nurodymų Draudėjui, vadovaujamasi draudimo liudijime
nurodytomis kitomis sąlygomis.

Bendroji dalis
Naudojamos sąvokos

1. Draudikas – „If P&C Insurance AS“ veikianti per filialą.
2. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo
sutarties sudarymo; kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo
sutartį arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku pagal šias
draudimo taisykles.
3. Draudėjas gali sudaryti transporto draudimo sutartį dėl savo ar
kito asmens, kuris sudaręs draudimo sutartį tampa Apdraustuoju,
turtinių interesų.
4. Draudimo liudijime gali būti nurodytas Naudos gavėjas. Naudos
gavėjas – draudimo liudijime nurodytas asmuo arba Draudėjo ar
sutartyje nustatytais atvejais Apdraustojo paskirtas asmuo, turintis
teisę gauti draudimo išmoką.
5. Draudžiamasis įvykis – draudimo liudijime nurodytas atsitikimas,
kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
6. Transporto priemonė – nustatyta tvarka registruotas motorinis
įrenginys su jam išduotu valstybinio numerio ženklu, skirtas vežti
žmones ir (arba) gabenti krovinius. Ši sąvoka taip pat apima
priekabas, puspriekabes, traktorius, savaeiges mašinas ir
mobiliuosius įrengimus. Gamyklinė komplektacija – gamintojo arba
jo įgaliotojo atstovo nustatyta transporto priemonės komplektacija
jos išleidimo į apyvartą metu. Gamyklinė komplektacija yra
nustatoma pagal transporto priemonės kėbulo numerį, tikrinant
įgaliotojo transporto priemonių prekybos atstovo ar Audatex sąmatų
sistemoje.
7. Transporto priemonės rinkos vertė – pinigų suma, už kurią
Lietuvoje analogiška transporto priemonė gali būti parduota,
sudarius tiesioginį sandorį tarp norinčių parduoti ir pirkti asmenų po
transporto priemonės tinkamo pateikimo rinkai, jeigu abi sandorio
šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nelemiant kitiems sandoriams
bei interesams.
8. Lengvoji transporto priemonė – transporto priemonė keleiviams
vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą
vietą vairuotojui.
9. Transporto priemonės savininkas – asmuo, kuriam transporto
priemonė priklauso nuosavybės teise.
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10. Transporto priemonės valdytojas – asmuo, teisėtai valdantis
transporto priemonę.
11. Stiklai – transporto priemonės kėbulo, išorinių veidrodžių ar
žibintų stiklai.
12. Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo santykiais su
Draudiku ir Draudėju pagal šių Taisyklių pagrindu sudarytą draudimo
sutartį. Trečiuoju asmeniu nelaikomas asmuo, susijęs su Draudiku ar
Draudėju darbo ar civiliniais sutartiniais santykiais, Draudėjo šeimos
narys ar su Draudėju bendrą ūkį tvarkantis asmuo.
13. Šeimos nariai – Draudėjo, Apdraustojo – sutuoktiniai arba kartu
gyvenantys bendro ūkio siejami nesusituokę asmenys, Draudėjo ar
Apdraustojo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), seneliai,
broliai, seserys, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), šių sutuoktiniai
(sugyventiniai), vaikaičiai, jei turi bendrą ūkį su Draudėju ar
Apdraustuoju.
14. Papildoma įranga – ne transporto priemonės gamintojo ar jo
oficialaus atstovo sumontuota įranga.

Draudimo objektas
15. Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su gamyklinės
komplektacijos transporto priemonės, apdraustos pagal šias
taisykles, valdymu, naudojimu, disponavimu.

Draudimo galiojimo teritorija

16. Draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytoje
teritorijoje:
16.1. Lietuva;
16.2. Baltijos šalys: Lietuva, Latvija, Estija;
16.3. Europa I: Airija, Andora, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos
Respublika, Danija, Estija, Gibraltaras, Graikija, Islandija,
Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija,
Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Monakas,
Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, San
Marinas, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija,
Vatikanas, Vengrija, Vokietija;
16.4. Europa II: Europa I ir Albanija, Baltarusija, Bosnija ir
Hercegovina, europinė Rusijos dalis, Iranas, Izraelis,
Juodkalnija, Kroatija, Makedonija, Moldova, Serbija,
Tunisas, Turkija (europinė dalis), Ukraina.

Draudimo vertė

17. Draudimo vertė – vertė, kuria remiantis apskaičiuojamas
nuostolis ir draudimo išmoka. Draudimo vertė nurodoma draudimo
liudijime. Draudėjui ir Draudikui susitarus ir tai nurodžius draudimo
liudijime, transporto priemonė gali būti draudžiama vienu iš šių
variantų:
17.1. transporto priemonės draudimas rinkos verte – draudžiamųjų įvykių atveju nuostoliai, padaryti transporto priemonei, kai ji atstatoma, atlyginami išskaičiavus transporto
priemonės keičiamų dalių, detalių ir agregatų nusidėvėjimą, išskyrus atvejus, kai:
17.1.1. keičiama analogiškomis naudotomis dalimis;
17.1.2. transporto priemonės remontas atliekamas draudiko
nurodytoje remonto įmonėje ir transporto priemonė
yra ne senesnė kaip 5 metų (imtinai), skaičiuojant nuo
pirmosios transporto priemonės registracijos (gamybos) datos.
17.2. transporto priemonės draudimas nauja verte – transporto
priemonės sugadinimo atveju nuostoliai, padaryti transporto priemonei, atlyginami neišskaičiavus transporto
priemonės keičiamų dalių, detalių ir agregatų nusidėvėjimo.
18. Nusidėvėjimas – transporto priemonės dalių (išskyrus transporto
priemonės padangų, papildomos įrangos), kurias paveikia natūralus
nusidėvėjimas ir aplinkos poveikis, proporcingas transporto
priemonės ridai ir senumui, vertės sumažinimas, apskaičiuojamas
pagal 1 priedą.
19. Padangų, papildomos įrangos nusidėvėjimas nustatomas pagal
galiojančią Kelių transporto priemonių vertinimo instrukciją.

Draudimo suma ir nevisiškas draudimas
20. Draudimo suma – tai suma, kurios neviršydamas Draudikas
atlygina draudžiamųjų įvykių sukeltus nuostolius. Jei draudimo
liudijime nenurodyta konkreti draudimo suma, tai ji yra lygi

apdraustos transporto priemonės rinkos vertei, kokia ji buvo tuo
metu, kai nutiko draudžiamasis įvykis.
21. Jeigu draudimo liudijime draudimo suma nustatyta ir yra
mažesnė už apdraustos transporto priemonės rinkos vertę draudimo
sutarties sudarymo dieną (nevisiškas draudimas), tai nutikus
draudžiamajam įvykiui draudimo išmoka apskaičiuojama pagal
draudimo sumos ir transporto priemonės rinkos vertės santykį.

Draudimas didesne suma ir dvigubas draudimas

22. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo liudijime, viršija
apdraustos transporto priemonės rinkos vertę draudimo sutarties
sudarymo dieną (toliau — draudimas didesne suma), tai draudimo
sutartis negalioja tai draudimo sumos daliai, kuri viršija apdraustos
transporto priemonės rinkos vertę. Jeigu draudimo įmokos mokamos
periodiškai ir, nustačius, kad yra draudimas didesne suma, draudimo
įmoka dar nėra visiškai sumokėta, likusi mokėti draudimo įmokos
suma sumažinama proporcingai draudimo sumos sumažinimo
dydžiui.
23. Jeigu Draudėjui priklauso draudimo išmoka už tą patį nuostolį
pagal kelias draudimo sutartis (dvigubas draudimas), tai kiekvienas
Draudikas atlygina nuostolius proporcingai savo atsakomybės daliai,
tačiau bendra draudimo išmokų suma neturi viršyti nuostolio sumos.

Franšizė (išskaita)

24. Franšizė (išskaita) – suma, kuri kiekvieno draudžiamojo įvykio
atveju išskaitoma iš mokėtinos draudimo išmokos. Franšizė (išskaita)
nurodoma draudimo liudijime.
25. Jeigu dėl vieno įvykio gali būti taikomos dvi franšizės (išskaitos),
mokant draudimo išmoką taikoma tik viena – didesnė, jeigu
draudimo sutartyje nenurodyta kitaip.
26. Draudikas moka draudimo išmoką neišskaičiuodamas franšizės
(išskaitos), jei:
26.1. draudžiamasis įvykis atsitiko dėl trečiųjų asmenų (asmenų,
padariusių žalą) kaltės, yra nustatyti kaltininkai, jų kaltė
įrodyta ir Draudikas įgyja teisę regreso tvarka išieškoti
išmokėtą draudimo išmoką. Draudžiamajam įvykiui
nutikus ne Lietuvos Respublikoje, Draudikas moka draudimo išmoką neišskaičiavęs franšizės (išskaitos), jei įvykio
kaltininkas buvo sudaręs žaliosios kortelės sistemai
priklausančio Nacionalinio draudikų biuro vardu išduotą
tarptautinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį, pagal kurią visiškai atlyginama
draudžiamojo įvykio sukelta žala ir Draudikas įgyja realią
teisę regreso tvarka išieškoti išmokėtą draudimo išmoką.
Jei draudžiamasis įvykis atsitiko dėl abipusės draudžiamojo
įvykio dalyvių kaltės, išskaita taikoma proporcingai
Draudėjo kaltės dydžiui;
26.2. žala padaryta lengvosios transporto priemonės stiklams. Ši
sąlyga galioja tik tam draudžiamajam įvykiui, kurio metu
žala padaroma tik stiklams, ir tik tuo atveju, jei stiklų
remontas (keitimas) atliekamas Draudiko nurodytoje
remonto įmonėje arba kai transporto priemonei taikoma
pardavėjo garantija ir remontas (keitimas) atliekamas
įgalioto atstovo remonto įmonėje. Pardavėjo garantija –
Lietuvoje įregistruoto ir įgaliotojo transporto priemonių
prekybos atstovo parduotai transporto priemonei
suteikiama bendroji garantija.

Šalių pareigos ir draudimo sutarties sudarymo tvarka
27. Draudėjas, norėdamas sudaryti draudimo sutartį, užpildo
Draudiko nustatytos formos paraišką. Paraiška gali būti neteikiama,
jei Draudėjas pateikia Draudikui informaciją, kurią Draudikas laiko
pakankama draudimo rizikai įvertinti. Draudikas turi teisę reikalauti
papildomų dokumentų, automobilio nuotraukų ir kitos informacijos,
reikalingos tam, kad būtų įvertinta rizika.
28. Gavęs Draudėjo prašymą apdrausti, Draudikas turi teisę,
dalyvaujant Draudėjui ar jo įgaliotam asmeniui, apžiūrėti
pageidaujamą drausti transporto priemonę ir įvertinti draudimo
riziką.
29. Prieš sudarant draudimo sutartį Draudėjas privalo suteikti
Draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti
esminės įtakos draudžiamojo įvykio tikimybei ir šio įvykio galimų
nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir
negali būti žinomos Draudikui. Esminėmis, apie kurias Draudėjas

privalo informuoti Draudiką, laikomos šios aplinkybės: informacija
apie riziką; kita informacija, kurią Draudikas prašo suteikti raštu;
informacija apie kitas tos pačios transporto priemonės draudimo
sutartis, jei jos galios kartu su draudimo sutartimi, kurią ketinama
sudaryti.
30. Draudėjas privalo sumontuoti transporto priemonėje Draudiko
reikalaujamas apsaugos sistemas vienoje iš Draudiko nurodytų
įmonių iki draudimo sutartyje numatytos datos, o jeigu data
nenurodyta – iki draudimo apsaugos įsigaliojimo tai transporto
priemonei dienos ir Draudikui pareikalavus pateikti pažymą, kurioje
nurodyta, kad apsaugos nuo vagysčių priemonės ir jų įrengimas
atitinka Draudiko reikalaujamą apsaugos sistemų lygį.
31. Būtina sąlyga sudaryti draudimo sutartį – teisėtas draudėjo
turtinis interesas. Sudarydamas šią sutartį (sumokėdamas draudimo
įmoką), Draudėjas patvirtina, kad jis turi transporto priemonės, kuriai
apdrausti sudaroma ši sutartis, savininko sutikimą apdrausti
transporto priemonę. Transporto priemonė gali būti apdrausta
transporto priemonės savininko arba draudimo sutartyje nurodyto
naudos gavėjo, turinčio teisę gauti draudimo išmoką, naudai.
Draudėjas atsako už tokio sutikimo buvimą visą sutarties galiojimo
laikotarpį. Draudėjui tenka visos įstatymų nustatytos pasekmės
(įskaitant ir draudimo sutarties pripažinimą negaliojančia), jeigu jis
sudarė sutartį neturėdamas apdraustos transporto priemonės
savininko sutikimo arba sutikimas buvo atšauktas sutarties galiojimo
metu.
32. Draudikas siūlo draudimo sąlygas remdamasis Draudėjo pateikta
ir per draudimo objekto apžiūrą (jei ji daryta) gauta informacija bei
dokumentais.
33. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo sutartį
nenurodydamas priežasčių.
34. Prieš sudarant draudimo sutartį Draudikas privalo supažindinti
Draudėją su draudimo taisyklėmis ir įteikti jų kopiją.
35. Draudimo sutartis laikoma sudaryta:
35.1. abiem sutarties šalims pasirašius nustatytos formos
draudimo liudijimą;
35.2. Draudikui pasirašius draudimo liudijimą, o Draudėjui
sumokėjus draudimo liudijime nustatytą draudimo įmoką
ar pirmąją jos dalį liudijime nustatytais terminais.
36. Draudėjo pageidavimu gali būti sudaryta laikinoji draudimo
sutartis, kol nebaigtas draudimo rizikos vertinimas, draudimo sumų
skaičiavimas ar nėra iki galo susitarta dėl draudimo įmokos dydžio.
Laikinoji draudimo sutartis pasibaigia, kai Draudikas nustato
draudimo riziką, šalys susitaria dėl draudimo įmokos dydžio arba
momentu, nurodytu Draudiko rašte. Laikinosios draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiu taikomos visos šių taisyklių nuostatos,
reglamentuojančios Draudėjo ir Draudiko statusą bei draudimo
apsaugos apimtį. Jei tikroji draudimo sutartis nesudaroma, laikinoji
draudimo sutartis yra laikoma negaliojančia nuo pat pirmos jos
suteikimo dienos ir Draudikas nėra įpareigotas mokėti draudimo
išmokas už įvykius, atsitikusius laikinosios draudimo sutarties
apsaugos laikotarpiu.

Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka
37. Draudimo laikotarpis nurodomas draudimo liudijime.
38. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo
liudijime. Draudimo įmoką apskaičiuoja Draudikas, atsižvelgdamas į
Draudėjo pateiktą ir kitą informaciją, draudimo riziką ir draudimo
liudijime nustatytas sąlygas.
39. Draudėjas privalo tinkamai ir laiku mokėti draudimo įmokas.
39.1. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies
(išskyrus pirmąją draudimo įmoką, kai draudimo sutarties
įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu) draudimo liudijime nustatytu laiku, Draudikas
apie tai privalo įspėti Draudėją raštu ir nurodyti, jog, per 15
dienų nuo pranešimo gavimo nesumokėjus įmokos ar jos
dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta tik
Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį;
39.2. Jei draudimo sutartyje nenustatytas kitoks pranešimų
siuntimo būdas, laikoma, jog Draudėjas gavo Draudiko
paštu išsiųstą pranešimą, praėjus protingam terminui po jo
išsiuntimo. Draudikui neišsiuntus pranešimo apie sutarties
nutraukimą, draudimo sutartis galioja iki nustatyto
laikotarpio pabaigos;
39.3. Jeigu draudžiamasis įvykis atsitiko tuo metu, kai draudimo
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apsauga buvo sustabdyta, Draudikas nemoka draudimo
išmokos;
39.4. Jei draudimo apsauga dėl draudimo įmokos nemokėjimo
sustabdyta ilgiau negu 3 mėnesiams, Draudikas turi teisę
vienašališkai nutraukti draudimo sutartį;
39.5. Jei draudimo liudijime nustatytas Naudos gavėjas, visi šiame punkte aprašyti pranešimai turi būti siunčiami ir jam;
39.6. Jeigu draudimo sutartis sudaroma, kaip nustatyta šių
draudimo taisyklių bendrosios dalies 35.1 punkte, ir draudimo įmoka arba jos pirmoji dalis nesumokama draudimo
liudijime nustatytais terminais, tai Draudikas nemoka
Draudėjui draudimo išmokų už draudžiamuosius įvykius,
nutikusius nuo tos dienos, kai suėjo įmokos arba jos pirmosios dalies mokėjimo terminas, iki tos dienos, kai faktiškai
buvo sumokėta draudimo įmoka arba jos pirmoji dalis.
40. Draudėjo pareiga sumokėti įmokas už laikotarpį, kuriuo galiojo
draudimo apsauga, išlieka net ir pasibaigus draudimo laikotarpiui
arba nutraukus draudimo sutartį.
41. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai atitinkama
suma įrašoma į Draudiko sąskaitą banke ar sumokama į Draudiko
kasą, jei draudimo liudijime nenustatyta kitaip.
42. Jeigu apdraustos transporto priemonės nuosavybės teisė pereina
kitam asmeniui, draudimo sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai
Draudėjo išperkamosios nuomos sutarties pagrindu valdomos
transporto priemonės nuosavybės teisė pereina iš nuomotojo
Draudėjui.
43. Išperkamosios nuomos (lizingo) sutartis – sutartis, pagal kurią
viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš
trečiojo asmens kitos šalies (išperkamosios nuomos gavėjo)
nurodytą daiktą ir perduoti jį išperkamosios nuomos gavėjui valdyti ir
naudoti už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą išperkamosios
nuomos sutartyje nustatytą kainą daiktas pereis išperkamosios
nuomos gavėjui nuosavybės teise.

Draudėjo ir Draudiko pareigos draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu
44. Draudėjas privalo laikytis nurodymų dėl draudimo rizikos
mažinimo bei saugumo priemonių, nustatytų draudimo sutartyje, ir
elgtis taip, kaip būdamas neapsidraudęs elgtųsi protingas ir apdairus
asmuo.
45. Jeigu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu iš esmės pasikeičia
sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali padidėti
draudimo rizika, Draudėjas privalo pranešti tai Draudikui nedelsdamas, iškart, kai apie tokius pasikeitimus sužino. Draudimo
rizikos padidėjimu laikomos šios aplinkybės: transporto priemonėje
Draudiko nurodytu terminu reikalaujamos apsaugos priemonės
nesumontavimas ar įrengtos apsaugos priemonės pakeitimas
(išskyrus atvejus, kai įrengiamos papildomos apsaugos priemonės),
sugedimas; apsaugos priemonės valdymo pultų, imobilizatoriaus ar
originalių užvedimo raktelių skaičiaus pasikeitimas (praradimas);
transporto priemonės registracijos liudijimo praradimas
(pasikeitimas); transporto priemonės valstybinės registracijos
numerio praradimas (pasikeitimas); kai transporto priemonės
pagrindinės eksploatacijos vieta nėra Lietuvos Respublika; transporto
priemonės naudojimo paskirties pasikeitimas, kai transporto
priemonė pradedama naudoti taksi, nuomos, vairavimo mokymo ar
saugos paslaugų teikimo tikslais; kitų duomenų, kuriuos Draudikas
paprašė raštu pateikti sudarant draudimo sutartį, pasikeitimas.
Draudikas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas
arba padidinti draudimo įmoką, kai jam pranešama apie draudimo
rizikos padidėjimą. Jeigu Draudėjas tokiu atveju nesutinka keisti
draudimo sutarties sąlygų ar mokėti didesnės draudimo įmokos,
Draudikas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties
nutraukimo arba pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Jeigu
draudimo rizika padidėja, bet Draudėjas nepraneša to Draudikui,
pastarasis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti
atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nekompensuoja gautos draudimo
įmokos. Tačiau Draudikas neturi teisės nutraukti draudimo sutarties,
jeigu išnyko aplinkybės, galėjusios sukelti draudimo rizikos
padidėjimą.
46. Jeigu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Draudėjas sudaro
kitą draudimo sutartį su kitu draudiku apdrausti jau apdraustam
objektui nuo apdraustos rizikos, tai jis privalo nedelsdamas raštu
pranešti Draudikui apie kitą draudiką ir nurodyti objektą, kuris yra
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apdraustas, jo draudimo sumą ir draudžiamuosius įvykius, nuo kurių
objektas apdraustas. Šios sąlygos nevykdymas yra esminis draudimo
sutarties pažeidimas, ir Draudikas turi teisę nutraukti draudimo
sutartį bendrosios dalies 60 punkte nustatyta tvarka.
47. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Draudėjas privalo
suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui galimybę apžiūrėti
draudžiamus objektus, patikrinti transporto priemonės apsaugos
sistemų techninę būklę, įvertinti, ar laikomasi draudimo sutartyje
nurodytų sąlygų. Jeigu, Draudikui apžiūrint apdraustus objektus, bus
nustatyta, kad Draudėjas nesilaiko Draudiko nurodymų, draudimo
sutartyje nustatytų saugumo priemonių, transporto priemonės
saugojimo ir eksploatacijos taisyklių, darbo saugos reikalavimų,
Draudikas turi teisę raštu nurodyti Draudėjui protingą terminą, per
kurį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti. Jei per šį laiką trūkumai
nepašalinami, tai laikoma esminiu draudimo sutarties pažeidimu ir
Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bendrosios dalies 60
punkte nustatyta tvarka.
48. Jeigu apdraustos transporto priemonės, Draudėjo valdomos
pagal išperkamosios nuomos sutartį, nuosavybės teisė iš nuomotojo
pereina Draudėjui, šis nedelsdamas privalo raštu pranešti Draudikui
apie nuosavybės teisės perėjimą ir pateikti tai patvirtinančių
dokumentų kopijas. Nuo nuosavybės teisių perėjimo momento
subjektas, teikęs išperkamosios nuomos paslaugą Draudėjui, Naudos
gavėjo teisių netenka.
49. Draudėjas privalo tinkamai pranešti Naudos gavėjui ar
Apdraustajam apie sudarytą draudimo sutartį ir šių asmenų pareigas.
50. Įvykus atsitikimui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju
pagal draudimo sutarties sąlygas (toliau — įvykis), Draudėjas privalo:
50.1. imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai
sumažinti (gelbėti apdraustą transporto priemonę, užkirsti
kelią nuostoliams ar (ir) juos sumažinti), laikydamasis
Draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai buvo duoti.
Būtinąsias ir protingas išlaidas, Draudėjo patirtas mažinant
žalą ar vykdant Draudiko nurodymus, turi atlyginti
Draudikas, neatsižvelgdamas į tai, kad atitinkamos
priemonės nedavė teigiamo rezultato;
50.2. apie draudžiamąjį įvykį nedelsdamas pranešti policijai,
kitoms įstaigoms (priešgaisrinės apsaugos, sveikatos
apsaugos) tik taisyklių 87 punkte nustatytais atvejais;
50.3. nedelsdamas, vėliausiai per 2 darbo dienas po sužinojimo
apie įvykį, pranešti Draudikui arba jo atstovui apie įvykį ir
suteikti jam išsamią informaciją apie visas Draudėjui
žinomas įvykio aplinkybes. Apie vagystę būtina pranešti
raštu (elektroniniu paštu, faksu) nedelsiant, ne vėliau kaip
per 1 darbo dieną. Ši nuostata netaikoma, jei Draudėjas
draudžiamojo įvykio metu buvo sužalotas ir gydytas
stacionariai. Pranešimas apie įvykį gali būti pateikiamas
užpildant Draudiko nustatytą paraiškos formą jo
internetiniame puslapyje, taip pat telefonu, faksu arba
elektroniniu paštu (užpildant draudimo bendrovės nustatytą paraiškos formą) ar Draudiko nurodytoje remonto
įmonėje.
51. Transporto priemonės sugadinimo ar sunaikinimo atveju
Draudėjas papildomai privalo:
51.1. pateikti Draudikui ar jo paskirtam atstovui draudžiamojo
įvykio metu sugadintą ar sunaikintą transporto priemonę
arba jos liekanas tokios būklės, kokios jos buvo po
draudžiamojo įvykio, t.y. prieš remontą ar utilizavimą, taip
pat sugadintas transporto priemonės dalis ir jų liekanas;
51.2. užtikrinti transporto priemonės, jos agregatų apsaugą,
jeigu transporto priemonė po įvykio iki atidavimo
remontuoti ar perdavimo Draudikui momento lieka pas
Draudėją ar transporto priemonės valdytoją;
51.3. negavus Draudiko raštiško leidimo, neperleisti transporto
priemonės tretiesiems asmenims ar utilizuoti;
51.4. jei Draudikas reikalauja, perduoti pastarojo nuosavybėn
pakeistas detales, agregatus bei kitus reikmenis;
51.5. gavęs atlyginimą iš trečiojo asmens, atsakingo už padarytą
žalą apdraustai transporto priemonei, apie tai raštu per 3
darbo dienas informuoti Draudiką, pateikti žalos
atlyginimą patvirtinančius dokumentus ir grąžinti Draudiko išmokėtas sumas.
52. Transporto priemonės praradimo (vagystės) atveju Draudėjas
papildomai privalo:

52.1. Draudiko reikalavimu perduoti transporto priemonės
registravimo dokumentus, raktelių komplektus, signalizacijos nuotolinio valdymo pultus bei imobilizatoriaus
raktus arba oficialiais dokumentais įrodyti jų buvimą
ikiteisminio tyrimo institucijoje. Ši nuostata netaikoma
plėšimo atveju;
52.2. paaiškėjus, kur yra pavogta transporto priemonė,
nedelsdamas raštu pranešti tai Draudikui.
53. Draudėjas (Naudos gavėjas) privalo pateikti Draudikui ar jo
atstovui visus dokumentus ir visapusišką, išsamią, tikslią ir
atitinkančią tikrovę informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes,
pasekmes ir nuostolio dydį, leisti Draudikui atlikti įvykio metu
padarytos žalos priežasties ir dydžio tyrimą, suteikti jam informaciją
apie eismo įvykį ir jo dalyvius, kad Draudikas tinkamai įgyvendintų
jam perėjusią reikalavimo teisę. Draudiko reikalavimu Draudėjas
(Naudos gavėjas) taip pat privalo pateikti dokumentus apie
draudžiamojo įvykio aplinkybes, pasekmes ir nuostolio dydį, kuriuos
Draudikas turi teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka. Kad gautų draudimo išmoką, Draudėjas privalo pateikti tam
tikrus dokumentus:
53.1. transporto priemonės sugadinimo ar sunaikinimo atveju:
53.1.1. draudimo liudijimą, sertifikatą (jeigu jis buvo
išduotas) arba jų kopijas;
53.1.2. prašymą išmokėti draudimo išmoką, nurodant įvykio
datą, pranešimo apie įvykį Draudikui datą, įvykio
priežastis, jei jos Draudėjui yra žinomos, ir nuostolio
dydį;
53.1.3. transporto priemonę vairavusio asmens vairuotojo
pažymėjimą, transporto priemonės registravimo
liudijimą, techninės apžiūros taloną;
53.1.4. tuo atveju, jei nuostolio dydžio nustatymo ar išmokos
mokėjimo klausimai derinami ne su transporto
priemonės savininku, – transporto priemonės savininko įgaliojimą ar leidimą kitam asmeniui derinti
nuostolio nustatymo ir išmokos mokėjimo klausimus;
53.1.5. eismo įvykio deklaraciją arba iš policijos, priešgaisrinės apsaugos tarnybos ar kitų įstaigų gautus
dokumentus, kuriuose patvirtinamas transporto
priemonės sugadinimas ar sunaikinimas, taisyklių 87
punkte nustatytais atvejais. Eismo įvykio deklaracija eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių
valdytojų eismo įvykio vietoje užpildyta ir pasirašyta
forma, kurioje fiksuojamas eismo įvykio faktas,
aprašomos aplinkybės ir braižoma schema;
53.1.6. sąskaitą-faktūrą arba mokėjimo dokumentus,
patvirtinančius transporto priemonės remonto,
gelbėjimo, transportavimo, saugojimo išlaidas.
53.2. transporto priemonės ar jos dalių praradimo atveju:
53.2.1. draudimo liudijimą, sertifikatą (jeigu jis buvo
išduotas) arba jų kopijas;
53.2.2. prašymą išmokėti draudimo išmoką, nurodant įvykio
datą, pranešimo apie įvykį Draudikui datą, įvykio
priežastis, jei jos Draudėjui yra žinomos, ir nuostolio
dydį;
53.2.3. tuo atveju, jei nuostolio dydžio nustatymo ar išmokos
mokėjimo klausimai derinami ne su transporto
priemonės savininku, – transporto priemonės savininko įgaliojimą ar leidimą kitam asmeniui derinti
nuostolio nustatymo ir išmokos mokėjimo klausimus;
53.2.4. dokumentus iš policijos, patvirtinančius transporto
priemonės ar jos dalių praradimą, taisyklių 87 punkte
nustatytais atvejais;
53.2.5. objekto apsaugos sutartis, jei tokios buvo sudarytos.
Tai yra preliminarus dokumentų, reikalingų išmokai gauti, sąrašas.
Draudikas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų tik tuo
atveju, jei išvardintų dokumentų neužtenka nustatyti įvykio
aplinkybėms ar nuostolio dydžiui.
54. Minėtas Draudėjo pareigas taip pat gali atlikti Draudėjo įgaliotas
asmuo arba pilnametis šeimos narys. Visi šių taisyklių nurodymai,
skirti Draudėjui, yra privalomi ir transporto priemonės valdytojui.
Draudėjas laikomas atsakingu už draudimo sutarties pažeidimus ir
tais atvejais, kai pareigų, numatytų draudimo sutartyje, nevykdo
transporto priemonės valdytojas ar asmenys, veikiantys kaip
Draudėjo ar transporto priemonės valdytojo atstovai.

55. Draudikas įsipareigoja:
55.1. įvykus draudžiamajam įvykiui, šiose draudimo taisyklėse
nustatyta tvarka ir terminais išmokėti draudimo išmoką;
55.2. Draudėjo pageidavimu išmokėti avanso draudimo išmoką
draudimo taisyklėse nustatyta tvarka;
55.3. neskelbti apie Draudėją informacijos, gautos sudarant
draudimo sutartį, išskyrus įstatymuose nurodytus atvejus;
55.4. pakeisti draudimo sutarties sąlygas ar perskaičiuoti
draudimo įmoką, jeigu Draudėjas to reikalauja, kai
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu iš esmės
pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės ir
sumažėja ar gali sumažėti draudimo rizika. 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.
56. Draudiko teisės:
56.1. tikrinti, ar Draudėjas laikosi draudimo sutartyje prisiimtų
įsipareigojimų;
56.2. reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba
padidinti draudimo įmoką, jeigu po draudimo sutarties
sudarymo nustatoma, kad Draudėjas dėl neatsargumo
nepateikė bendrosios dalies 29 punkte nustatytos informacijos. Tokiais atvejais Draudikas privalo ne vėliau kaip
per du mėnesius nuo šių aplinkybių sužinojimo pasiūlyti
Draudėjui keisti draudimo sutartį. Jeigu Draudėjas atsisako
tai daryti ar (ir) per vieną mėnesį neatsako į pateiktą
pasiūlymą, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti
draudimo sutartį. Draudžiamojo įvykio atveju Draudikas
privalo išmokėti draudimo išmokos, kuri būtų išmokama
Draudėjui įvykdžius bendrosios dalies 29 punkte nustatytą
pareigą, dalį, proporcingą santykiui sutartos draudimo
įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta Draudėjui,
jeigu jis būtų įvykdęs bendrosios dalies 29 punkte
nustatytą pareigą;
56.3. Jei Draudėjas neįvykdė pareigos tinkamai pranešti Naudos
gavėjui ar Apdraustajam apie sudarytą draudimo sutartį ir
šių asmenų pareigas, remtis šia informacija įgyvendinant
savo teises.

Draudimo sutarties nutraukimo ir pasibaigimo terminai

57. Draudimo sutartis pasibaigia:
57.1. pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;
57.2. jei šalys susitaria nutraukti draudimo sutartį arba ji
nutraukiama įstatymų ar šių draudimo taisyklių nustatyta
tvarka;
57.3. sunaikinus transporto priemonę ar išmokėjus draudimo
išmoką už pavogtą transporto priemonę;
57.4. jeigu apdraustos transporto priemonės nuosavybės teisė iš
asmens, kurio interesais buvo sudaryta draudimo sutartis,
pereina kitam asmeniui, išskyrus 42 punkte nustatytus
atvejus;
57.5. jei likviduojamas Draudėjas ir nėra jo teisių ir pareigų
perėmėjų;
57.6. jei yra kitų įstatymuose numatytų sutarties ar prievolių
pabaigos pagrindų.
58. Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį Draudėjui
padarius esminį draudimo sutarties ar pareigų, galiojančių iki
sutarties, pažeidimą. Esminiai pažeidimai yra tokie:
58.1. esminės informacijos, skirtos rizikai įvertinti, neatskleidimas prieš sudarant draudimo sutartį (draudimo taisyklių
bendrosios dalies 29 punktas);
58.2. draudimo įmokos arba jos dalies nesumokėjimas laiku.
Tokiu atveju draudimo sutartis nutraukiama arba
nutrūksta draudimo taisyklių bendrosios dalies 39 punkte
nustatyta tvarka;
58.3. nepranešimas apie kitą Draudėjo draudžiamos transporto
priemonės draudimo sutartį su kitu draudiku nuo tų pačių
rizikų;
58.4. nurodymų dėl draudimo rizikos mažinimo, nustatytų
draudimo sutartyje, nevykdymas;
58.5. Draudiko rastų trūkumų nepašalinimas laiku, kaip
nustatyta bendrosios dalies 47 punkte;
58.6. nepranešimas apie draudimo rizikos padidėjimą, kaip
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nustatyta bendrosios dalies 45 punkte;
58.7. kiti pažeidimai, atitinkantys teisės aktuose numatytus
esminio sutarties pažeidimo kriterijus.
59. Kai draudimo sutartis nutraukiama Draudėjui padarius esminį
pažeidimą, sumokėtos draudimo įmokos Draudėjui negrąžinamos.
60. Draudimo sutartis nutraukiama Draudikui išsiuntus apie tai
pranešimą Draudėjui. Jei yra Apdraustasis ar Naudos gavėjas,
Draudikas pranešimą apie draudimo sutarties nutraukimą turi išsiųsti
ir jiems. Draudimo sutartis nutraukiama po 30 dienų nuo pranešimo
išsiuntimo datos.
61. Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kokiu atveju.
Jeigu Draudėjas nutraukia draudimo sutartį nesuėjus terminui arba
draudimo sutartis įstatymų numatytais atvejais nutraukiama teismo,
Draudėjui grąžinama draudimo įmokos dalis už likusį draudimo
sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavus draudimo sutarties
sudarymo bei vykdymo išlaidas (iki 30% Draudėjui grąžintinos
draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt).
62. Draudėjui nutraukiant sutartį, kai po sutarties įsigaliojimo išnyko
draudžiamojo įvykio galimybės arba draudimo rizika išnyko dėl
aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu (draudimo objektas
buvo sunaikintas ar sugadintas dėl priežasčių, nesusijusių su
draudžiamuoju įvykiu, ir pan.), Draudikas turi teisę į dalį draudimo
įmokos, kuri yra proporcinga draudimo apsaugos galiojimo terminui.
63. Visais atvejais, kai buvo mokėta draudimo išmoka ar pareikštas
pranešimas apie draudžiamąjį įvykį, draudimo įmoka negrąžinama.
64. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas
suteikė Draudikui akivaizdžiai melagingą informaciją apie aplinkybes,
galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio tikimybei ir šio
įvykio galimų nuostolių dydžiui, jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi
būti žinomos Draudikui, tai Draudikas turi teisę reikalauti pripažinti
draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės,
kurias Draudėjas nuslėpė, išnyko iki draudžiamojo įvykio arba
neturėjo įtakos draudžiamajam įvykiui.

Nuostolio nustatymo tvarka

65. Nuostoliai dėl transporto priemonės sugadinimo – tai tiesiogiai
dėl draudžiamojo įvykio, taip pat dėl sugadinimų, kurie sąmoningai
padaryti gelbstint nukentėjusiuosius, atsiradusios būtinos išlaidos
transporto priemonei suremontuoti iki būklės, buvusios prieš pat
draudžiamąjį įvykį. Būtinas remonto išlaidas sudaro remonto darbų
vertė, dažymo darbų vertė, keičiamų dalių vertė (nuvertinant dalis dėl
nusidėvėjimo), dažymo medžiagų vertė.
66. Nuostoliai dėl transporto priemonės sunaikinimo ar praradimo
(vagystės) gali būti atlyginami nauja arba rinkos verte.
67. Nuostoliai dėl transporto priemonės sunaikinimo, praradimo
(vagystės) atlyginant nauja verte yra lygūs:
67.1. transporto priemonės sunaikinimo atveju nuostolis,
padarytas transporto priemonei, yra lygus transporto
priemonės draudimo sumai atėmus liekanų vertę;
67.2. transporto priemonės praradimo atveju nuostolis,
padarytas transporto priemonei, yra lygus transporto
priemonės draudimo sumai.
68. Nuostolis dėl transporto priemonės sunaikinimo ar transporto
priemonės praradimo (vagystės) atlyginant rinkos verte yra lygus:
68.1. transporto priemonės sunaikinimo atveju nuostolis,
padarytas transporto priemonei, yra lygus transporto
priemonės rinkos vertės prieš pat draudžiamąjį įvykį ir
liekanų vertės skirtumui;
68.2. transporto priemonės praradimo atveju nuostolis, padarytas transporto priemonei – tai suma ne didesnė už
transporto priemonės rinkos vertę prieš pat draudžiamąjį
įvykį.
69. Jeigu draudimo liudijime draudimo vertės ir nuostolių atlyginimo
variantas nėra nurodytas, nuostoliai dėl transporto priemonės
sunaikinimo ar praradimo atlyginami nauja verte, jeigu apdraustoji
transporto priemonė atitinka visas šias sąlygas:
69.1. nuo pirmosios transporto priemonės registracijos datos
praėjo ne daugiau kaip vieneri metai;
69.2. visą laiką nuo pirmosios transporto priemonės registracijos
nepasikeitė transporto priemonės savininkas arba Draudėjas šią transporto priemonę naudojo išperkamosios
nuomos sutarties pagrindu;
69.3. transporto priemonės pirmosios registracijos vieta yra
Lietuvos Respublika.
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Jeigu apdraustoji transporto priemonė netenkina bent vienos
sąlygos, nuostoliai atlyginami rinkos verte, jeigu draudimo liudijime
nenurodyta kitaip.
70. Draudiko pasirinkimu žala dėl transporto priemonės sunaikinimo, praradimo (vagystės) gali būti atlyginama išmokant
draudimo išmoką pinigais arba perduodant Draudėjo nuosavybėn to
paties modelio ir markės analogiškos komplektacijos transporto
priemonę, kurios rinkos vertė draudimo išmokos mokėjimo dieną
negali būti mažesnė, negu buvo sunaikintos ar prarastos (pavogtos)
transporto priemonės vertė draudžiamojo įvykio dieną.
71. Jeigu Draudikas nustato, kad sugadintos detalės ir (ar) dalys gali
būti:
71.1. remontuojamos, bet neprivalo būti keičiamos, Draudikas
mokės išmoką tik kaip būtų paskaičiuota dėl remonto.
Sugadintos detalės ir (ar) dalys gali būti remontuojamos,
jeigu po remonto jos atitiks techninius aktyvios ir
pasyvios saugos reikalavimus;
71.2. keičiamos, atkūrimo išlaidos atlyginamos įvertinant
sugadintų detalių ir (ar) dalių keitimo kaštus.
72. Pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) į nuostolių sumą
įskaitomas tik tais atvejais, kai Draudėjas neturi galimybės šio
mokesčio susigražinti. Jeigu Draudėjas yra ne PVM mokėtojas arba
fizinis asmuo, taip pat veiklos nuomos atveju, PVM į nuostolių sumą
įskaitomas, kai įrodomas šio mokesčio sumokėjimo faktas.
73. Jeigu transporto priemonė neremontuojama, būtinos remonto
išlaidos apskaičiuojamos be pridėtinės vertės mokesčio pagal
Draudiko nurodytus darbų ir keičiamų detalių ir (ar) dalių įkainius
Lietuvoje, atitinkančius sugadintos transporto priemonės
technologijos lygį ir vadovaujantis rekomenduojamais laiko
normatyvais.
74. Transporto priemonė laikoma sunaikinta, jeigu jos remontas
negalimas dėl techninių priežasčių arba ekonominiu požiūriu nėra
tikslingas. Transporto priemonės remontuoti ekonomiškai
netikslinga, jeigu būtinosios remonto išlaidos yra lygios arba viršija
transporto priemonės draudimo sumos ir liekanų verčių skirtumą.
Remonto išlaidos – tai pinigų suma draudžiamojo įvykio metu
atsiradusiems sugadinimams pašalinti.
75. Liekanų vertė nustatoma pagal galiojančią Kelių transporto
priemonių vertinimo instrukciją arba remiantis nepriklausomų
ekspertų išvadomis. Jei, Draudiko sutikimu, šios liekanos
perduodamos jam, liekanų likutinė vertė neišskaičiuojama.
76. Jei draudžiamasis įvykis atsitinka ne Lietuvos Respublikos
teritorijoje, transporto priemonės remontas užsienyje atliekamas tik
tiek, kiek reikia užtikrinti saugų eismą. Jei remontas viršija 5000 Lt,
remonto apimtį ir sąlygas reikia derinti su Draudiku. Draudikas
neatlygina išlaidų už papildomos įrangos (išskyrus ratlankių ir
apsaugos nuo vagysčių priemonių) remontą arba keitimą užsienyje.
77. Draudimo išmoka už draudžiamojo įvykio metu sugadintas,
sunaikintas transporto priemonės apsaugos nuo vagysčių priemones
(signalizaciją) išmokama tik tuo atveju, jeigu apsaugos priemonės
buvo sumontuotos Draudiko reikalavimu, bet neviršijant išlaidų
apsaugos priemonėms suremontuoti iki būklės, atitinkančios
minimalų būtiną apsaugos lygį. Transporto priemonių apsaugos
sistemoms keliami reikalavimai yra nurodyti internetinėje svetainėje
www.if.lt.
78. Papildomai prie transporto priemonės draudimo sumos
nuostoliu laikomos šios išlaidos:
78.1. protingos apdraustos transporto priemonės gelbėjimo
išlaidos (iškėlimo iš apvirtimo vietos, liekanų krovimo į kitą
transporto priemonę ir kt.);
78.2. vairuotojo ir keleivių gelbėjimo išlaidos (t.y. protingos
išlaidos nukentėjusiesiems nugabenti iki artimiausios
gydymo įstaigos, kur gali būti suteikiama būtinoji
medicinos pagalba), jei išmoka už šias išlaidas nemokama
pagal kitas draudimo sutartis. Išmoka už šias išlaidas negali
viršyti 100 000 Lt;
78.3. transporto priemonės salono valymo išlaidos, jeigu
vairuotojas gabena nukentėjusius eismo įvykyje asmenis į
artimiausią gydymo įstaigą apdraustąja transporto
priemone;
78.4. būtinos ir protingos automobilio apsaugojimo ir įrangos
pakeitimo išlaidos, užtikrinančios transporto priemonės
saugumą, jeigu su praradimo rizika apdraustos transporto
priemonės degimo ar durų (bagažinės dangčio) raktai,

signalizacijos pultelis, imobilizatoriaus kortelė yra pavogti. Išmoka už
šias išlaidas negali viršyti 1000 Lt. Draudimo išmoka nemokama, jei
raktai, imobilizatoriaus kortelė buvo palikti užrakintoje apdraustoje
transporto priemonėje;
78.5. būtinos ir tikslingos išlaidos, atsiradusios siekiant sumažinti
nuostolį ar jo išvengti, vykdant duotus Draudiko nurodymus;
78.6. protingos apdraustos transporto priemonės vienkartinio
transportavimo iš įvykio vietos iki artimiausios saugojimo
ar remonto vietos išlaidos;
78.7. protingos apdraustos transporto priemonės saugojimo
išlaidos nuo draudžiamojo įvykio iki transporto priemonės
apžiūros dienos;
78.8. draudžiamojo įvykio metu nukentėjusių apdraustąja transporto priemone pervežamų gyvūnų gydimo išlaidos (ne
daugiau kaip 1000 Lt dėl vieno įvykio, nepriklausomai nuo
to kiek gyvūnų nukentėjo), jeigu to paties įvykio metu yra
sugadinama ar sunaikinama transporto priemonė;
79. Nuostoliu nelaikoma ir neatlyginama:
79.1. išlaidos dėl savaiminių transporto priemonės, jos agregatų
techninių gedimų, susidėvėjimo ar gamybos broko;
79.2. nuostoliai dėl detalių, keičiamų dėl gamybos ar remonto
įmonės darbo broko, taip pat dėl šių priežasčių atliekamo
remonto išlaidos;
79.3. už transporto priemonės prekinės išvaizdos, galingumo ar
vertės sumažėjimą;
79.4. už transporto priemonės perdarymus ir pagerinimus;
79.5. skubaus detalių pristatymo išlaidos;
79.6. transporto priemonės valymo, nesusijusio su draudžiamuoju įvykiu, išlaidos;
79.7. Draudėjo ar transporto priemonės valdytojo patirtos
išlaidos už transporto priemonės prastovą bei degalus,
negautos pajamos dėl negalėjimo ja naudotis, techninės
priežiūros išlaidos ir Draudėjui ar transporto priemonės
valdytojui paskirtos baudos.

Transporto priemonės remonto organizavimas

80. Transporto priemonės remontas turi būti atliekamas atsižvelgiant
į apdraustos transporto priemonės gamintojo remonto technologijas,
naudojamos detalės, agregatai ir mazgai, kurie atitiktų pagaminimo
metus ir kokybę. Atsitikus draudžiamajam įvykiui transporto
priemonė remontuojama Draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse
(transporto priemonės remontas organizuojamas „Draudiko pasirinkimu“), esančiose Lietuvoje. Jeigu transporto priemonė apdrausta su
sąlyga „remontas organizuojamas Draudėjo pasirinkimu“, tai atsitikus
draudžiamajam įvykiui transporto priemonė remontuojama Draudėjo
pasirinktose remonto dirbtuvėse, esančiose Lietuvoje.

Ekspertų dalyvavimas

81. Kiekviena draudimo sutarties šalis gali samdyti ekspertus ir remtis
jų išvadomis nustatant įvykio priežastis ir nuostolio dydį.
82. Jeigu draudimo sutarties šalys nesusitaria kitaip, ekspertais negali
būti skiriami asmenys, kurie yra Draudiko ar Draudėjo konkurentai,
turi su jais verslo ryšių, dirba konkurentų arba verslo partnerių
įmonėse.
83. Ekspertų ar turto vertintojų išlaidas moka ekspertizę ar turto
vertinimą užsakęs asmuo.

Draudimo išmokos mokėjimas
84. Draudimo išmoka yra nuostolio, apskaičiuoto šiose taisyklėse ar
draudimo sutartyje nurodyta tvarka, suma, atsižvelgiant į bet kokį
dvigubą draudimą, draudimą didesnėmis sumomis ar (ir) nevisišką
draudimą bei kitus draudimo išmokos mažinimo pagrindus,
nustatytus šiose taisyklėse ar (ir) draudimo sutartyje, ir atėmus
franšizę (išskaitą). Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos,
išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ir atvejus, kai ji viršijama dėl
transporto priemonės, vairuotojo ir keleivių gelbėjimo išlaidų,
numatytų 78.1- 78.5 punktuose.
85. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuojamos šios
sumos:
85.1. nesumokėtos draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas
yra suėjęs;
85.2. kurias Draudėjas (Naudos gavėjas) gavo iš atsakingo už
nuostolį asmens.

86. Draudimo išmoka už transporto priemonės sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą mokama:
86.1. Naudos gavėjui (jei toks nustatytas draudimo liudijime),
kurio naudai sudaryta draudimo sutartis, arba jo nurodytam asmeniui;
86.2. apdraustos transporto priemonės savininkui (jo mirties
atveju – paveldėtojams) arba jo nurodytam asmeniui;
86.3. įmonei ar asmeniui už sunaikintos, sugadintos transporto
priemonės remontą, pateiktas medžiagas ar detales,
gelbėjimą, transportavimą ar saugojimą ir pan., kai
transporto priemonės remontą organizuoja Draudikas arba
jei dėl to raštu sutarta su Draudėju (Naudos gavėju).
87. Prieš išmokant draudimo išmoką už transporto priemonės
sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą, reikalaujama pateikti
draudžiamąjį įvykį patvirtinančius oficialių įstaigų išduotus
dokumentus, kai:
87.1. eismo įvykyje yra sužalotų arba žuvusių asmenų ar dalyviai
nesutaria dėl eismo įvykio, nepasirašo eismo įvykio
deklaracijos, įvykyje dalyvavo neblaivūs ar apsvaigę eismo
dalyviai;
87.2. eismo įvykis nutiko ne Lietuvos Respublikoje ir eismo
įvykyje dalyvavo trečiasis asmuo, atsakingas už šiuos
sugadinimus, ir pagal tos valstybės, kurioje jis įvyko,
norminių aktų reikalavimus, nustatančius eismo dalyvių
pareigas įvykus kelių eismo įvykiui, privaloma informuoti
oficialias įstaigas;
87.3. draudimo išmoka mokama dėl transporto priemonės
praradimo (vagystės);
87.4. nuostoliai atsiradę ne dėl eismo įvykių, viršija 5000 Lt.
88. Draudikui pareikalavus, draudimo išmoka už transporto
priemonės naujas originalias detales mokama tik pateikus
dokumentus, patvirtinančius naujų originalių detalių įsigijimo arba
sugadintos transporto priemonės remonto išlaidas.
89. Draudimo išmoka dėl apdraustos transporto priemonės
valstybinio numerio (išskyrus vardinius numerius) ženklų (įskaitant jų
rėmelį) sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo mokama netaikant
draudimo liudijime nurodytos išskaitos. Išmoka už vardinio numerio
ženklų sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą mokama, tik tuo atveju
jeigu yra nurodyta, kad papildomai apdraustas vardinis numeris.
90. Draudikui pereina reikalavimų teisė atgauti išmokėtas draudimo
sumas iš asmens, atsakingo už padarytą žalą, išskyrus įstatymuose ir
draudimo sutartyje numatytus atvejus.
91. Draudimo išmoka turi būti išmokėta fiziniams asmenims ne
vėliau kaip per 7 darbo dienas, juridiniams asmenims – per 15 darbo
dienų nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą informaciją, reikšmingą
nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei
nuostolio dydį. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos
mokėjimą:
91.1. kol Draudėjas (Naudos gavėjas) sąskaitomis, įrodančiomis
detalių įsigijimą ar atliktus remonto darbus, pagrįs
nuostolio dydį;
91.2. kol Draudėjas (Naudos gavėjas) pateiks draudžiamąjį įvykį
pagrindžiančius dokumentus, nurodytus bendrosios dalies
53 punkte;
91.3. jei yra pradėtas teismo procesas (ikiteisminis tyrimas), susijęs su draudžiamuoju įvykiu, – iki proceso pabaigos arba
sustabdymo.
92. Kai įvykis yra pripažintas draudžiamuoju, o draudimo sutarties
šalys nesutaria dėl išmokos dydžio, Draudėjo (jei yra Naudos gavėjas –
Naudos gavėjo) pageidavimu Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią
šalių neginčijamai draudimo išmokai (avansinę draudimo išmoką), jei
tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
93. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma sutarties galiojimo
laikotarpiu lieka nepakitusi, jei transporto priemonė po draudžiamojo
įvykio suremontuojama, išskyrus atvejus, jei išmoka išmokėta dėl
transporto priemonės sunaikinimo ar praradimo.
94. Pašalinus transporto priemonės apgadinimus, draudimo apsauga
suremontuotoms transporto priemonės dalims, papildomai įrangai
įsigalioja nuo apgadinimų pašalinimo momento. Draudikui
pareikalavus, Draudėjas, privalo pateikti remonto atlikimo faktą
įrodančius dokumentus.
95. Jeigu po draudžiamojo įvykio Draudikas išmoka draudimo išmoką, vadovaudamasis ekspertiniu vertinimu arba Draudiko apskaičiuotos sąmatos pagrindu, tai draudimo apsauga po draudžiamojo
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įvykio atsiradusiems apgadinimams įsigalioja, tik įvykužius 94 punkto
reikalavimus.
96. Tuo atveju, jei draudžiamojo įvykio metu yra pažeistos keleivių
saugumą užtikrinančios priemonės (saugos oro pagalvės, diržai ir
pan.) ir esant nevisiškam transporto priemonės sunaikinimui, draudimo išmoka mokama tik įrodžius šių priemonių atstatymą.
97. Jeigu Draudėjas atgavo transporto priemonę po to, kai už ją buvo
išmokėta draudimo išmoka, jis privalo apie tai informuoti Draudiką
per 15 darbo dienų ir:
97.1. per 15 darbo dienų nuo transporto priemonės atgavimo
dienos grąžinti draudimo išmoką Draudikui. Jeigu atgauta
transporto priemonė yra sugadinta, Draudikas privalo
atlyginti remonto išlaidas pagal draudimo sutarties
sąlygas;
97.2. draudimo išmoka negrąžinama, o Draudikui pareikalavus
Draudėjas privalo jam perduoti atgautą transporto
priemonę.

Draudimo išmokos nemokėjimas ir mažinimas

98. Draudimo išmoka nemokama:
98.1. jeigu įvykis yra nedraudžiamasis;
98.2. jei Draudėjas bando suklaidinti Draudiką nurodydamas
klaidingas įvykio aplinkybes, klastodamas faktus ar dokumentus, kurie turi arba gali turėti įtakos draudžiamojo įvykio priežastims ar (ir) draudimo išmokos dydžiui nustatyti;
98.3. jei transporto priemonės dalių, agregatų sugadinimai ir
pažeidimai buvo padaryti iki draudžiamojo įvykio;
98.4. jei transporto priemonės dalys, detalės, agregatai ar
transporto priemonės papildoma įranga įvykio metu buvo
ne transporto priemonėje;
98.5. kitais draudimo sutartyje ar (ir) įstatymuose nustatytais
atvejais.
99. Draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti:
99.1. jeigu Draudėjas tyčia pateikė neteisingą informaciją, kuri
galėjo lemti Draudiko apsisprendimą sudaryti draudimo
sutartį ar nustatyti draudimo sąlygas;
99.2. jeigu Draudėjas laiku nepranešė Draudikui apie draudžiamąjį įvykį, o tai turėjo įtakos draudžiamojo įvykio
aplinkybių ir pasekmių, nuostolių dydžio nustatymui arba
Draudikas nebegali įgyvendinti reikalavimo teisės į asmenį,
atsakingą už įvykį;
99.3. jei Draudėjas apie įvykį turėjo pranešti, bet be pateisinamos priežasties nepranešė atitinkamai tarnybai (policijai, priešgaisrinės apsaugos tarnybai ir pan.), taip pat, kai
nurodytos tarnybos nepatvirtina įvykio;
99.4. jeigu Draudėjas nepranešė apie draudimo rizikos
padidėjimą ir nuostolio ar jo padidėjimo priežastis yra
Draudikui nepraneštos aplinkybės, padidinusios draudimo
riziką;
99.5. jeigu transporto priemonė naudota ne pagal paskirtį, t. y.
naudota atlikti veiksmams, kuriems atlikti nėra pritaikyta;
99.6. jeigu Draudėjas (Naudos gavėjas), transporto priemonės
valdytojas ar asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką,
atsisakė savo reikalavimo teisės, arba jos įgyvendinti
negalima dėl Draudėjo (Naudos gavėjo), transporto priemonės valdytojo ar asmens, turinčio teisę gauti draudimo
išmoką, kaltės;
99.7. draudimo išmoka mažinama išskaičiavus sumą už transporto priemonės remonto metu išaiškėjusius paslėptus
sugadinimus, nenustatytus transporto priemonės defektavimo metu, jeigu Draudėjas, transporto priemonės
valdytojas ar Draudėjo įgaliotas atstovas apie šiuos
paslėptus sugadinimus papildomai neinformavo Draudiko;
99.8. jeigu žala buvo padaryta dėl to, kad Draudėjas sąmoningai
nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių, kad būtų sumažinta ar išvengta žala, kaip nustatyta bendrosios dalies
50.1 punkte;
99.9. jeigu Draudėjas nevykdo pareigų, nustatytų bendrosios
dalies 44- 49 punktuose;
99.10. jei Draudėjas pažeidė Draudėjo pareigas atsitikus
draudžiamajam įvykiui, nustatytas šių taisyklių 50, 51,
52, 53 punktuose;
99.11. kitais draudimo sutartyje ar (ir) įstatymuose nustatytais
atvejais.
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Netesybos už draudimo sutarties pažeidimus

100. Už pavėluotą piniginių prievolių vykdymą draudimo sutarties
šalis sumoka kitai šaliai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas
palūkanas.

Pranešimai

101. Visi pranešimai, kuriuos draudimo sutarties šalys perduoda
viena kitai, turi būti raštiški:
101.1. įteikiami Draudėjui, Draudikui arba jo įgaliotam
asmeniui ar teisėtam atstovui;
101.2. išsiunčiami laišku arba registruotu laišku Draudėjo,
Draudiko adresu, nurodytu prašyme, draudimo liudijime,
šalių pranešime apie buveinės adreso pakeitimą;
101.3. išsiunčiami faksu, nurodytu draudimo liudijime, šalių
pranešime apie fakso numerio pakeitimą;
101.4. išsiunčiami elektroniniu paštu, nurodytu draudimo
liudijime, šalių pranešime apie elektroninio pašto adreso
pakeitimą.
102. Pranešimo įteikimo data laikoma ta data, kurią gavėjas
pranešimą gavo.
103. Jeigu Draudėjas ir Draudikas pranešimus siunčia paštu,
pranešimo gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto spaudą,
uždėtą pašto įstaigos, turinčios tam teisę. Tais atvejais, kai nėra
įrodymų apie dokumento gavimą paštu, terminai nustatomi pagal
išsiuntimo datą (pridėjus tam pranešimui gauti reikiamą normalų
laiką), patvirtintą oficialiu pašto spaudu.

Pareiga saugoti informaciją
104. Draudikas neturi teisės atskleisti informacijos, gautos jam
vykdant draudimo veiklą, apie Draudėją, Apdraustąjį ar Naudos
gavėją, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
105. Informacija apie Draudėją, Apdraustąjį arba Naudos gavėją,
Draudiko gauta vykdant draudimo veiklą, gali būti atskleista:
105.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų
nustatytais atvejais;
105.2. teismui, nagrinėjančiam Draudėjo (pareiškėjo) ir Draudiko ginčus;
105.3. perdraudikams, Draudiko akcininkų grupės įmonėms;
105.4. Draudiko samdomiems ekspertams, atstovams, konsultantams;
105.5. arbitražiniam teismui, nagrinėjančiam Draudėjo ir Draudiko ginčą, Draudėjo įgaliotajam atstovui ar tarpininkui;
105.6. kitam draudikui ir jo ekspertams, atstovams, konsultantams, kai Draudikas ketina įstatymų nustatyta tvarka
perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį;
105.7. Draudėjo sutikimu arba jo prašymu.
106. Draudėjas turi teisę susipažinti su Draudiko tvarkomais savo
asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus,
netikslius savo asmens duomenis ar pareikšti teisiškai pagrįstą
nesutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Baigiamosios nuostatos

107. Jeigu draudimo liudijime draudimo sumos, franšizės (išskaitos),
įmokos ar kitos sumos yra nurodytos kita valiuta nei litai, pagal
draudimo liudijimą mokama litais pagal mokėjimo dieną galiojantį
oficialų Lietuvos Banko nustatytą lito ir atitinkamos valiutos kursą.
108. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal
draudimo sutartį kitam arba kitiems draudikams, gavęs atitinkamos
valstybės institucijos, vykdančios draudimo priežiūrą, leidimą. Apie
ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti
Draudėją prieš du mėnesius, jeigu draudimo sutartyje nenustatytas
ilgesnis laikotarpis. Draudėjui nesutinkant su Draudiko ketinimu
perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam arba kitiems
draudikams, draudimo sutartis nutraukiama taip pat, kaip ir
Draudėjui nutraukiant draudimo sutartį nesuėjus nustatytam galiojimo terminui (kaip nustatyta bendrosios dalies 61 punkte).
109. Visi nesutarimai, kylantys tarp Draudėjo ir Draudiko dėl
draudimo sutarties sudarymo, vykdymo ar pasibaigimo, sprendžiami
tarpusavio susitarimu.
110. Nepavykus išspręsti nesutarimų derybomis tarp Draudėjo ir
Draudiko kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
111. Jei šiose draudimo taisyklėse kas nors nenumatyta, draudimo
sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.

112. Draudimo sutarties šalys, sudarydamos draudimo sutartį, gali
papildyti šias draudimo taisykles arba susitarti dėl kitų, nei šiose
draudimo taisyklėse nurodytos, sąlygų taikymo.
113. Draudėjui išduotas draudimo liudijimas, jo priedai, draudimo
sertifikatas, šios draudimo taisyklės, paraiška ir šalių pranešimai yra
draudimo sutarties sudedamosios dalys.
114. Jeigu dingsta Draudėjui išduotas draudimo liudijimas, dingusio
dokumento dublikatas išduodamas pagal rašytinį Draudėjo prašymą.
Išduotas dublikatas turi tokią pat galią, kaip ir originalas. Jeigu
dublikatas neatitinka Draudiko turimo liudijimo, tai kilus ginčui
pirmenybė teikiama Draudiko turimam liudijimui, jei jame nėra
taisymų, išbraukymų ar ištrynimų.
115. Draudėjo pageidavimu Draudikas išduoda Draudėjui, Draudėjo
nurodytiems asmenims draudimo sertifikatą, liudijantį draudimo
sutarties galiojimą.
116. Draudimo taisyklėse nustačius prieštaravimus, neaiškios
draudimo taisyklių nuostatos aiškinamos Draudėjo naudai
(interesams).
117. Kai draudimo taisykles Draudikas pakeičia ar papildo, šalys iki
draudimo sutarties nutraukimo, pasibaigimo dienos, nurodytos šalies
pranešime, draudimo liudijime, išduotame pratęsiant draudimo
sutartį, prašyme, Draudėjo ir Draudiko susitarime dėl draudimo
sutarties sąlygų pakeitimo, vadovaujasi draudimo taisyklėmis, kurios
galiojo Draudėjo paraiškos sudaryti draudimo sutartį pateikimo dieną,
jeigu paraiška nebuvo teikta - sutarties (liudijimo) pasirašymo dieną.
Vėlesnis draudimo taisyklių pasikeitimas neturi įtakos draudimo
sutarties šalių tarpusavio santykiams. Tačiau pratęsdamos draudimo
sutarties galiojimo terminą šalys vadovaujasi naujosiomis draudimo
taisyklėmis.
IF P&C INSURANCE AS filialas
Filialo Lietuvoje vadovė

Žaneta Stankevičienė

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201:
KOMPLEKSINIS DRAUDIMAS
201.1. Draudžiamieji įvykiai. Draudžiamasis įvykis yra apdraustos
transporto priemonės sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl
bet kokių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos
galiojimo laikotarpiu, išskyrus atsitikimus, nurodytus šios draudimo
apsaugos sąlygos 201.2 punkte.
201.2. Nedraudžiamieji įvykiai.
Nedraudžiamieji įvykiai – transporto priemonės sunaikinimas,
sugadinimas ar praradimas:
201.2.1. dėl karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, streiko, lokauto ar terorizmo,
radioaktyviojo spinduliavimo ar kito branduolinės
energijos poveikio, arešto ar transporto priemonės
sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu.
Terorizmas – asmens ar asmenų veiksmas, veiksmai arba grasinimai
atlikti tokį veiksmą ar veiksmus politiniais, religiniais, ideologiniais ar
panašiais tikslais, dėl kurių padaroma ar gali būti padaryta žala;
201.2.2. dėl neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, rūdijimo,
puvimo, natūralaus nusidėvėjimo, struktūros, spalvos
pasikeitimo ir pan.);
201.2.3. dėl brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų
naudojimo, jeigu Draudėjas apie šias aplinkybes žinojo ar
privalėjo žinoti;
201.2.4. dėl lietaus, krušos, sniego, purvo, vandens ar vandens
nešamų daiktų įsiveržimo pro nesandariai ar nevisiškai
uždarytus langus, duris ar kitas angas, išskyrus atvejus, kai
šios angos atsirado dėl draudžiamojo įvykio;
201.2.5. dėl sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo,
iššvaistymo.
Sukčiavimas – tai apgaulės panaudojimas svetimam turtui užvaldyti
arba teisei į turtą įgyti, kai apgaulė panaudojama turint tikslą
suklaidinti turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra
turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys
perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui manydami, kad šis turi teisę
jį gauti.
Turto prievartavimas – tai atviras ar užmaskuotas paslaugų siūlymu ar
kitokia forma pridengtas reikalavimas (neteisėtas) perduoti turtą,

teisę į turtą arba padaryti kitus turtinio pobūdžio veiksmus ar nuo jų
susilaikyti, tiesiogiai arba užuominomis grasinant panaudoti fizinį
smurtą prieš nukentėjusįjį ar jo artimuosius, sunaikinti ar sugadinti jų
turtą, ar kitaip šantažuojant arba panaudojant kitokią prievartą.
Turto pasisavinimas – tai neteisėtas patikėto arba žinioje esančio
svetimo turto užvaldymas (bent trumpam laiko tarpui), turint realią
galimybę juo naudotis ar disponuoti.
Turto iššvaistymas – tai asmeniui patikėto ar jo žinioje esančio turto
neteisėtas perleidimas tretiesiems asmenims (pardavimas,
dovanojimas ar pan.).
201.2.6. dėl transporto priemonės agregatų, dalių, konstrukcijos
vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių jėgų poveikio
transporto priemonei;
201.2.7. dėl įvykių, klaidų ir trūkumų, už kuriuos pagal garantiją arba
įstatymuose nustatyta tvarka atsako gamintojas, pardavėjas, tiekėjas, montuotojas, garantinį ar techninį aptarnavimą atliekanti įmonė ar organizacija. Jeigu Draudėjas
apdraustą transporto priemonę ar jo dalį pagamino pats, tai
jis prilyginamas šiame punkte išvardintiems asmenims;
201.2.8. jei įvykis įvyko dėl techniškai netvarkingos transporto
priemonės eksploatavimo ar kai ją naudoti draudžia Kelių
eismo taisyklės arba žala atsirado dėl transporto priemonės
eksploatavimo taisyklių, numatytų Lietuvos Respublikos
teisės aktuose, pažeidimo. Ši sąlyga taikoma, jei tai turėjo
įtakos įvykiui;
201.2.9. jei Draudėjas arba transporto priemonės valdytojas transporto priemonę vairavo apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio
koncentracija kraujyje viršijo šalies, kurioje įvyko eismo
įvykis, teisės aktuose nustatytą leistiną normą), narkotikų,
vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat vartojo alkoholį ar
kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki girtumo
nustatymo testo atlikimo arba vengė neblaivumo (girtumo)
patikrinimo;
201.2.10. jei transporto priemonę vairavo asmuo, kuris pagal
draudimo sutartį nėra Draudėjas ar transporto priemonės
valdytojas arba neturėjo teisės vairuoti tos kategorijos
transporto priemonių (išskyrus atvejus, kai vairuojama
pavogta transporto priemonė);
201.2.11. jei transporto priemonė panaudota nusikalstamai veikai
(išskyrus atvejus, kai nusikalstamai veikai naudojama
pavogta transporto priemonė), taip pat jei suklastojami
duomenys apie įvykį ar jo padarinius arba kitais būdais
siekiama neteisėtai gauti draudimo išmoką arba ją
padidinti;
201.2.12. jei Draudėjas ar transporto priemonės valdytojas nesustojo
policijos reikalavimu, bandė pabėgti ar buvo priverstinai
stabdomas, todėl buvo padaryta žala draudimo objektui;
201.2.13. jei transporto priemonės Draudėjas, transporto priemonės
valdytojas pasišalina iš įvykio, su kuriuo jis yra susijęs,
vietos ir tokiu būdu pažeidžia Kelių eismo taisykles;
201.2.14. jei įvykis atsitiko dėl Draudėjo, transporto priemonės
valdytojo ar jų šeimos narių tyčinių veiksmų;
201.2.15. jei transporto priemonė naudojama nuomai, saugos
tarnybų veiklai, komerciniam (viešasis transportas) keleivių
ir pavojingų krovinių pervežimui, teikiamos taksi paslaugos
ar buvo mokomasi vairuoti ir ši aplinkybė nenurodyta
draudimo liudijime;
201.2.16. jei transporto priemonė dalyvavo bet kokio pobūdžio
(įskaitant neoficialias) transporto priemonių sportinėse
varžybose, treniruotėse, lenktynėse ar kituose renginiuose,
kuriuose siekiama kuo didesnio greičio, kliūčių įveikimo,
sporto rezultatų;
201.2.17. jei įvykis nutiko transporto priemonei važiuojant ne kelių
eismui skirtomis vietovėmis (užšalusiais vandens telkiniais,
miškais, pievomis, laukais ir pan.). Ši sąlyga netaikoma toms
transporto priemonėms ir mobiliesiems įrengimams, kurie
pagal savo tiesioginę paskirtį eksploatuojami ar vykdo
darbus ne keliuose;
201.2.18. dėl žalos, susijusios su įkrovimo ir iškrovimo darbais,
kuriuos tiesiogiai vykdo apdraustoji transporto priemonė;
201.2.19. jei žala transporto priemonei padaryta transporto
priemonės valdytojo, keleivių, kurie eismo įvykio metu
nebuvo prisisegę saugos diržų. Ši sąlyga taikoma, jeigu tai
turėjo įtakos įvykiui;
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201.2.20. jei žala transporto priemonės salonui, jo vidaus įrangai
padaryta transporto priemonės valdytojo, keleivių ar jų
vežamų gyvūnų arba daiktų, taip pat palikus atidarytus
langus, neužrakintas duris, išskyrus atvejį, nurodytą
bendrosios dalies 78.3 punkte;
201.2.21. jei transporto priemonė ar jos dalys, agregatai buvo
pavogti (išskyrus plėšimo atvejį) arba apgadinti palikus
atidarytus langus, neužrakintas duris, neįjungus ar
neveikiant apsaugos nuo vagysčių priemonėms arba
palikus transporto priemonėje jos registravimo dokumentus, raktelius, signalizacijos nuotolinio valdymo
pultą, imobilizatoriaus raktus.
201.2.22. transporto priemonė buvo pavogta nesant joje
tinkamai įrengtų Draudiko reikalaujamų apsaugos nuo
vagysčių priemonių arba jeigu paraiškoje ar draudimo
liudijime yra nurodyta, kad transporto priemonėje
sumontuota apsaugos paieškos sistema ir:
201.2.22.1. vagystės metu Draudėjas neturėjo galiojančios
pavogtos transporto priemonės apsaugos sutarties
su Draudiko nurodyta automobilio apsaugos
sistemų prekybos ir montavimo įmone;
201.2.22.2. Draudėjas pažeidė sutarties su Draudiko nurodyta
automobilio apsaugos-paieškos sistemų prekybos
ir montavimo įmone reikalavimus, ir pastaroji dėl
šių pažeidimų neprivalo arba negali tinkamai
įvykdyti sutartyje numatytų automobilio apsaugos
veiksmų.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 202:
EISMO ĮVYKIS
202.1. Draudžiamieji įvykiai.
Draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės
sunaikinimas ar sugadinimas ( išskyrus įvykius, nurodytus šios
draudimo apsaugos sąlygos 202.2 punkte) dėl staiga ir netikėtai
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvykusio eismo įvykio,
kuriame dalyvavo bent viena judanti transporto priemonė ir dėl to
nukentėjo žmonės arba buvo apgadinta ar sunaikinta apdraustoji
transporto priemonė, jei tai nėra vagystės, trečiųjų asmenų
neteisėtos veikos, gamtinės jėgos, gaisro ar nelaimingo atsitikimo
padarinys.
202.2. Nedraudžiamieji įvykiai.
Nedraudžiamieji įvykiai — transporto priemonės sunaikinimas ar
sugadinimas:
202.2.1. dėl karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių, streiko, lokauto ar terorizmo,
radioaktyviojo spinduliavimo ar kito branduolinės
energijos poveikio, arešto ar transporto priemonės
sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu.
Terorizmas – asmens ar asmenų veiksmas, veiksmai arba grasinimai
atlikti tokį veiksmą ar veiksmus politiniais, religiniais, ideologiniais ar
panašiais tikslais, dėl kurių padaroma ar gali būti padaryta žala;
202.2.2. jei įvykis nutiko dėl techniškai netvarkingos transporto
priemonės eksploatavimo ar kai ją naudoti draudžia Kelių
eismo taisyklės arba žala atsirado dėl transporto
priemonės eksploatavimo taisyklių, numatytų Lietuvos
Respublikos teisės aktuose, pažeidimo. Ši sąlyga taikoma,
jei tai turėjo įtakos įvykiui;
202.2.3. jei Draudėjas arba transporto priemonės valdytojas
transporto priemonę vairavo apsvaigęs nuo alkoholio
(alkoholio koncentracija kraujyje viršijo šalies, kurioje
įvyko eismo įvykis, teisės aktuose nustatytą leistiną
normą), narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip
pat vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po
eismo įvykio iki girtumo nustatymo testo atlikimo arba
vengė neblaivumo (girtumo) patikrinimo;
202.2.4. jei transporto priemonę vairavo asmuo, kuris pagal
draudimo sutartį nėra Draudėjas ar transporto priemonės valdytojas arba neturėjo teisės vairuoti tos
kategorijos transporto priemonių;
202.2.5. jei transporto priemonė panaudota nusikalstamai veikai,
taip pat jei suklastojami duomenys apie įvykį ar jo
padarinius arba kitais būdais siekiama neteisėtai gauti
draudimo išmoką ar ją padidinti;
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202.2.6. jei Draudėjas ar transporto priemonės valdytojas
nesustojo policijos reikalavimu, bandė pabėgti ar buvo
priverstinai stabdomas, todėl buvo padaryta žala draudimo objektui;
202.2.7. jei transporto priemonės Draudėjas, transporto priemonės valdytojas pasišalina iš įvykio, su kuriuo jis
yra susijęs, vietos ir pažeidžia Kelių eismo taisykles.
202.2.8. jei transporto priemonė naudojama nuomai, saugos
tarnybų veiklai, komerciniam (viešasis transportas)
keleivių ir pavojingų krovinių pervežimui, teikiamos taksi
paslaugos ar buvo mokomasi vairuoti ir ši aplinkybė
nenurodyta draudimo liudijime;
202.2.9. jei transporto priemonė dalyvavo bet kokio pobūdžio
(įskaitant neoficialias) transporto priemonių sportinėse
varžybose, treniruotėse, lenktynėse ar kituose renginiuose, kuriuose siekiama kuo didesnio greičio, kliūčių
įveikimo, sporto rezultatų;
202.2.10. jei įvykis nutiko transporto priemonei važiuojant ne
kelių eismui skirtomis vietovėmis (užšalusiais vandens
telkiniais, miškais, pievomis, laukais ir pan.). Ši sąlyga
netaikoma toms transporto priemonėms ir mobiliesiems įrengimams, kurie pagal savo tiesioginę paskirtį
eksploatuojami ar vykdo darbus ne keliuose;
202.2.11. dėl žalos, susijusios su įkrovimo ir iškrovimo darbais,
kuriuos tiesiogiai vykdo apdraustoji transporto
priemonė;
202.2.12. jei įvykis atsitiko dėl Draudėjo, transporto priemonės
valdytojo ar jų šeimos narių tyčinių veiksmų;
202.2.13. jei žala transporto priemonės salonui, jo vidaus įrangai
padaryta transporto priemonės valdytojo, keleivių ar jų
vežamų gyvūnų arba daiktų, taip pat palikus atidarytus
langus, neužrakintas duris, išskyrus atvejį, nurodytą
bendrosios dalies 78.3 punkte;
202.2.14. jei įvykis nutiko transporto priemonę transportuojant
sausumos transportu;
202.2.15. transporto priemonės agregatų, dalių, konstrukcijos
gedimai atsirado ne dėl draudžiamojo įvykio;
202.2.16. dėl bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo
apsaugos sąlygos 202.1 punkte.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 203:
VAGYSTĖ
203.1. Draudžiamieji įvykiai.
Draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės ar jos
dalių, agregatų sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas (išskyrus
įvykius, nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 203.2 punkte) dėl
transporto priemonės, jos dalių, detalių, agregatų pagrobimo
(Baudžiamojo kodekso 178 str.) arba užvaldymo, plėšimo būdu
(Baudžiamojo kodekso 180 str.) bei šių veikų metu transporto
priemonei padaryti sugadinimai, staiga ir netikėtai įvykę draudimo
apsaugos galiojimo laikotarpiu. Taip pat transporto priemonės
sugadinimas ar praradimas, tretiesiems asmenims (asmenims,
padariusiems žalą) bandant transporto priemonę pavogti, apiplėšti.
203.2. Nedraudžiamieji įvykiai.
Nedraudžiamieji įvykiai – transporto priemonės sunaikinimas,
sugadinimas ar praradimas:
203.2.1. dėl karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo,
diversijos, masinių riaušių, streiko, lokauto ar terorizmo,
radioaktyviojo spinduliavimo ar kito branduolinės
energijos poveikio, arešto ar transporto priemonės
sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu.
Terorizmas – asmens ar asmenų veiksmas, veiksmai arba grasinimai
atlikti tokį veiksmą ar veiksmus politiniais, religiniais, ideologiniais ar
panašiais tikslais, dėl kurių padaroma ar gali būti padaryta žala;
203.2.2. dėl sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo,
iššvaistymo.
Sukčiavimas – tai apgaulės panaudojimas svetimam turtui užvaldyti
arba teisei į turtą įgyti, kai apgaulė panaudojama turint tikslą
suklaidinti turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra
turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys
perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui manydami, kad šis turi teisę
jį gauti.

Turto prievartavimas – tai atviras ar užmaskuotas paslaugų siūlymu ar
kitokia forma pridengtas reikalavimas (neteisėtas) perduoti turtą,
teisę į turtą arba padaryti kitus turtinio pobūdžio veiksmus ar nuo jų
susilaikyti, tiesiogiai arba užuominomis grasinant panaudoti fizinį
smurtą prieš nukentėjusįjį ar jo artimuosius, sunaikinti ar sugadinti jų
turtą, ar kitaip šantažuojant arba panaudojant kitokią prievartą.
Turto pasisavinimas – tai neteisėtas patikėto arba žinioje esančio
svetimo turto užvaldymas (bent trumpam laiko tarpui), turint realią
galimybę juo naudotis ar disponuoti.
Turto iššvaistymas – tai asmeniui patikėto ar jo žinioje esančio turto
neteisėtas perleidimas tretiesiems asmenims (pardavimas,
dovanojimas ar pan.);
203.2.3. jei transporto priemonė ar jos dalys, agregatai buvo
pavogti (išskyrus plėšimo atvejį) arba apgadinti palikus
atidarytus langus, neužrakintas duris, neįjungus ar
neveikiant apsaugos nuo vagysčių priemonėms ar
palikus transporto priemonėje jos registravimo
dokumentus, raktelius, signalizacijos nuotolinio valdymo pultą, imobilizatoriaus raktus;
203.2.4. transporto priemonė buvo pavogta nesant joje tinkamai
įrengtų Draudiko reikalaujamų apsaugos nuo vagysčių
priemonių arba jeigu paraiškoje ar draudimo liudijime
yra nurodyta, kad transporto priemonėje sumontuota
apsaugos paieškos sistema ir:
203.2.4.1. vagystės metu Draudėjas neturėjo galiojančios
pavogtos transporto priemonės apsaugos sutarties
su Draudiko nurodyta automobilio apsaugos sistemų
prekybos ir montavimo įmone;
203.2.4.2. Draudėjas pažeidė sutarties su Draudiko nurodyta
automobilio apsaugos-paieškos sistemų prekybos ir
montavimo įmone reikalavimus, ir pastaroji dėl šių
pažeidimų neprivalo arba negali tinkamai įvykdyti
sutartyje numatytų automobilio apsaugos veiksmų.
203.2.5. dėl bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo
apsaugos sąlygos 203.1 punkte.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 204:
TREČIŲJŲ ASMENŲ NETEISĖTA VEIKA
204.1. Draudžiamieji įvykiai.
Draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės staigus ir
netikėtas sugadinamas ar sunaikinamas (išskyrus atsitikimus,
nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 204.2 punkte) dėl trečiųjų
asmenų neteisėtos tyčinės veikos draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpiu, jeigu tai nėra vagystės padarinys.
204.2. Nedraudžiamieji įvykiai.
Nedraudžiamieji įvykiai – transporto priemonės sunaikinimas ar
sugadinimas dėl:
204.2.1. karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos,
masinių riaušių, streiko, lokauto ar terorizmo,
radioaktyviojo spinduliavimo ar kito branduolinės energijos poveikio, arešto ar transporto priemonės
sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu.
Terorizmas – asmens ar asmenų veiksmas, veiksmai arba grasinimai
atlikti tokį veiksmą ar veiksmus politiniais, religiniais, ideologiniais ar
panašiais tikslais, dėl kurių padaroma ar gali būti padaryta žala;
204.2.2. transporto priemonės atsitrenkimo į apdraustą
transporto priemonę;
204.2.3. bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo
apsaugos sąlygos 204.1 punkte.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 205:
GAISRAS
205.1. Draudžiamieji įvykiai.
Draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės
sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas (išskyrus atsitikimus,
nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 205.2 punkte) dėl šių
staigių ir netikėtų atsitikimų draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu:
205.1.1. gaisro ir dūmų – ugnis kyla ne šiam tikslui skirtame
židinyje arba išsiveržia iš jo ir gali plisti savaime, taip pat
kyla dėl elektros srovės jungimo; dūmų ar suodžių,

staigiai ir netikėtai išsiveržusių iš gaisro vietos;
205.1.2. sprogimo – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįsto
staigaus jėgos pasireiškimo;
205.1.3. gaisro gesinimo darbų.
Draudikas neatlygina nuostolių dėl subatmosferos slėgio bei sprogimo
vidaus degimo varikliuose.
205.2. Nedraudžiamieji įvykiai.
Nedraudžiamieji įvykiai – transporto priemonės sunaikinimas ar
sugadinimas:
205.2.1. dėl karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo,
diversijos, masinių riaušių, streiko, lokauto ar terorizmo,
radioaktyviojo spinduliavimo ar kito branduolinės
energijos poveikio, arešto ar transporto priemonės
sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu.
Terorizmas – asmens ar asmenų veiksmas, veiksmai arba grasinimai
atlikti tokį veiksmą ar veiksmus politiniais, religiniais, ideologiniais ar
panašiais tikslais, dėl kurių padaroma ar gali būti padaryta žala;
205.2.2. dėl sprogstamojo įtaiso sprogimo Draudėjui ar jo
pavedimu veikiančiam asmeniui naudojant šią transporto priemonę
gamybos procese (vykdant kasybos, statybos, remonto, griovimo,
išmontavimo ir pan. darbus);
205.2.3. dėl brokuotų, netinkamų dalių, medžiagų, įrengimų
naudojimo, jeigu Draudėjas apie šias aplinkybes žinojo
ar privalėjo žinoti;
205.2.4. jei įvykis nutiko dėl techniškai netvarkingos transporto
priemonės eksploatavimo ar kai ją naudoti draudžia
Kelių eismo taisyklės arba žala atsirado dėl transporto
priemonės eksploatavimo taisyklių, numatytų Lietuvos
Respublikos teisės aktuose, pažeidimo. Ši sąlyga
taikoma, jei tai turėjo įtakos įvykiui;
205.2.5. dėl žaibo poveikio;
205.2.6. dėl elektros srovės poveikio transporto priemonės
elektros instaliacijai (įtampos svyravimai, izoliacijos
defektai, trumpasis elektros jungimas, gedimai), išskyrus
atvejus, kai dėl šios priežasties gaisras išplito ir sugadino
ar sunaikino apdraustą transporto priemonę;
205.2.7. jei transporto priemonę vairavo asmuo, kuris pagal
draudimo sutartį nėra Draudėjas ar transporto
priemonės valdytojas, arba transporto priemonė buvo
pavogta;
205.2.8. dėl bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo
apsaugos sąlygos 205.1 punkte.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 206:
GAMTOS JĖGOS IR NELAIMINGI ĮVYKIAI
206.1. Draudžiamieji įvykiai.
Draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės
sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas (išskyrus atsitikimus,
nurodytus šios draudimo apsaugos sąlygos 206.2 punkte) dėl šių
atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpiu:
206.1.1. audros – stipraus vėjo, kai vėjo greitis 20 m/s ir didesnis;
206.1.2. potvynio – tam tikros teritorijos užtvindimas dėl
staigaus ir netikėto vandens kilimo upėse, ežeruose arba
kanaluose. Po liūties susidarę nutekamojo vandens
telkiniai važiuojamojoje kelio dalyje nelaikomi potvyniu.
Draudžiamuoju įvykiu laikomas tik toks įvykis, kuris
atsitiko transporto priemonei esant neeksploatuojamai
(stovint išjungtu varikliu);
206.1.3. liūties – trumpalaikio labai smarkaus lietaus, kai per 6
val. ar trumpesnį laiką iškrinta 15 mm ir daugiau kritulių;
206.1.4. krušos – ledo gabaliukų kritulių, kurie iškrinta šiltuoju
metų laiku per keletą ar keliolika minučių kelių
kvadratinių kilometrų plote;
206.1.5. žaibo trenkimo – tiesioginės žaibo iškrovos į transporto
priemonę, kuomet ant transporto priemonės (jos dalių)
yra matoma žaibo iškrovos vieta ir pažeistų detalių
apdegimai, apanglėjimai;
206.1.6. sniego slėgio – nebūdingo vietovei smarkaus snygio, kai
per 12 val. ar trumpesnį laiką iškrinta 200 mm ar daugiau
kritulių ir sniegas savo svoriu sugadina ar sunaikina
apdraustą transporto priemonę;
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206.1.7. grunto slūgio – vietovės taško absoliutinio aukščio
sumažėjimo dėl karstinių reiškinių;
206.1.8. nelaimingo įvykio – gyvųjų (išskyrus žmogaus veiką) ir
negyvųjų objektų poveikio nejudančiai transporto
priemonei.
206.2. Nedraudžiamieji įvykiai.
Nedraudžiamieji įvykiai – transporto priemonės sunaikinimas ar
sugadinimas:
206.2.1. dėl karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo,
diversijos, masinių riaušių, streiko, lokauto ar terorizmo,
radioaktyviojo spinduliavimo ar kitokio branduolinės
energijos poveikio, arešto ar transporto priemonės
sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu.
Terorizmas – asmens ar asmenų veiksmas, veiksmai arba grasinimai
atlikti tokį veiksmą ar veiksmus politiniais, religiniais, ideologiniais ar
panašiais tikslais, dėl kurių padaroma ar gali būti padaryta žala;
206.2.2. jei įvykis nutiko dėl techniškai netvarkingos transporto
priemonės eksploatavimo ar kai ją naudoti draudžia
Kelių eismo taisyklės arba žala atsirado dėl transporto
priemonės eksploatavimo taisyklių, numatytų Lietuvos
Respublikos teisės aktuose, pažeidimo. Ši sąlyga
taikoma, jei tai turėjo įtakos įvykiui;
206.2.3. dėl lietaus, krušos, sniego, purvo, vandens ar vandens
nešamų daiktų įsiveržimo pro nesandariai ar nevisiškai
uždarytus langus, duris ar kitas angas, išskyrus atvejus,
kai šios angos atsirado dėl draudžiamųjų įvykių;
206.2.4. puvimo, natūralaus nusidėvėjimo, struktūros, spalvos ir
pan. pakitimų;
206.2.5. jei žala transporto priemonės salonui, jo vidaus įrangai
padaryta transporto priemonės valdytojo, keleivių ar jų
vežamų gyvūnų arba daiktų;
206.2.6. dėl žalos, susijusios su įkrovimo ir iškrovimo darbais, kuriuos tiesiogiai vykdo apdraustoji transporto priemonė;
206.2.7. jei įvykis nutiko transporto priemonei važiuojant ne
kelių eismui skirtomis vietovėmis (užšalusiais vandens
telkiniais, miškais, pievomis, laukais ir pan.). Ši sąlyga
netaikoma toms transporto priemonėms ir mobiliesiems įrengimams, kurie pagal savo tiesioginę paskirtį
eksploatuojami ar vykdo darbus ne keliuose;
206.2.8. dėl bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo
apsaugos sąlygos 206.1 punkte.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 207:
EISMO ĮVYKIS, SU SĄLYGA, KAD DĖL
ĮVYKIO APDRAUSTAJAM KILO CIVILINĖ
ATSAKOMYBĖ DĖL PADARYTOS ŽALOS
207.1. Draudžiamieji įvykiai.
Draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės sunaikinimas ar sugadinimas (išskyrus atsitikimus, nurodytus šios
draudimo apsaugos sąlygos 207.2 punkte) dėl staiga ir netikėtai
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvykusio eismo įvykio,
kuriame dalyvavo bent viena judanti transporto priemonė ir dėl to
nukentėjo žmonės arba buvo apgadinta ar sunaikinta apdraustoji
transporto priemonė, su sąlyga, kad dėl įvykio apdraustajam kilo
civilinė atsakomybė dėl padarytos žalos.
207.2. Nedraudžiamieji įvykiai.
Nedraudžiamieji įvykiai – transporto priemonės sunaikinimas ar
sugadinimas:
207.2.1. dėl karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo,
diversijos, masinių riaušių, streiko, lokauto ar terorizmo,
radioaktyviojo spinduliavimo ar kito branduolinės energijos poveikio, arešto ar transporto priemonės sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu.
Terorizmas – asmens ar asmenų veiksmas, veiksmai arba grasinimai
atlikti tokį veiksmą ar veiksmus politiniais, religiniais, ideologiniais ar
panašiais tikslais, dėl kurių padaroma ar gali būti padaryta žala;
207.2.2. jei įvykis nutiko dėl techniškai netvarkingos transporto
priemonės eksploatavimo ar kai ją naudoti draudžia
Kelių eismo taisyklės arba žala atsirado dėl transporto
priemonės eksploatavimo taisyklių, numatytų Lietuvos
Respublikos teisės aktuose, pažeidimo. Ši sąlyga
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taikoma, jei tai turėjo įtakos įvykiui;
207.2.3. jei Draudėjas arba transporto priemonės valdytojas
transporto priemonę vairavo apsvaigęs nuo alkoholio
(alkoholio koncentracija kraujyje viršijo šalies, kurioje
įvyko eismo įvykis, teisės aktuose nustatytą leistiną
normą), narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų,
taip pat vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas
po eismo įvykio iki girtumo nustatymo testo atlikimo
arba vengė neblaivumo (girtumo) patikrinimo;
207.2.4. jei transporto priemonę vairavo asmuo, kuris pagal
draudimo sutartį nėra Draudėjas ar transporto priemonės valdytojas arba neturėjo teisės vairuoti tos
kategorijos transporto priemonių;
207.2.5. jei transporto priemonė panaudota nusikalstamai veikai,
taip pat jei suklastojami duomenys apie įvykį ar jo
padarinius arba kitais būdais siekiama neteisėtai gauti
draudimo išmoką ar ją padidinti;
207.2.6. jei Draudėjas ar transporto priemonės valdytojas
nesustojo policijos reikalavimu, bandė pabėgti ar buvo
priverstinai stabdomas, todėl buvo padaryta žala
draudimo objektui;
207.2.7. jei transporto priemonės Draudėjas, transporto priemonės valdytojas pasišalina iš įvykio, su kuriuo jis yra
susijęs, vietos ir pažeidžia Kelių eismo taisykles;
207.2.8. jei transporto priemonė naudojama nuomai, saugos
tarnybų veiklai, komerciniam (viešasis transportas)
keleivių ir pavojingų krovinių pervežimui, teikiamos taksi
paslaugos ar buvo mokomasi vairuoti ir ši aplinkybė
nenurodyta draudimo liudijime;
207.2.9. jei transporto priemonė dalyvavo bet kokio pobūdžio
(įskaitant neoficialias) transporto priemonių sportinėse
varžybose, treniruotėse, lenktynėse ar kituose renginiuose, kuriuose siekiama kuo didesnio greičio, kliūčių
įveikimo, sporto rezultatų;
207.2.10. jei įvykis nutiko transporto priemonei važiuojant ne
kelių eismui skirtomis vietovėmis (užšalusiais vandens
telkiniais, miškais, pievomis, laukais ir pan.). Ši sąlyga
netaikoma toms transporto priemonėms ir mobiliesiems įrengimams, kurie pagal savo tiesioginę paskirtį
eksploatuojami ar vykdo darbus ne keliuose;
207.2.11. jei įvykis atsitiko dėl Draudėjo, transporto priemonės
valdytojo ar jų šeimos narių tyčinių veiksmų;
207.2.12. jei įvykis nutiko transporto priemonę transportuojant
sausumos transportu;
207.2.13. dėl bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo
apsaugos sąlygos 207.1 punkte.
207.3. Papildomos su sutartimi susijusių asmenų pareigos.
Jei po kreipimosi į Draudiką dėl žalos atlyginimo ar po to, kai
Draudikas išmokėjo draudimo išmoką paaiškėja, kad įvykis buvo
nedraudžiamasis, nes apdraustajam nekilo civilinė atsakomybė dėl
padarytos žalos, apdraustasis privalo apie tai ne vėliau kaip per 3
darbo dienas informuoti Draudiką. Jei paaiškėja, kad įvykis buvo
nedraudžiamasis po to, kai Draudikas išmokėjo draudimo išmoką,
apdraustasis, gavęs draudimo išmoką, turi ją grąžinti ne vėliau kaip
per 30 kalendorinių dienų nuo Draudiko reikalavimo raštu gavimo.
Tos pačios nuostatos yra taikomos, kai po kreipimosi į Draudiką dėl
žalos atlyginimo išaiškėja, kad už padarytą žalą yra atsakingas ne tik
apdraustasis, bet ir vienas ar keli tretieji asmenys (abipusė kaltė). Jei
tokiu atveju Draudikas jau yra išmokėjęs draudimo išmoką,
apdraustasis, gavęs draudimo išmoką, turi grąžinti išmokos dalį,
proporcingą trečiojo (-ųjų) asmens (- ų) kaltei už padarytą žalą.
207.4. Draudimo išmokos apskaičiavimas:
207.4.1. jeigu Draudikui išmokėjus draudimo išmoką kreipiamasi
dėl žalos atlyginimo dėl kito draudžiamojo įvykio, tų
keičiamų detalių ar dalių bei remonto darbų, kurie buvo
nurodyti ankstesnėje atkūrimo išlaidų sąmatoje, pagal
kurią buvo mokama draudimo išmoka, išlaidas
Draudikas atlygina tik įrodžius, kad šios detalės ar dalys
buvo pakeistos, o remonto darbai atlikti;
207.4.2. jeigu už draudžiamojo įvykio metu padarytą žalą yra
pripažįstamas ne tik apdraustasis, bet ir vienas arba keli
tretieji asmenys (abipusė kaltė), pagal šias sąlygą
apskaičiuota draudimo išmoka mažinama proporcingai
trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) kaltei už padarytą žalą.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 208:
TRANSPORTO PRIEMONĖS VAGYSTĖ
208.1. Draudžiamieji įvykiai.
Draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės
praradimas (išskyrus atsitikimus, nurodytus šios draudimo apsaugos
sąlygos 208.2 punkte) dėl transporto priemonės pagrobimo
(Baudžiamojo kodekso 178 str.) arba užvaldymo, plėšimo būdu
(Baudžiamojo kodekso 180 str.) staiga ir netikėtai įvykęs draudimo
apsaugos galiojimo laikotarpiu.
208.2. Nedraudžiamieji įvykiai.
Nedraudžiamieji įvykiai – transporto priemonės sunaikinimas,
sugadinimas ar praradimas:
208.2.1. dėl karo veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo,
diversijos, masinių riaušių, streiko, lokauto ar terorizmo,
radioaktyviojo spinduliavimo ar kito branduolinės
energijos poveikio, arešto ar transporto priemonės
sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu.
Terorizmas – asmens ar asmenų veiksmas, veiksmai arba grasinimai
atlikti tokį veiksmą ar veiksmus politiniais, religiniais, ideologiniais ar
panašiais tikslais, dėl kurių padaroma ar gali būti padaryta žala;
208.2.2. dėl sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo,
iššvaistymo.
Sukčiavimas – tai apgaulės panaudojimas svetimam turtui užvaldyti
arba teisei į turtą įgyti, kai apgaulė panaudojama turint tikslą
suklaidinti turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra
turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys
perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui manydami, kad šis turi teisę
jį gauti.
Turto prievartavimas – tai atviras ar užmaskuotas paslaugų siūlymu ar
kitokia forma pridengtas reikalavimas (neteisėtas) perduoti turtą,
teisę į turtą arba padaryti kitus turtinio pobūdžio veiksmus ar nuo jų
susilaikyti, tiesiogiai arba užuominomis grasinant panaudoti fizinį
smurtą prieš nukentėjusįjį ar jo artimuosius, sunaikinti ar sugadinti jų
turtą, ar kitaip šantažuojant arba panaudojant kitokią prievartą.
Turto pasisavinimas – tai neteisėtas patikėto arba žinioje esančio
svetimo turto užvaldymas (bent trumpam laiko tarpui), turint realią
galimybę juo naudotis ar disponuoti.
Turto iššvaistymas – tai asmeniui patikėto ar jo žinioje esančio turto
neteisėtas perleidimas tretiesiems asmenims (pardavimas, dovanojimas ar pan.);
208.2.3. jei transporto priemonė buvo pavogta (išskyrus plėšimo
atvejį) palikus atidarytus langus, neužrakintas duris,
neįjungus ar neveikiant apsaugos nuo vagysčių priemonėms ar palikus transporto priemonėje jos registravimo
dokumentus, raktelius, signalizacijos nuotolinio valdymo pultą, imobilizatoriaus raktus;
208.2.4. transporto priemonė buvo pavogta nesant joje tinkamai
įrengtų Draudiko reikalaujamų apsaugos nuo vagysčių
priemonių arba jeigu paraiškoje ar draudimo liudijime
yra nurodyta, kad transporto priemonėje sumontuota
apsaugos paieškos sistema ir:
208.2.4.1. vagystės metu Draudėjas neturėjo galiojančios
pavogtos transporto priemonės apsaugos sutarties
su Draudiko nurodyta automobilio apsaugos
sistemų prekybos ir montavimo įmone;
208.2.4.2. Draudėjas pažeidė sutarties su Draudiko nurodyta
automobilio apsaugos-paieškos sistemų prekybos
ir montavimo įmone reikalavimus, ir pastaroji dėl
šių pažeidimų neprivalo arba negali tinkamai
įvykdyti sutartyje numatytų automobilio apsaugos
veiksmų.
208.2.5. dėl bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų šios draudimo
apsaugos sąlygos 208.1 punkte.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 209:
TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKAS
209.1. Transporto priemonių parku yra laikoma vieno Draudėjo
valdoma grupė transporto priemonių, nurodytų viename draudimo
liudijime.

Draudimo sutarties sudarymo papildomos nuostatos
209.2. Draudimo sutartis sudaroma išrašant vieną draudimo liudijimą
visam transporto priemonių parkui.
209.3. Informacija apie parko transporto priemones bei jų draudimo
sąlygas pateikiama transporto priemonių parko draudimo liudijimo
prieduose.

Draudimo apsaugos galiojimas. Draudimo sutarties
nutraukimo ir pakeitimo papildomos sąlygos
209.4. Draudimo apsauga kiekvienai transporto priemonei įsigalioja
nuo datos, nurodytos draudimo liudijime, ir galioja iki draudimo
sutarties galiojimo termino pabaigos datos.
209.5. Draudimo sutartis keičiama, kai į parką įtraukiama naujų
transporto priemonių ir nutraukiamas draudimo apsaugos galiojimas
kuriai nors iš draudimo liudijime nurodytų transporto priemonių, taip
pat kai keičiamos draudimo sutarties sąlygos. Keičiant draudimo
sutartį naujas draudimo liudijimas nerašomas, bet kiekvieną kartą
sudaromas sutarties priedas, kuris apima visą pakeistą informaciją.
209.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Draudėjo papildomai įsigytos
valdyti transporto priemonės apdraudžiamos sutartyje nurodytomis
sąlygomis ir apimtimi automatiškai, Draudikui gavus pranešimą iš
Draudėjo raštu apie transporto priemonės įtraukimą į draudžiamų
transporto priemonių sąrašą, ir galioja iki draudimo sutarties galiojimo
termino pabaigos datos. Transporto priemonės draudimas įsigalioja
nuo pranešimo gavimo momento. Jei pranešime nurodyta data, nuo
kurios transporto priemonė apdraudžiama šia sutartimi, draudimas
galioja nuo dienos, nurodytos pranešime, jei ji ne ankstesnė už
pranešimo gavimo dieną. Pranešime apie transporto priemonės
įtraukimą turi būti nurodoma transporto priemonės tipas; markė;
modelis; pagaminimo metai; kėbulo numeris; valstybinis numeris;
Naudos gavėjas; apsaugos priemonės; transporto priemonės
techninės charakteristikos; diena, nuo kurios turi įsigalioti draudimo
apsauga.
209.7. Už papildomai įtrauktas į sutartį transporto priemones
Draudėjas moka papildomas draudimo įmokas, kurios apskaičiuojamos proporcingai likusiam sutarties galiojimo laikui, o įmokos
dalių mokėjimo terminai atitinka likusius draudimo liudijime
nurodytus mokėjimo terminus. Draudimo įmoka perskaičiuojama
vienodu dydžiu, koreguojant nesumokėtos pagal draudimo sutartį
draudimo įmokos mokėjimo dalis. Jei visa sutartyje nurodyta
draudimo įmoka jau sumokėta, tai papildomai mokėtina draudimo
įmoka yra mokama arba grąžinama atitinkamame sutarties priede
nustatytais terminais.
209.8. Transporto priemonės pašalinamos iš sutarties Draudikui
gavus raštišką prašymą iš Draudėjo. Transporto priemonės
pašalinamos iš sutarties kitą dieną po pranešimo gavimo dienos, jei
pranešime nenurodoma vėlesnė data. Draudėjui yra grąžinama
draudimo įmoka už neišnaudotą apmokėtą draudimo laikotarpį
išskaičiavus išmokėtas draudimo išmokas. Grąžintina draudimo
įmoka Draudėjo pageidavimu gali būti įskaityta kaip sutarties eilinės
draudimo įmokos dalis.
209.9. Jei transporto priemonių parko transporto priemonė
perleidžiama kitam asmeniui, šios transporto priemonės draudimo
apsauga nutraukiama nuo perleidimo momento. Draudėjas apie
numatomą apdraustos transporto priemonės perleidimą privalo raštu
informuoti Draudiką iki perleidimo momento.
209.10. Jeigu per draudžiamąjį įvykį transporto priemonė buvo
sunaikinta arba prarasta, apskaičiuota draudimo išmoka yra
mažinama nesumokėtomis draudimo įmokomis už tos transporto
priemonės draudimą, atsižvelgus į jų suėjusius mokėjimo terminus.

Papildoma sąlyga Nr. 301:
PAPILDOMOS ĮRANGOS DRAUDIMAS
Draudimo objektas

301.1. Papildoma įranga gali būti draudžiama tik kartu su transporto
priemone. Papildoma įranga draudžiama tomis pačiomis sąlygomis,
kurios nurodytos draudžiamai transporto priemonei draudimo
liudijime, kiek jos neprieštarauja nurodytosioms šioje papildomos
sąlygos dalyje. Draudžiant papildomą įrangą, taisyklių draudimo
sąlygose minima sąvoka “transporto priemonė” apima ir “papildomos
įrangos” sąvoką.
301.2. Jei papildoma įranga buvo sumontuota į naują transporto
Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 001.
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priemonę transporto priemonės gamintojo (oficialaus atstovo), ji
apdraudžiama kartu su transporto priemone savaime, tai draudimo
liudijime pakartotinai tai nenurodoma. Pasikeitus transporto
priemonės draudimo variantui, analogiškai keičiasi ir papildomos
įrangos draudimo variantas.
301.3. Papildoma įranga laikoma apdrausta jeigu draudimo liudijime
nurodytas papildomos įrangos draudimo sumos limitas.
301.4. Draudimo sumos limitas - tai maksimalus draudimo išmokos
dydis mokamas už keičiamą ar remontuojamą papildomą įrangą.
301.5. Draudimo sumos limitas nurodytas draudimo liudijime yra
bendras visai papildomai įrangai. Papildomos įrangos nebūtina
išvardinti atskirai draudimo liudijime.
301.6. Draudžiama ši transporto priemonėms skirta papildoma
įranga:
Papildomi apsaugos lankai ir slenksčiai; vaiko saugos kėdutė
(nešiojamasis lopšys); garso įranga (kolonėlės, stiprintuvai ir pan.);
vaizdo įranga (televizoriai ir pan.); ryšio, telekomunikacijų („laisvų
rankų“ įranga, išskyrus mobilųjį telefoną ir jo kroviklį); išorinės
antenos; navigacinės sistemos; lengvo lydinio ratlankiai; išorinės
bagažinės, dviračio laikikliai; transporto priemonėje stacionariai
įrengta mikrobangų krosnelė, šaldytuvas, santechnika; aptakai;
papildomi žibintai; taksometras; spausdintuvas; gervė; priekabos
prikabinimo įtaisas; vardiniai numeriai; dujų įranga; speciali įranga,
t.y. įranga, kuri naudojama atliekant specialias funkcijas (medicinos
įranga, diagnostikos įranga, gaisro gesinimo įranga, garsiakalbiai ir
t.t.); dekoratyvinės dangos, reklaminiai lipdukai, dekoratyvinės
plėvelės.

priemonėje. Vaiko saugos kėdutė draudžiama tomis pačiomis
sąlygomis, kurios nurodytos draudžiamai transporto priemonei
draudimo sutartyje, kiek jos neprieštarauja nurodytosioms šioje
papildomos sąlygos dalyje.
302.2. Išskaita.
Nuostoliai dėl vaiko saugos kėdutės sugadinimo, sunaikinimo ar
praradimo atlyginami taikant vieną 10 procentų nuostolio sumos
franšizę (išskaitą), nepriklausomai nuo to, ar pagal kitas draudimo
sąlygas nurodyta kitaip.

Draudimo išmokos skaičiavimo ir mokėjimo papildomos
nuostatos:

302.3. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai maksimali
draudimo išmoka už vaiko saugos kėdutės sugadinimą, sunaikinimą,
praradimą yra 2000 Lt vienam draudžiamajam įvykiui ir visam
draudimo laikotarpiui.
302.4. Papildomai atlyginami nuostoliai susiję su nelaimingais
atsitikimais pagal sąlygą Nr. 303, įvykusiais, kai vaikas saugos
kėdutėje arba prisegtas saugos diržu buvo apdraustoje transporto
priemonėje. Išmoka už šias išlaidas negali viršyti 10000 Lt.

Papildoma sąlyga Nr. 303:
VAIRUOTOJO IR/AR KELEIVIŲ DRAUDIMAS
NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ, SUSIJUSIŲ
SU APDRAUSTA TRANSPORTO PRIEMONE

Draudimo išmokos apskaičiavimo ir mokėjimo papildomos
nuostatos

Apdraustasis

303.1. Pagal šią papildomą sąlygą Apdraustuoju yra laikoma
apdraustos transporto priemonės vairuotojas ir/arba keleiviai.
Apdraustų keleivių skaičius negali viršyti transporto priemonės
techninėje charakteristikoje nustatytų keleivių vietų skaičiaus.
Apdraustų keleivių skaičius nurodomas draudimo liudijime.

301.7. Papildomos įrangos draudimo atveju draudimo išmoka
mokama iki draudimo sumos limito, neatsižvelgiant į tai, kad
draudimo sumos limitas yra mažesnis už draudimo vertę, ir netaikant
nevisiško draudimo sąlygos. Nuostolio suma yra lygi papildomos
įrangos vertei, nustatomai atsižvelgiant į lentelėje nurodytą vertės
kritimą, kuris skaičiuojamas nuo jos įsigijimo vertės. Draudėjui
nepateikus papildomos įrangos įsigijimo dokumentų, kuriais
remiantis galima nustatyti įsigijimo vertę, laikoma, kad pildoma
įranga buvo sumontuota pirmosios transporto priemonės
registracijos (gamybos) metais. Pirmiems 3 mėnesiams amžiaus
vertės kritimas skaičiuojamas proporcingai mėnesių skaičiui (žiūrėti
lentelę Nr.1).
301.8. Draudikas neatlygina išlaidų už papildomos įrangos (išskyrus
ratlankių ir apsaugos nuo vagysčių priemonių) remontą ar pakeitimą
užsienyje.
301.9. Jeigu įvykus stacionarios garso aparatūros su nuimamuoju
valdymo skydeliu vagystei Draudėjas nepateikia valdymo skydelio,
draudimo išmoka už papildomą įrangą mažinama 50%, išskyrus
įvykius, kai transporto priemonė prarasta dėl plėšimo.
301.10. Draudimo išmoka už papildomos įrangos sugadinimą, sunaikinimą išmokama nereikalaujant draudžiamąjį įvykį patvirtinančių
oficialių įstaigų dokumentų, išskyrus papildomos įrangos praradimo
(vagystės) ir trečiųjų asmenų neteisėtos veikos atvejus, kai nuostoliai
viršija 5000 Lt.

Draudimo objektas

303.2. Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su nelaimingais
atsitikimais, įvykusiais, kai Apdraustasis buvo apdraustoje transporto
priemonėje, ir jeigu įvykis pagal draudimo apsaugos sąlygas Nr. 201208 laikomas draudžiamuoju.

Draudžiamieji įvykiai

303.3. Draudžiamieji įvykiai – Apdraustajam draudimo apsaugos
galiojimo laikotarpiu nutinkantys nelaimingi atsitikimai.
303.4. Nelaimingas atsitikimas – staigus, netikėtas įvykis, kai prieš
Apdraustojo valią Apdraustojo kūną iš išorės veikianti fizinė jėga
pakenkia Apdraustojo sveikatai arba tampa jo mirties priežastimi ir
tai yra padarinys, susijęs su draudimo liudijime nurodytais
draudžiamaisiais įvykiais, ištikusiais apdraustą transporto priemonę.

Nedraudžiamieji įvykiai

Draudimo išmoka nemokama, jeigu:
303.5. nutinka įvykis, kuris pagal draudimo apsaugos sąlygas Nr.
201-208 laikomas nedraudžiamuoju;
303.6. Apdraustasis patiria kūno sužalojimą, bet sveikatos priežiūros
įstaiga neranda požymių, pagal kuriuos galima nustatyti nelaimingo
atsitikimo datą bei aplinkybes, arba medicinos dokumentai
nepatvirtina nelaimingo atsitikimo draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpiu;
303.7. nelaimingas atsitikimas įvyko dėl lėtinių, įgimtų ar
degeneracinių ligų, įgimtų ir/ar įgytų fizinių trūkumų, ligų (epilepsijos
ir kitų) sukeltų priepuolių metu, kūno sužalojimo padariniai padidėja
dėl ligų (tarp jų ir cukrinio diabeto) sukeltų komplikacijų;
303.8. Apdraustasis nusižudė, bandė nusižudyti, tyčia save sužaloti,
išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

Papildoma sąlyga Nr. 302:
VAIKO SAUGOS KĖDUTĖS DRAUDIMAS
302.1. Draudimo objektas.
Jei Draudėjo, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti naudojamoje
transporto priemonėje yra sumontuota automobiliui pritaikyta vaiko
saugos kėdutė, Draudikas atlygina draudžiamųjų įvykių metu patirtus
nuostolius, susijusius su apdraustoje transporto priemonėje
įtvirtintos kėdutės sugadinimu, sunaikinimu arba praradimu, jeigu ji
draudžiamojo įvykio metu buvo Draudiko apdraustoje transporto
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Įrangos amžius,
metais

Iki 3
mėn.

Nuo 3
mėn. iki
6 mėn.

Nuo 6
mėn. iki
9 mėn.

Nuo 9
mėn. iki
1 m.

2 m.

3 m.

4 m.

5 m.

6 m.

7 m.

8 m.

9 m.

10 m. ir
daugiau

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vertės kritimas, %

14

17

24

29

Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 001.
Redakcija galioja nuo 2010-02-01

34

45

55

64

72

80

86

90

93

95

303.9. nelaimingas atsitikimas įvyko dėl psichinių reakcijų (afekto
būsenos), psichinės traumos, ligos ar kitokio psichikos sutrikimo.

Draudimo suma

303.10. Apdraustasis (-ieji) nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su
apdrausta transporto priemone, draudžiami Draudėjo pasirinkta
draudimo suma nuo mirties, neįgalumo ar traumų.

Draudimo apsaugos galiojimas

303.11. Draudimo apsauga galioja Apdraustajam (-iesiems) nuo
įlipimo į transporto priemonę pradžios iki išlipimo iš transporto
priemonės (jiems būnant apdraustoje transporto priemonėje) ir tik
tuo atveju, jei draudimo apsauga galioja pačiai transporto priemonei.

Papildomos su sutartimi susijusių asmenų teisės ir pareigos

303.12. Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo, pranešti apie
tai Draudikui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, net jeigu apie įvykį jau
buvo pranešta.
303.13. Nelaimingo atsitikimo atveju Draudimo išmokai gauti
Draudėjas arba jo įgaliotas asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus:
303.13.1. draudimo liudijimą, sertifikatą (jeigu jis buvo išduotas)
arba jų kopijas;
303.13.2. įvykį patvirtinantį dokumentą iš policijos;
303.13.3. prašymą išmokėti draudimo išmoką, kuriame nurodyta
įvykio data, pranešimo apie įvykį Draudikui data, įvykio
priežastis ir patirti sužalojimai;
303.13.4. gydymo įstaigos pažymas, kuriose nurodyta galutinė
diagnozė;
303.13.5. kaulų lūžių atveju – ir rentgeno nuotrauką su nurodytais asmens duomenimis arba jos aprašymą;
303.13.6. neįgalumo atveju – neįgalumą/darbingumo lygį
patvirtinantį pažymėjimą;
303.13.7. mirties atveju – mirties liudijimą arba notaro
patvirtintą kopiją;
303.13.8. Draudėjo arba Apdraustojo paskyrimą draudimo
išmokai dėl Apdraustojo mirties gauti, jeigu toks
paskyrimas parašytas atskirai.
303.14. Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti kitų, neišvardintų
šių draudimo taisyklių 303.13 punkte dokumentų, reikalingų
draudimo išmokos pagrįstumui bei jos dydžiui nustatyti.
303.15. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudikas turi teisę siųsti
savo paskirtus gydytojus nukentėjusiojo Apdraustojo sveikatos būklei
ištirti.

Draudimo išmokos nustatymas ir mokėjimas

303.16. Draudimo išmoka mokama draudžiamojo įvykio metu patirtų
Apdraustojo kūno sužalojimų atveju.
303.17. Traumos dėl draudžiamojo įvykio atveju mokėtinos draudimo
išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo draudimo liudijime
nurodytos draudimo sumos vairuotojo ir/arba keleivių nelaimingų
atsitikimų atvejui ir nustatomas pagal Draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų taisyklių Nr. 015 Draudimo apsaugos sąlygos Nr. 203 Priedą
Nr. 1 (toliau – Traumų lentelė).
303.18. Dėl vieno arba kelių draudžiamųjų įvykių mokėtina draudimo
išmoka negali viršyti 100 proc. draudimo liudijime nustatytos
draudimo sumos vairuotojo ir/arba keleivių nelaimingų atsitikimų
atvejui, o dėl vienos kūno dalies visų sužalojimų mokama draudimo
išmoka negali viršyti draudimo išmokos, mokėtinos dėl tos kūno dalies
netekties.
303.19. Jeigu patirtas sužalojimas nėra įtrauktas į Traumų lentelę,
draudimo išmoka nemokama.
303.20. Neįgalumui priskiriamas ilgalaikis arba pastovus Apdraustojo
neįgalumas arba darbingumo netekimas dėl draudžiamojo įvykio
metu patirtų kūno sužalojimų, jeigu Apdraustasis tampa
neįgalus/netenka darbingumo per vienerius metus nuo nelaimingo
atsitikimo dienos.
Ilgalaikiu laikomas neįgalumas (darbingumo netekimas), suteiktas ne
trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui.
Ilgalaikis neįgalumas (darbingumo netekimas) po jo pratęsimo iki 2
metų arba ilgesnės trukmės bendrojo termino laikomas pastoviu.
303.21. Apdraustajam tapus neįgaliu/netekus darbingumo dėl
draudžiamojo įvykio, išmokama vienkartinė draudimo išmoka.
Mokėtinos draudimo išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo
draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos vairuotojo ir/arba

keleivių nelaimingų atsitikimų atvejui ir yra lygus:
303.21.1. pastovaus neįgalumo (darbingumo netekimo) atveju –
prarasto darbingumo lygiui, nustatytam Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos arba kitos kompetentingos institucijos;
303.21.2. ilgalaikio neįgalumo (darbingumo netekimo) atveju –
1/3 prarasto darbingumo lygiui, nustatytam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar kitos
kompetentingos institucijos. Jeigu Draudiko ekspertai
neabejoja dėl ilgalaikio neįgalumo (darbingumo
netekimo) pratęsimo, gali būti mokama pastovaus
neįgalumo (darbingumo netekimo) atvejui skirta
draudimo išmoka;
303.21.3. vaikų iki 18 metų amžiaus neįgalumo atveju –
priklausomai nuo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos ar kitos kompetentingos institucijos nustatyto neįgalumo lygio:
303.21.3.1. lengvas neįgalumo lygis – 40 %,
303.21.3.2. vidutinis neįgalumo lygis – 70 %,
303.21.3.3. sunkus neįgalumo lygis – 100 %.
Mokant draudimo išmoką vadovaujamasi neįgalumo/netekto
darbingumo lygiu draudimo išmokos mokėjimo dieną.
303.22. Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio, išmokama
draudimo liudijime nurodytos draudimo sumos dydžio išmoka. Jeigu
dėl to paties nelaimingo atsitikimo, dėl kurio Apdraustasis mirė,
Apdraustajam jau buvo mokėtos draudimo išmokos dėl neįgalumo
arba traumų, tai tos išmokos yra išskaičiuojamos iš draudimo sumos,
mokėtinos dėl Apdraustojo mirties.
303.23. Jeigu draudžiamojo įvykio metu sužalota ar žuvo žmonių
(vairuotojas ir keleiviai), kurie buvo vežami ta transporto priemone, ir
jų skaičius viršijo apdraustų keleivių skaičių, tuomet draudimo suma
vienam keleiviui yra proporcinga draudimo liudijime nustatytos
bendros keleivių draudimo sumos ir faktinio keleivių skaičiaus
santykiui.
303.24. Papildomai atlyginami nuostoliai susiję su nelaimingais
atsitikimais, įvykusiais, kai vaikas saugos kėdutėje arba prisegtas
saugos diržu buvo apdraustoje transporto priemonėje. Išmoka už šias
išlaidas negali viršyti 10000 Lt.
303.25. Draudimo išmoka mokama Apdraustajam (jeigu draudimo
sutartyje nenumatyta kitaip), o Apdraustojo mirties dėl nelaimingo
atsitikimo atveju – teisėtiems paveldėtojams arba Naudos gavėjui,
jeigu Naudos gavėjas buvo paskirtas.
303.26. Jeigu Apdraustasis miršta dėl draudimo liudijime nurodyto
Naudos gavėjo tyčinės veikos (tai nustačius teismui), draudimo
išmoka Naudos gavėjui nemokama. Tokiu atveju kaltam asmeniui
tenkanti mokėtinos draudimo išmokos dalis mokama kitiems naudos
gavėjams, o jei Apdraustasis nebuvo nurodęs kitų naudos gavėjų, tai
draudimo išmoka mokama Apdraustojo teisėtiems paveldėtojams.
303.27. Jeigu Apdraustasis miršta dėl teisėto paveldėtojo tyčinės
veikos (tai nustato teismas), tai jam, kaip paveldėtojui, priklausanti
mokėtinos išmokos dalis mokama kitiems Apdraustojo teisėtiems
paveldėtojams.

Papildoma sąlyga Nr. 304:
PAKAITINIO AUTOMOBILIO NUOMOS
IŠLAIDŲ DRAUDIMAS
304.1. Draudimo objektas.
Kitos transporto priemonės nuomos išlaidos, kai apdrausta transporto
priemonė remontuojama, yra sunaikinta ar prarasta dėl draudžiamojo
įvykio. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Draudikas apmoka ne
aukštesnės kaip tos pačios klasės/grupės transporto priemonės
nuomą iš Draudiko nurodytos transporto priemonių nuomos įmonės
iki to momento, kai apdrausta transporto priemonė suremontuojama
ir tampa eksploatuojama toliau, tačiau nuomos laikotarpis draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu negali viršyti 15 kalendorinių dienų,
jeigu draudimo liudijime nenumatyta kitaip.
Pakaitinio automobilio draudimas neapima žalos pakaitiniam
automobiliui, atsiradusios dėl įvykių, nurodytų šių taisyklių draudimo
apsaugos sąlygų 201-208 punktuose.
304.2. Draudimo suma.
Pakaitinio automobilio nuomos maksimali išlaidų suma parai ir
nuomos laikotarpis nurodomi draudimo liudijime sutarties šalių
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susitarimu. Išlaidos degalams nėra sumokamos.
304.3. Sutarties šalių teisės ir pareigos.
Draudimo išmokai gauti Draudėjas privalo pateikti pakaitinio
automobilio nuomos išlaidas patvirtinančius mokėjimo dokumentus
(sąskaitą-faktūrą, mokėjimo kvitą). Jeigu nesutarta kitaip, nuomos
bendrovę parenka Draudikas.
304.4. Nuostolio nustatymas.
Transporto priemonės nuomos išlaidos - tai būtina tam tikra pinigų
suma už transporto priemonės nuomą, kuri įrodoma pateikiant
transporto priemonės nuomos įmonės sąskaitą, bet ne daugiau ir ne
ilgesniam laikotarpiui, kaip nustatyta draudimo liudijime.

Papildoma sąlyga Nr. 305:
VAIRUOTOJO IR KELEIVIŲ KELIONĖS
PRATĘSIMO IŠLAIDŲ DRAUDIMAS
305.1. Draudimo objektas.
Apdraustos transporto priemonės vairuotojo ir keleivių nakvynės
ir/ar grįžimo iki nuolatinės gyvenamosios vietos, kelionės pratęsimo
iki numatytos vietos išlaidos arba kelionės nutrūkimas, kai apdrausta
transporto priemonė yra sugadinta, sunaikinta ar prarasta dėl
draudžiamojo įvykio. Kelionės nutrūkimas - kelionės atšaukimas
arba priešlaikis sugrįžimas iš kelionės.
305.2. Sutarties šalių teisės ir pareigos.
Draudimo išmokai gauti Draudėjas privalo pateikti vairuotojo,
keleivių nakvynės ir/arba grįžimo namo, kelionės pratęsimo iki
numatytos vietos išlaidas patvirtinančius mokėjimo dokumentus
(sąskaitą-faktūrą, mokėjimo kvitą).
305.3. Nuostolio nustatymas.
Vairuotojo, keleivių nakvynės ir/arba grįžimo namo, kelionės
pratęsimo iki numatytos vietos išlaidos - tai būtina tam tikra pinigų
suma už transporto priemonės vairuotojo, keleivių nakvynę ir/arba
grįžimą namo, kelionės pratęsimą iki numatytos vietos, kuri įrodoma
pateikiant vežėjo įmonės, viešbučio sąskaitą ar mokėjimo kvitą.
Draudikas atlygina su kelionės atšaukimu susijusias išlaidas, kurių
apdraustasis negali išsireikalauti iš kelionės organizatoriaus,
transporto įmonės, apgyvendinimo įmonės arba iš kurio nors kito su
kelione susijusio paslaugos teikėjo. Draudikas atlygina išlaidas,
susijusias su priešlaikiu sugrįžimu iš kelionės (pvz. bilietų kainos
skirtumas, papildomos išlaidos nakvynei tranzito vietoje ir pan.).
Pareikalavus Draudikas suteikia garantiją ar sumoka užstatą už
Draudėją. Atlyginamos visos vairuotojo ir keleivių grįžimo, kelionės
pratęsimo iki numatytos vietos, kelionės nutrūkimas išlaidos,
neviršijant 1000 Lt vienam asmeniui, jeigu draudimo liudijime
nesutarta kitaip.
Atlyginamos vairuotojo ir keleivių nakvynės išlaidos neviršijant 400
Lt per parą vienam žmogui ir ne daugiau nei už tris paras, jeigu
draudimo liudijime nesutarta kitaip.
Išlaidos apmokamos, jei jos patirtos po draudžiamojo įvykio, nebuvo
planuotos, patirtos neišvengiamai.

Papildoma sąlyga Nr. 306:
PAGALBOS KELYJE DRAUDIMAS
306.1. Draudimo objektas.
Pagalba kelyje laikoma tokiu įvykiu, kai Draudėjas ar teisėtas transporto priemonės valdytojas, pradėjęs kelionę iš nuolatinės buveinės
vietos, dėl apdraustos transporto priemonės sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo nutikus draudimo apsaugos sąlygose Nr. 201208 nurodytiems draudžiamiesiems įvykiams negali tęsti numatytos
kelionės. Pagalbos kelyje paslauga teikiama apdraustai lengvajai
transporto priemonei, kurios bendroji masė neviršija 3500 kg.
306.2. Draudimo suma.
Pagalbos kelyje draudimo suma nustatoma sutarties šalių susitarimu.
306.3. Draudžiamieji įvykiai.
Pagalbos kelyje draudimu apdraudžiamos Draudėjo išlaidos,
susijusios su:
306.3.1. neatidėliotina pagalba įvykio vietoje. Pagalba teikiama
transporto priemonei, kai ji sugadinama/sunaikinama
kelyje ir tęsiant kelionę būtų keliamas pavojus kitiems
eismo dalyviams, tai sukeltų dar didesnius gedimus ar
tęsti kelionę dėl įvykio yra neįmanoma. Draudikas
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organizuoja techninės pagalbos automobilio atvykimą ir
sumoka išlaidas, susijusias su transporto priemonės
remontu įvykio vietoje. Jeigu draudimo liudijime numatyta, kad pagalbos kelyje draudimo apsauga galioja 306.8.2
punkte išvardintose valstybėse (įskaitant Lietuvos
Respublikos teritoriją), tai draudimo išmoka šiuo atveju
negali viršyti 2000 Lt, jeigu nesutarta kitaip;
306.3.1.1. transporto priemonės apsauga. Jei transporto priemonė nuvažiavo nuo važiuojamosios kelio dalies,
Draudikas organizuoja jos apsaugą, įskaitant bagažą
bei ne verslo tikslais vežamą krovinį, ir sumoka su
apsauga susijusias išlaidas. Jeigu draudimo liudijime
numatyta, kad pagalbos kelyje draudimo apsauga
galioja tik Lietuvos Respublikoje, tai draudimo
išmoka šiuo atveju negali viršyti 400 Lt, jeigu
nesusitarta kitaip. Tuo atveju, kai draudimo liudijime
numatyta, kad pagalbos kelyje draudimo apsauga
galioja 306.8.2 punkte išvardintose valstybėse
(įskaitant Lietuvos Respublikos teritoriją), tai
draudimo išmoka šiuo atveju negali viršyti 800 Lt,
jeigu nesusitarta kitaip.
306.3.1.2. transporto priemonės transportavimu. Jei įvykio
vietoje transporto priemonės gedimų pašalinti nepavyksta arba iš anksto žinoma, kad jų nepavyks
pašalinti, Draudikas organizuoja transporto priemonės transportavimą iš įvykio vietos iki artimiausių remonto dirbtuvių ar Draudėjo buveinės,
įskaitant bagažą bei ne verslo tikslais vežamą krovinį,
ir sumoka transportavimo išlaidas. Jeigu draudimo
liudijime numatyta, kad pagalbos kelyje draudimo
apsauga galioja 306.8.2 punkte išvardintose
valstybėse (įskaitant Lietuvos Respublikos teritoriją), tai draudimo išmoka šiuo atveju negali viršyti
2000 Lt, jeigu nesusitarta kitaip;
306.3.2. transporto priemonės saugojimu. Jeigu transporto
priemonė iki jos paruošimo eksploatacijai arba nugabenimo į remonto dirbtuves turi būti saugoma,
Draudikas organizuoja ir sumoka su tuo susijusias išlaidas, tačiau ne ilgesnio nei 7 (septynių) kalendorinių
dienų laikotarpio. Jeigu draudimo liudijime numatyta,
kad pagalbos kelyje draudimo apsauga galioja tik
Lietuvos Respublikoje, tai draudimo išmoka šiuo atveju
negali viršyti 200 Lt, jeigu nesusitarta kitaip. Tuo atveju,
kai draudimo liudijime numatyta, kad pagalbos kelyje
draudimo apsauga galioja 306.8.2 punkte išvardintose
valstybėse (įskaitant Lietuvos Respublikos teritoriją), tai
draudimo išmoka šiuo atveju negali viršyti 500 Lt, jeigu
nesusitarta kitaip;
306.3.3. kelionės pratęsimu ir grįžimu atgal. Jei dėl apgadinimo
transporto priemonės, kuria Draudėjas ar apdrausti
asmenys pradėjo kelionę, neįmanoma suremontuoti,
Draudikas organizuoja kelionę atgal iki Draudėjo ar
apdraustų asmenų nuolatinės buveinės vietos arba
tolimesnę kelionę iki numatytos vietos ir kelionę atgal
nuo numatytos vietos iki nuolatinės buveinės vietos ir
sumoka kelionės išlaidas. Kelionės pratęsimas gali būti
organizuojamas:
306.3.3.1. pakaitinio automobilio suteikimu. Paaiškėjus, kad tą
pačią dieną gedimo pašalinti nepavyks, Draudikas
nemokamai suteikia Draudėjui pakaitinį automobilį
ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Paslauga teikiama vieną kartą vienam įvykiui po transporto
priemonės transportavimo paslaugos arba po sava
eiga pristatymo į servisą neplanuotam remontui
arba kėbulo remonto darbams. Pakaitinis automobilis suteikiamas atsižvelgiant į nevažiuojančios
transporto priemonės klasę (dydį), bet ne didesnis
nei vidutinės klasės. Už degalus ir papildomą
pakaitinio automobilio nuomos laikotarpį moka pats
Draudėjas. Draudėjas savo išlaidomis paima ir
pristato pakaitinį automobilį. Pakaitinio automobilio
suteikimas negali būti derinamas su 306.3.4 punktu jeigu Draudėjas ar apdrausti asmenys pasinaudojo
nakvynės paslauga, Draudikas nemoka pakaitinio
automobilio išlaidų;

306.3.3.2. taksi paslauga. Draudikas organizuoja taksi paslaugas
ir už jas sumoka iki 50 kilometrų atstumu;
306.3.4. nakvyne. Jei dėl apgadinimo transporto priemonės, kuria
Draudėjas ar apdrausti asmenys pradėjo kelionę ir dar
nėra nuvykę iki numatytos vietos, neįmanoma suremontuoti arba ji pavagiama, Draudėjo pageidavimu
Draudikas padės surasti vietą nakvynei ir sumokės iki 10
dienų nakvynės išlaidas. Jeigu Draudėjas ar apdrausti
asmenys pasinaudojo kelionės pratęsimo ir grįžimo atgal
pakaitiniu automobiliu paslauga, Draudikas nemoka
nakvynės išlaidų. Jeigu draudimo liudijime numatyta,
kad pagalbos kelyje draudimo apsauga galioja tik
Lietuvos Respublikoje, tai draudimo išmoka šiuo atveju
negali viršyti 150 Lt vienam asmeniui 1 parai, visa
išmoka negali viršyti 1500 Lt, jeigu nesusitarta kitaip.
Tuo atveju, kai draudimo liudijime numatyta, kad
pagalbos kelyje draudimo apsauga galioja 306.8.2
punkte išvardintose valstybėse (įskaitant Lietuvos
Respublikos teritoriją), tai draudimo išmoka šiuo atveju
negali viršyti 200 Lt vienam asmeniui 1 parai, o visa
išmoka negali viršyti 2000 Lt, jeigu nesusitarta kitaip;
306.3.5. pagalba remontuojant automobilį. Jeigu po draudžiamojo įvykio transporto priemonę reikia remontuoti,
Draudikas padeda surasti transporto priemonių
remonto dirbtuves. Už atliktų darbų kokybę atsako
transporto priemonių remonto dirbtuvės.
306.4. Pagalbos kelyje draudimo paslaugos ir su tuo susijusios išlaidos
galioja Draudėjui, apdraustos transporto priemonės vairuotojui ir
keleiviams.
306.5. Draudikas nemoka pagalbos kelyje draudimo išlaidų, kurios
atsiranda be Draudiko ar jo įgalioto atstovo pasamdytų įmonių
tiesioginio dalyvavimo.
306.6. Bendra draudimo išmoka dėl pagalbos kelyje draudimo, jeigu
draudimo liudijime nenumatyta kitaip, negali viršyti 2750 Lt, kai
draudimo galiojimo teritorija - Lietuvos Respublika; 8000 Lt, kai
draudimo galiojimo teritorija - 306.8.2 punkte išvardintos valstybės
(įskaitant Lietuvos Respublikos teritoriją).
306.7. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, transporto priemonės
savininkas arba valdytojas papildomai privalo iš įvykio vietos
nedelsdamas informuoti Draudiką ar jo įgaliotą atstovą pagalbos
kelyje draudimo atmintinėje (kortelėje), išduodamoje kartu su
draudimo liudijimu, nurodytais telefonais bei vykdyti Draudiko ar jo
įgalioto atstovo nurodymus. Pagalbos kelyje draudimo atmintinėje
(kortelėje) nurodytais telefonais Draudiko atstovas yra pasiekiamas
bet kuriuo paros metu.
306.8. Pagalbos kelyje draudimo apsauga galioja vienoje iš nurodytų
teritorijų:
306.8.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje;
306.8.2. Airijoje, Albanijoje, Andoroje, Austrijoje, Baltarusijoje,
Belgijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, europinėje
Rusijos dalyje, Graikijoje, Irane, Islandijoje, Ispanijoje,
Italijoje, Izraelyje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje,
Lichtenšteine, Lietuvoje, Liuksemburge, Makedonijoje,
Maltoje, Moldovoje, Monake, Norvegijoje, Olandijoje,
Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Serbijoje ir
Juodkalnijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje,
Švedijoje, Šveicarijoje, Tunise, Turkijoje (europinėje
dalyje), Ukrainoje, Vengrijoje, Vokietijoje.
306.9. Techninės pagalbos tarnyba neteiks nemokamų paslaugų
jeigu:
306.9.1. nutinka įvykis, kuris pagal draudimo apsaugos sąlygas
Nr. 201-208 laikomas nedraudžiamuoju;
306.9.2. jeigu įvykio atveju atsiradę gedimai netrukdo tęsti
kelionės ir nekelia grėsmės įprastam vairavimui, vairuotojo ir keleivių saugumui ir pačiai Transporto priemonei,
pvz., įlenktos arba nubrėžtos kėbulo dalys, neveikia
valytuvai nesant krituliams ir pan.;
306.9.3. apdraustasis buvo perspėtas techninės pagalbos
tarnybos dėl Transporto priemonės netinkamos dalies
ir/ar detalės, kuri sąlygoja to paties gedimo pasikartojimą daugiau nei 2 kartus;
306.9.4. Transporto priemonė užklimpo ar kitaip paveikta kliūties
negali sava eiga važiuoti;

306.9.5. apdraustasis neturi transporto priemonės registracijos
dokumentų, užvedimo raktų;
306.9.6. apdraustasis trukdo techninės pagalbos tarnybos
darbuotojui apžiūrėti transporto priemonę ir nustatyti
gedimą.

Papildoma sąlyga Nr. 307:
ASMENINIŲ DAIKTŲ DRAUDIMAS
307.1. Draudimo objektas.
Asmeniniai daiktai – transporto priemonės valdytojui priklausantis
kilnojamasis turtas, kurį transporto priemonės valdytojas naudoja
asmeniniame ūkyje savo ir šeimos buitiniams bei kultūriniams
poreikiams tenkinti. Asmeniniai daiktai gali būti draudžiami tik kartu
su transporto priemone.
307.2. Draudimo objektu nelaikoma (nedraudžiama):
307.2.1. prekės, bandiniai, mėginiai, įrenginiai, įrengimai, įrankiai,
mašinos, skirtos Draudėjo verslo ar profesinei veiklai
vykdyti;
307.2.2. grynieji pinigai, mokėjimo kortelės, juvelyriniai (meno)
dirbiniai, mobilieji telefonai, pašto ženklai, bilietai,
dokumentai (išskyrus dokumentus, kuriuos galima
atkurti, remiantis nepriklausomų registrų arba kitų
oficialių šaltinių duomenimis) ir vertybiniai popieriai;
307.2.3. visų rūšių motorinės transporto priemonės, eksploatacinės ir pagalbinės medžiagos (kuras, chemikalai,
tepalai, alyva, aušinimo skysčiai ir pan.);
307.2.4. transporto priemonėje stacionariai sumontuota papildoma įranga, nurodyta papildomoje sąlygoje Nr. 301;
307.2.5. radioaktyviosios medžiagos, branduolinis kuras, sprogstamosios medžiagos, ginklai, neįregistruoti nustatyta
tvarka;
307.2.6. programinė įranga ir kita informacija, esanti bet kokios
rūšies duomenų laikmenose;
307.2.7. psichotropinės medžiagos, vaistai;
307.2.8. augalai (flora) ir gyvūnai (fauna);
307.2.9. turtas, apdraustas kitomis draudimo sutartimis;
307.2.10. įrankiai, kurie yra standartiniai kelių transporto
priemonės priedai;
307.2.11. atsarginės transporto priemonės dalys.
307.3. Draudimo vieta.
Draudimo apsauga galioja tik daiktams, esantiems apdraustoje
transporto priemonėje.
307.4. Turto draudimo vertė.
Asmeninių daiktų vertė yra lygi jų naujai atkuriamajai vertei. Nauja
atkuriamoji vertė – tai suma, kurią reikia išleisti norint įsigyti,
pagaminti naują tos pačios rūšies ir kokybės turtą, įskaitant
projektavimo, gamybos, montavimo išlaidas. Tais atvejais, kai naujo
tos pačios rūšies ir kokybės turto įsigyti ar pagaminti negalima, nauja
atkuriamąja verte laikoma suma, kurią reikia išleisti, norint įsigyti,
pagaminti naują turtą, pagal savo atliekamas funkcijas, kokybę ir
techninius duomenis kiek galima artimesnį atkuriamam turtui,
įtraukiant projektavimo, gamybos, montavimo išlaidas. Jeigu toks
turtas yra geresnės kokybės už atkurtiną turtą (atsižvelgiant į jo
našumą, atliekamas funkcijas, energijos, aptarnavimo sąnaudas ir
kitas savybes), kokybės pagerinimo vertė į naują atkuriamąją vertę
neįskaičiuojama. Laikoma, kad naujo tos pačios rūšies ir kokybės turto
įsigyti ar pagaminti negalima, jeigu tokio turto neįmanoma pagaminti
dėl techninių priežasčių, jo negalima įsigyti, pagaminti dėl valstybės
institucijų nustatyta tvarka taikomų apribojimų, toks turtas yra
nebegaminamas arba dėl kitų priežasčių tos pačios rūšies ir kokybės
turto įsigijimo ar pagaminimo išlaidos būtų neprotingai didelės
lyginant su panašios rūšies ir kokybės turtu.
307.5. Draudimo suma ir išskaita.
Draudimo suma - suma, kurios neviršijant yra mokama draudimo
išmoka. Asmeninių daiktų draudimo atveju draudimo išmoka
mokama iki draudimo sumos, neatsižvelgiant į tai, kad draudimo suma
yra mažesnė už draudimo vertę, ir netaikant nevisiško draudimo
sąlygos. Draudžiant pagal šią sąlygą nustatoma viena 10 procentų
nuostolio sumos franšizė (išskaita), nepriklausomai nuo to, ar pagal
kitas draudimo sąlygas nurodyta kitaip.
307.6. Draudžiamieji įvykiai.
Asmeniniai daiktai draudžiami tomis pačiomis sąlygomis ir nuo tų
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pačių įvykių, kurie nurodyti draudžiamai transporto priemonei
draudimo liudijime, kiek jos neprieštarauja nurodytosioms šioje
papildomos sąlygos dalyje.
307.7. Papildomos sąlygos dėl nedraudžiamųjų įvykių.
Papildomai prie nurodytųjų draudimo apsaugos sąlygose Nr. 201208 nedraudžiamaisiais įvykiais taip pat laikomi asmeninių daiktų
sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas:
307.7.1. jei jie buvo palikti neužrakintoje, atidarytais langais ir
(arba) atidarytu stoglangiu ar su neįjungtomis apsaugos
sistemomis transporto priemonėje;
307.7.2. jei jie buvo palikti transporto priemonėje nudengtu
stogu arba sulankstomuoju viršumi, išskyrus atvejus, kai
turtas buvo užrakintoje bagažinėje arba užrakintoje
daiktadėžėje;
307.7.3. nešiojamos palydovinės navigacijos įrangos, kompiuterių vagystės ar bandymo pavogti iš apdraustos
transporto priemonės, kai įranga buvo palikta neužrakintoje bagažinėje arba neužrakintoje daiktadėžėje.
307.8. Nuostolio nustatymo tvarka:
307.8.1. nutikus įvykiui Draudėjas privalo sudaryti sunaikinto,
sugadinto arba prarasto turto aprašą, kuriame kaip
galima tiksliau būtų nurodytas turto pavadinimas,
įsigijimo metai, vertė, taip pat pateikti turimas turto
nuotraukas, naudojimo instrukcijas, įsigijimo, kitokius
dokumentus, kurie padėtų kuo tiksliau nustatyti
nuostolio sumą;
307.8.2. jeigu turtas dėl draudžiamojo įvykio sugadintas, tai
nuostolio suma yra turto remonto kaina, jeigu
sunaikintas - naujo analogiško turto įsigijimo kaina;
307.8.3. turtas laikomas sugadintu, jei jį įmanoma suremontuoti.
Jeigu turto neįmanoma suremontuoti arba jo remonto
kaina viršija naujo tokio paties turto įsigijimo kainą,
turtas laikomas sunaikintu. Turtas laikomas prarastu,
jeigu po draudžiamojo įvykio nėra išlikę turto liekanų;
307.8.4. remonto išlaidomis nelaikomos išlaidos, kurios būtų
patirtos, jei nebūtų draudžiamojo įvykio, t. y. išlaidos už
turto priežiūrą, einamuosius, eilinius remontus.
307.9. Draudimo išmokos mokėjimas.
Net ir tuo atveju, jeigu sunaikintas, prarastas turtas nėra įsigyjamas, o
sugadintas turtas nėra remontuojamas, draudimo išmoka mokama
nauja atkuriamąja verte. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip,
tai maksimali draudimo išmoka už asmeninių daiktų sugadinimą,
sunaikinimą, praradimą yra 1000 Lt vienam draudžiamajam įvykiui ir
visam draudimo laikotarpiui.

Papildoma sąlyga Nr. 308:
PRIEKABOS DRAUDIMAS
308.1. Draudimo objektas.
Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su Draudėjui nuosavybės teise priklausančios priekabos sugadinimu, sunaikinimu dėl
draudžiamųjų įvykių, susijusių su apdrausta transporto priemone,
išskyrus priekabos vagystę ar plėšimą. Draudimo apsauga galioja ir
išmoka mokama, jei draudžiamojo įvykio metu sugadinta, sunaikinta
priekaba, kurios bendroji masė ne didesnė kaip 0,75 t (lengvojo
automobilio vienos ašies priekaba/puspriekabė). Draudimo apsauga
priekabai galioja tik jei priekaba sukabinta kartu su transporto
priemone. Priekaba draudžiama tomis pačiomis sąlygomis, kurios
nustatytos draudžiamai transporto priemonei draudimo sutartyje,
kiek jos neprieštarauja nurodytosioms šioje papildomos sąlygos
dalyje. Draudžiant priekabą, taisyklių draudimo sąlygose minima
sąvoka “transporto priemonė” apima ir sąvoką “priekaba”.
308.2. Draudimo objektu nelaikoma (nedraudžiama):
308.2.1. priekabos, kurių vertė didesnė negu 3000 Lt;
308.2.2. priekabos, naudojamos šiai paskirčiai: gyvenamasis
namelis-automobilio priekaba, priekaba gyvūnams
(gyvuliams) vežti, transporto priemonėms vežti skirtos
priekabos, maisto prekybos nameliai.
308.3. Draudimo išmokos skaičiavimo ir mokėjimo papildomos
nuostatos.
Jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip, tai maksimali draudimo
išmoka už priekabos sugadinimą, sunaikinimą, praradimą yra 1000 Lt
(visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui).
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Papildoma sąlyga Nr. 309:
SĄLYGOS ILGESNĖMS NEI VIENERIŲ METŲ
DRAUDIMO SUTARTIMS
309.1. Jeigu draudimo liudijime nustatytas ilgesnis nei vienerių metų
draudimo laikotarpis, tai kiekvienų einamųjų draudimo metų
pabaigoje:
309.1.1. kitiems draudimo metams gali būti nustatoma kita
draudimo suma, draudimo įmoka, franšizė (išskaita)
(pvz., siekiant išvengti nevisiško draudimo, infliacijos,
dėl įstatymų pasikeitimų, perdraudimo sąlygų pasikeitimo, nuostolių istorijos ir pan.);
309.1.2. jei per draudimo metus keitėsi draudimo taisyklės, kurių
pagrindu yra apdrausta, šie pakeitimai įsigalioja tik nuo
kitų draudimo metų pradžios. Prieš tai Draudikas privalo
supažindinti Draudėją ir Naudos gavėją su taisyklių
pasikeitimais.
309.2. Draudikas privalo pranešti Draudėjui (o jei yra Naudos gavėjas
– ir Naudos gavėjui) apie visus draudimo sąlygų pasikeitimus raštu ne
vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki einamųjų draudimo metų pabaigos.
309.3. Nesant pranešimų apie draudimo sąlygų pasikeitimus,
draudimo sutartis kitais draudimo metais galioja tomis pačiomis
sąlygomis kaip ir praėjusiais ir draudimo įmoka turi būti mokama
tokia pati ir tais pačiais terminais, kaip ir draudimo metais prieš tai.
309.4. Jeigu Draudėjas arba Naudos gavėjas nesutinka su draudimo
sutarties sąlygų pakeitimais, kai Draudikas apie tai raštu praneša
Draudėjui ar Naudos gavėjui iki einamųjų draudimo metų pabaigos,
draudimo sutartis nutrūksta nuo einamųjų draudimo metų pabaigos
ir Draudėjui grąžinama visa draudimo įmoka už likusį draudimo
sutarties galiojimo laikotarpį. Kitaip draudimo sutartis gali būti
nutraukiama, kaip nustatyta bendrosios dalies 57- 61 punktuose.
309.5. Draudėjui ar Naudos gavėjui iki einamųjų draudimo metų
pabaigos raštu nepranešus apie nesutikimą su draudimo sutarties
sąlygų pakeitimais, draudimo sutarties sąlygų pasikeitimai įsigalioja
nuo kitų draudimo metų pradžios.

Papildoma sąlyga Nr. 310:
AUTOMATINIO DRAUDIMO SUTARTIES
ATNAUJINIMO SĄLYGA
310.1. Pasibaigus draudimo laikotarpiui, draudimo sutartis atnaujinama automatiškai kitam vienerių metų laikotarpiui. Draudimo
sutartis kitam laikotarpiui sudaroma Draudikui pasirašant draudimo
liudijimą ir išsiunčiant arba įteikiant jį Draudėjui iki galiojančios
draudimo sutarties pasibaigimo, o Draudėjui sumokėjus draudimo
liudijime nustatytą draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį draudimo
liudijime nustatytais terminais. Jei, atnaujinant draudimo sutartį,
didėja draudimo suma, draudimo įmoka, franšizė (išskaita) ar keičiasi
draudimo taisyklės, Draudėjui draudimo liudijimas (pasikeitusios
draudimo taisyklės) turi būti išsiųstas ar įteiktas ne vėliau kaip prieš 1
mėnesį iki draudimo laikotarpio pabaigos arba apie pasikeitimus
Draudėjas turi būti informuotas raštu ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki
draudimo sutarties pabaigos.
310.2. Draudėjas gali atsisakyti atnaujinti draudimo sutartį
pranešdamas apie tai raštu bet kada iki galiojančios draudimo
sutarties pasibaigimo.
310.3. Draudikas gali atsisakyti atnaujinti draudimo sutartį
pranešdamas apie tai raštu Draudėjui (o kai yra Naudos gavėjas – ir
Naudos gavėjui) ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki galiojančios
draudimo sutarties pasibaigimo.

Papildoma sąlyga Nr. 311:
CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS DĖL
EISMO ĮVYKIO METU ŽUVUSIŲ, SUŽALOTŲ
ASMENŲ NETURTINĖS ŽALOS
311.1. Sąvokos.
Apdraustasis – Draudėjas ir kiekvienas teisėtas transporto
priemonės, nurodytos Transporto priemonių liudijime, valdytojas.

Privalomojo draudimo įstatymas – Lietuvos Respublikos transporto
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
įstatymas.
Privalomojo draudimo sutartis – Transporto priemonių draudimo
liudijime nurodytos transporto priemonės valdytojų civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo sutartis.
Neturtinė eismo įvykio žala (toliau – Neturtinė žala) – asmens fizinis
skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas,
emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas,
bendravimo galimybių sumažėjimas ir kitos piniginės išraiškos
neturinčios pasekmės, atsiradusios dėl padarytos per eismo įvykį žalos
asmens sveikatai ar dėl gyvybės atėmimo.
Žala nukentėjusiam trečiajam asmeniui (toliau - žala asmeniui) – žala
trečiojo asmens sveikatai ir (ar) žala, atsiradusi dėl gyvybės atėmimo,
padaryta eismo įvykio metu ar atsiradusi kaip eismo įvykio pasekmė.
Žala nukentėjusio trečiojo asmens turtui (toliau – žala turtui) –
trečiojo asmens turtui eismo įvykio metu padaryta žala ar žala turtui,
atsiradusi kaip eismo įvykio pasekmė.
311.2. Draudimo objektas.
Draudimo objektas – Apdraustojo civilinė atsakomybė už neturtinę
žalą, kuriai atlyginti neužtenka draudimo sumos pagal privalomojo
draudimo sutartį.
Draudimo objektas nėra Apdraustojo civilinė atsakomybė dėl eismo
įvykio metu padarytos žalos asmeniui ir (arba) žalos turtui, taip pat
žalos pačiam Apdraustajam, Apdraustojo transporto priemonėje
buvusiam jo paties ar kitų trečiųjų asmenų turtui.
Draudimo objektas taip pat nėra Apdraustojo išlaidos, patirtos
ginantis nuo pareikšto reikalavimo.
Draudimas pagal šią papildomą sąlygą (toliau – neturtinės žalos
draudimas) galioja kaip papildomas savanoriškas draudimas prie
privalomojo draudimo sutarties ir draudimo išmoka mokama tik dėl
neturtinės žalos, viršijančios privalomojo draudimo sutartyje
nustatytą neturtinės žalos draudimo sumą.
311.3. Draudimo suma.
Draudimo suma - tai suma, kurios neviršydamas Draudikas atlygina
draudžiamųjų įvykių metu Apdraustojo padarytus nuostolius
tretiesiems asmenims.
Civilinė atsakomybė dėl neturtinės žalos gali būti draudžiama,
Draudėjo pasirinkta ir su Draudiku suderinta draudimo suma.
Draudimo suma nustatoma draudimo liudijime ir galioja virš
privalomojo draudimo įstatyme nustatytos draudimo sumos dėl
neturtinės žalos.
Neturtinės žalos draudimo sutartis po kiekvieno draudžiamojo įvykio
lieka galioti tai draudimo sumai, kuri lieka iš sutartimi nustatytos
draudimo sumos visam draudimo laikotarpiui atėmus išmokėtas
draudimo išmokas.
Norėdamas atkurti prarastą draudimo sumą, Draudėjas gali padidinti
ją papildomai sumokėjęs atitinkamą įmokos dalį.
Jeigu neturtinė žala padaryta keliems asmenims, draudimo išmoka,
neviršijant draudimo sumos, mokama proporcingai kiekvienam
nukentėjusiajam.
311.4. Draudžiamieji įvykiai.
Draudžiamasis įvykis yra Apdraustojo civilinės atsakomybės
atsiradimas dėl tretiesiems asmenims eismo įvykio metu padarytos
neturinės žalos, atsiradusios kaip tiesioginė eismo įvykio pasekmė, ir
nukentėjusio trečiojo asmens reikalavimo atlyginti eismo įvykio metu
padarytą neturtinę žalą pateikimas Apdraustajam, jeigu reikalavimas
atitinka šias sąlygas:
311.4.1. žalą, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas,
padarė Apdraustasis, vairuodamas draudimo liudijime
nurodytą transporto priemonę;
311.4.2. žala, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas,
padaryta galiojant privalomojo draudimo sutarčiai,
pagal kurią išmokėta arba teismo sprendimu turi būti
išmokama visa draudimo suma dėl neturtinės žalos ir
reikalavimas atlyginti neturtinę žalą viršija atitinkamą
draudimo sumą pagal privalomojo draudimo sutartį;
311.4.3. žala, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas,
padaryta eismo įvykio, įvykusio privalomojo draudimo
sutarties galiojimo teritorijoje, ar atsirado kaip tokio
eismo įvykio pasekmė;
311.4.4. žala, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas,
padaryta eismo įvykio, įvykusio neturtinės žalos
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, ar atsirado kaip
tokio eismo įvykio pasekmė;

311.4.5. reikalavimas atlyginti neturtinę žalą Apdraustajam
pareikštas per vienerius metus nuo žalos atsiradimo
dienos arba per vienerius metus nuo dienos, kurią trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą
žalą.
311.5. Nedraudžiamieji įvykiai:
311.5.1. eismo įvykis yra laikomas nedraudžiamuoju pagal
Transporto priemonių draudimo taisyklių draudimo
apsaugos sąlygose nurodytus nedraudžiamuosius
įvykius (sąlygų numeriai Nr. 201-208).
311.5.2. transporto priemonė nedalyvavo kelių eisme: buvo
garaže, remonto dirbtuvėse, kitoje ne kelių eismui
skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose.
311.6. Draudėjo pareigos draudimo sutarties galiojimo metu:
311.6.1. visu neturtinės žalos draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiu turėti galiojančią privalomojo draudimo
sutartį. Jei privalomojo draudimo sutartis nutrūksta, yra
performinama, pasibaigia anksčiau nei neturtinės žalos
draudimo sutartis ar privalomojo draudimo sutarties
draudimo sumos tampa mažesnės, nei nustatyta
Privalomojo draudimo įstatyme, neturtinės žalos
draudimo sutartis galioja tik virš privalomojo draudimo
įstatyme nustatytų draudimo sumų, tarsi privalomojo
draudimo sutartis nebūtų nutrūkusi, pasibaigusi, performinta ar jos draudimo sumos nebūtų sumažėjusios;
311.6.2. Jeigu Apdraustajam (Apdraustojo skolos bendrininkui)
pareikštas reikalavimas, Draudėjas/Apdraustasis apie tai
tuojau, kai tik sužinojo, arba per trumpiausią galimą
terminą turi pranešti Draudikui. Prie pranešimo turi būti
pridėtos reikalavimo ir dokumentų, kurie, Draudėjo/
Apdraustojo nuomone, yra susiję su pareikštu reikalavimu ir gali turėti reikšmės Draudiko sprendimui
reikalavimą pripažinti arba atmesti, kopijos;
311.6.3. kitos Draudėjo pareigos sutarties galiojimo laikotarpiu
yra tos pačios, kaip ir nustatytos privalomojo draudimo
sutartyje bei Privalomojo draudimo įstatyme;
311.6.4. jei neturtinės žalos draudimo ir privalomojo draudimo
draudikas yra „If P&C Insurance AS“ filialas, reguliuojant
draudžiamąjį įvykį pagal privalomąjį draudimą kartu
reguliuojamas ir įvykis pagal neturtinės žalos draudimą.
Jei draudikai skirtingi, tuomet būtina ne vėliau kaip per 3
dienas po to, kai buvo pranešta apie įvykį privalomojo
draudimo draudikui, raštu pranešti apie įvykį „If P&C
Insurance AS“ filialui ir pateikti visų dokumentų,
pristatytų privalomosios sutarties draudikui ar užpildytų
jo prašymu, kopijas. Įvykio tyrimo metu visų
dokumentų, susijusių su įvykiu, Draudėjo gaunamų,
siunčiamų, kopijos turi būti pateikiamos ir „If P&C
Insurance AS“ filialui.
311.7. Draudimo išmokos nustatymas ir mokėjimas:
311.7.1. išmoka mokama, kai yra nustatytas draudžiamojo įvykio
faktas ir žalos dydis, jei teisės aktų nustatyta tvarka apie
eismo įvykį buvo pranešta policijai;
311.7.2. neturtinės žalos dydis nustatomas, remiantis Privalomojo draudimo įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatomis, kiek tai neprieštarauja šios papildomos sąlygos
nuostatoms;
311.7.3. pagal neturtinės žalos draudimo sutartį mokėtina
draudimo išmoka nustatoma:
311.7.3.1. teismo sprendimu;
311.7.3.2. Draudėjo, nukentėjusiojo trečiojo asmens ir
Draudiko susitarimu;
311.7.3.3. Draudėjo, nukentėjusiojo trečiojo asmens ir
Draudiko taikos sutartyje;
311.7.4. tais atvejais, kai Apdraustasis atsako už nuostolius,
draudimo išmoka nebus didesnė negu nuostolių dalis,
tenkanti Apdraustajam, nors jis ir būtų atlyginęs reikalavimo pareiškėjui visą visų skolininkų padarytą žalą;
311.7.5. visais atvejais dėl vieno ar kelių draudžiamųjų įvykių
mokėtina draudimo išmoka negali viršyti draudimo
liudijime nurodytos neturtinės žalos draudimo sumos
vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiui;
311.7.6. draudimo išmoka už neturtinę žalą, viršijančią draudimo
sumą pagal privalomojo draudimo sutartį, mokama ta
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pačia tvarka, kaip nustatyta privalomąjį draudimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose, išskyrus šių taisyklių bendrosios dalies 91 punkte numatytas sąlygas;
311.7.7. draudimo išmoka už tokius įvykius, už kuriuos pagal
Privalomojo draudimo įstatymą išmoką moka Lietuvos
Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, pagal
neturtinės žalos draudimo sutartį nemokama;
311.7.8. Jei Apdraustasis yra atlyginęs žalą nukentėjusiam
trečiajam asmeniui, išmoka Apdraustajam yra mokama
tik tuo atveju, jeigu Apdraustasis buvo gavęs Draudiko
rašytinį sutikimą atlyginti žalą arba jeigu Apdraustasis
įrodo, kad Draudikas nepagrįstai nedavė tokio sutikimo;
311.7.9. Draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, neturi teisės
išreikalauti sumokėtos sumos iš Draudėjo ar Apdraustojo.
311.8. Dvigubas draudimas, nevisiškas draudimas, papildomas
draudimas:
311.8.1. jei atsitikus įvykiui nustatoma, kad tai pačiai transporto
priemonei sudarytos kelios savanoriškojo draudimo
sutartys, tuomet kiekvienas draudikas moka išmoką
proporcingai. Išmoka pagal visas draudimo sutartis
negali viršyti bendro žalos dydžio virš privalomojo
draudimo sumos.
311.8.2. Nevisiško draudimo ir papildomo draudimo sąlygos
netaikomos.

Papildoma sąlyga Nr. 312:
MOBILIŲJŲ ĮRENGIMŲ DRAUDIMAS
312.1. Draudimo objektas.
Draudimo objektas – mobilieji įrengimai, nurodyti draudimo
liudijime. Mobiliųjų įrengimų dalys, kurios nėra neatskiriamai
pritvirtintos prie mobiliojo įrengimo, bei mobiliųjų įrengimų
atsarginės dalys apdraustos tik tuomet, jei tai nurodyta draudimo
liudijime.
312.2. Draudimo objektu nelaikoma (nedraudžiama):
312.2.1. transporto priemonės, pritaikytos tik žmonėms vežti;
312.2.2. vandens ir oro transporto priemonės, plaukiojamieji
įrengimai;
312.2.3. eksploatacinės ir pagalbinės medžiagos (kuras, chemikalai, tepalai, alyva, valymo medžiagos, aušinimo
skysčiai, valymo priemonės ir pan.);
312.2.4. duomenų laikmenos bei duomenys.
312.3. Papildomos sąlygos dėl nedraudžiamųjų įvykių.
Papildomai prie nurodytųjų draudimo apsaugos sąlygose Nr. 201208 nedraudžiamaisiais įvykiais taip pat laikomi mobiliojo įrengimo
sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl:
312.3.1. sprogstamojo įtaiso sprogimo Draudėjui ar jo pavedimu
veikiančiam asmeniui naudojant jį gamybos proceso
metu (vykdant kasybos, statybos, remonto, griovimo,
išmontavimo ir pan. darbus);
312.3.2. grunto tyrimo klaidų bei projektavimo klaidų;
312.3.3. elektros energijos, dujų, skysčių, šilumos, kitų gamybai
(veiklai) reikalingų elementų tiekimo nutrūkimo ar
nepakankamo tiekimo, išskyrus atvejus, kai tai atsitinka
dėl draudžiamojo įvykio;
312.3.4. kilnojamojo turto, esančio lauke, stoginėse, atviruose
priestatuose, statiniuose, dengtuose tik audiniais,
plastmasine plėvele ar pan. medžiaga, sunaikinimas,
sugadinimas ar praradimas dėl lietaus, sniego, kitokių

kritulių ar audros, išskyrus atvejus, kai šis turtas yra pritaikytas naudoti ar saugoti lauke, stoginėse, atviruose
priestatuose, statiniuose, dengtuose tik audiniais,
plastmasine plėvele ar pan. medžiaga;
312.3.5. požeminių vandenų lygio pasikeitimo;
312.3.6. mobiliųjų įrengimų dalių, kurios pagal savo paskirtį ir
darbo pobūdį susinaudoja, dyla ar kitaip nusidėvi ir
eksploatuojant mobilųjį įrengimą būna dažnai keičiamos
(grąžtai, peiliai, krumpliaračiai, pjūklai, šlifavimo diskai,
štampai, konvejerių juostos, sietai, žarnos, futeruotės,
filtrai, apsauginės dangos, guoliai, šepečiai, padangos,
trosai, vielos, grandinės, diržai ir pan.), sunaikinimas,
sugadinimas ar praradimas, išskyrus atvejus, kai kartu
sugadinamos, sunaikinamos ir prarandamos kitos mobiliojo įrengimo dalys;
312.3.7. eksploatacijos hidrotechnikos statybose, vandeningose
vietovėse ar plaukiojamosiose aikštelėse, jeigu draudimo liudijime nenustatyta kitaip.
312.4. Papildomos sąlygos dėl nuostolio nustatymo ir draudimo
išmokos mokėjimo.
Bendrosios dalies nuostolio nustatymo ir draudimo išmokos
mokėjimo nuostatos papildomos šiomis:
312.4.1. jeigu mobilusis įrengimas dėl draudžiamojo įvykio yra
visiškai sunaikinamas ar prarandamas, tai nuostolis nustatomas vadovaujantis mobiliojo įrengimo verte prieš
pat draudžiamąjį įvykį. Pagal šią sąlygą vertė prieš pat
draudžiamąjį įvykį nustatoma atsižvelgiant į šiame
punkte pateiktoje lentelėje Nr. 2 nurodytą vertės kritimą, kuris skaičiuojamas nuo naujo mobiliojo įrengimo
įsigijimo vertės;
312.4.2. jeigu turi būti atlyginami nuostoliai dėl mobiliojo
įrengimo dalių, nurodytų šios papildomos sąlygos
312.3.6 punkte, tai nuostolis apskaičiuojamas remiantis
šių dalių verte (kaip nurodyta šios sąlygos 312.4.1
punkte);
312.4.3. jeigu pažeistos dalys yra keičiamos, nors jas galima
remontuoti nepažeidžiant saugios eksploatacijos
taisyklių, tai Draudikas atlygina tik tas išlaidas, kurios
būtų reikalingos sugadintiems daiktams remontuoti.
312.5. Kitos sąlygos.
Draudimo apsaugos sąlygų 201.2.18, 202.2.11, 206.2.6 punktai šiai
draudimo apsaugos sąlygai netaikomi.

Papildoma sąlyga Nr. 313:
FINANSINIŲ NUOSTOLIŲ DĖL DARBO
NETEKIMO DRAUDIMAS
313.1. Draudiko nustatyti reikalavimai Apdraustajam (kas gali būti
Apdraustuoju).
Apdraustuoju gali būti tik pats draudėjas – fizinis asmuo, atitinkantis
visus žemiau nurodytus kriterijus:
313.1.1. yra deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje;
313.1.2. draudimo sutarties sudarymo dieną dirba pagal
neterminuotą darbo sutartį, arba terminuotą darbo
sutartį, iki kurios termino pabaigos yra likę daugiau kaip
12 (dvylika) mėnesių;
313.1.3. draudimo sutarties sudarymo dieną nėra gavęs įspėjimo
dėl atleidimo iš darbo ar kitokio darbdavio pasiūlymo
nutraukti darbo sutartį;
313.1.4. neturi teisės į valstybės mokamą senatvės arba netekto

Lentelė Nr. 2
Mobiliojo įrengimo
amžius metais

Iki metų

Nuo 1 iki 2

Nuo 2 iki 3

Nuo 3 iki 4

Nuo 4 iki 5

Nuo 5 iki 6

Nuo 6 iki 7

Nuo 7 iki 8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vertės kritimas, %

20,0

24,0

31,0

38,0

45,0

52,0

59,0

66,0

Mobiliojo įrengimo
amžius metais

Nuo 8 iki 9

Nuo 9 iki 10

Nuo 10 iki 11

Nuo 11 iki 12

Nuo 12 iki 13

Nuo 13 iki 14

Nuo 14 iki 15

15 ir daugiau

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vertės kritimas, %
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72,5

77,5
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81,5

84,0

86,0

87,5

89,0

90,0

darbingumo pensiją ir teisės į senatvės pensiją neįgaus per 12 (dvylika)
mėnesių nuo šios sutarties sudarymo dienos.
313.2. Draudimo objektas.
Finansiniai nuostoliai, kilę dėl priverstinio darbo netekimo.
313.3. Draudimo suma.
Draudimo suma – draudimo liudijime nurodyta atidėtų draudimo
įmokų suma už apdraustą transporto priemonę, kurių mokėjimo
terminas draudžiamojo įvykio dieną nebuvo suėjęs.
313.4. Franšizė (išskaita).
Nuostoliai dėl darbo netekimo atlyginami netaikant franšizės
(išskaitos), nepriklausomai nuo to, ar pagal kitas draudimo sąlygas
nurodyta kitaip.
313.5. Draudžiamasis įvykis.
Priverstinis darbo netekimas (toliau – darbo netekimas) – darbo
sutarties nutraukimas darbdavio valia, nesant darbuotojo kaltės.
313.6. Nedraudžiamieji įvykiai:
313.6.1. darbo, kuris buvo Apdraustojo papildomas darbas
(antraeilės pareigos), sezoninis ar laikinas darbas,
netekimas;
313.6.2. įvykiai, susiję su draudėju, kuris neatitiko reikalavimų
Apdraustajam, nurodytų šios sąlygos 313.1 punkte;
313.6.3. darbo sutarties nutraukimas Apdraustojo prašymu arba
darbo sutarties šalių susitarimu;
313.6.4. atleidimu arba išėjimu iš darbo dėl aplaidumo darbe ar
pareigų nevykdymo;
313.6.5. darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo, kaip tai
numato Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136
straipsnis.
313.7. Draudimo išmokos nemokėjimas.
Draudimo išmoka nemokama jei:
313.7.1. draudžiamojo įvykio dieną Apdraustasis pagal
draudimo sutartį buvo įsiskolinęs, nepriklausomai nuo
to, ar draudimo apsauga buvo sustabdyta;
313.7.2. draudimo sutartis nutraukiama prieš terminą.
313.8. Draudimo sutarties nutraukimas.
Jeigu Draudėjas nutraukia draudimo sutartį prieš terminą, Draudėjui
draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį
negrąžinama, jeigu Draudikas išmokėjo draudimo išmoką pagal šią
draudimo apsaugos sąlygą.
313.9. Draudimo išmokos mokėjimo tvarka.
313.9.1. Draudimo išmoka mokama (užskaitoma) draudimo
liudijime nurodytoms atidėtoms draudimo įmokos dalims padengti. Draudimo liudijime gali būti nustatyta ir
kitokia draudimo išmokų mokėjimo tvarka;
313.9.2. Įvykus draudžiamajam įvykiui, Apdraustasis turi kreiptis
į Draudiką dėl draudimo išmokos mokėjimo ir pateikti
šiuos dokumentus (originalus arba patvirtintas jų
kopijas):
313.9.2.1. tinkamai užpildytą Draudiko parengtą prašymo
išmokėti draudimo išmoką dėl darbo netekimo
formą, įskaitant Apdraustojo įgaliojimą Draudikui
gauti su nedarbu susijusius Apdraustojo duomenis
ir dokumentus iš atitinkamų valstybės institucijų
(pvz., Darbo biržos, Socialinio draudimo fondo,
Valstybinės mokesčių inspekcijos);
313.9.2.2. darbdavio pažymą, pasirašytą įmonės, įstaigos ar
organizacijos vadovo ir vyriausiojo finansininko
apie darbo sutarties nutraukimą ir nutraukimo
pagrindą.
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„If P&C Insurance AS“ filialas
Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 001
1 priedas
Atsitikus draudžiamajam įvykiui, nuostolis už keičiamas naujas originalias detales, agregatus bei kitus reikmenis apskaičiuojamas atsižvelgiant į
transporto priemonės dalių nusidėvėjimą, apskaičiuotą tokiu būdu:
Transporto
priemonės
amžius
(metais)

Nusidėvėjimo procentas pagal transporto priemonių klasę
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lengvieji automobiliai
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

II

III

Gyvenamosios
priekabos ir
automobiliai,
motociklai

Autobusai,
krovininiai
automobiliai ir
jų priekabos

Traktoriai ir
savaeigės
mašinos

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Iki 1
Nuo 1 iki 2
Nuo 2 iki 3
Nuo 3 iki 4
Nuo 4 iki 5
Nuo 5 iki 6
Nuo 6 iki 7
Nuo 7 iki 8
Nuo 8 iki 9
Nuo 9 iki 10
Nuo 10 iki 11
Nuo 11 iki 12
Nuo 12 iki 13
Nuo 13 iki 14
Nuo 14 iki 15
Nuo 15 iki 16
16 ir daugiau

0
0
0
14
20
27
33
40
47
53
59
65
70
70
70
70
70

0
0
0
9
13
19
24
30
37
43
49
55
61
67
70
70
70

0
0
0
6
10
14
19
25
31
37
43
50
56
62
67
70
70

0
0
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
50
50
50

0
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

0
0
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Lengvųjų automobilių klasės pagal variklio darbo tūrį:
Lengvojo automobilio klasė

Variklio darbo tūris, cm3
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I
II
III

Iki 1000
1001-2000
2001 ir daugiau
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Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 001.
Redakcija galioja nuo 2010-02-01

„If P&C Insurance AS“ filialas
Transporto priemonių draudimo taisyklių
Nr. 001
2 priedas
Papildomi reikalavimai draudimo sutartims sudaromoms nuotoliniu
būdu (internetu)
1.

Šalių pareigos ir draudimo sutarties sudarymo tvarka.

1.1. Draudėjas, norėdamas sudaryti draudimo sutartį, užpildo
Draudiko nustatytos formos paraišką. Paraiška pildoma Draudiko
internetinėje svetainėje www.if.lt. Draudikas turi teisę reikalauti
papildomų dokumentų, automobilio nuotraukų ir kitos informacijos,
reikalingos tam, kad būtų įvertinta rizika.
1.2. Draudimo sutartis sudaroma Draudėjui sumokant draudimo
paraiškoje (liudijime) nustatytą draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį
draudimo paraiškoje (liudijime) nustatytais terminais ir, esant
Draudiko papildomam nurodymui, atlikus vieną iš šių veiksmų
1.2.1. elektroniniu paštu draudimas@if.lt išsiuntus draudžiamos
transporto priemonės nuotraukas, kaip tai nurodyta
Draudiko „Reikalavimuose, kaip fotografuoti transporto
priemonę“, arba
1.2.2. atlikus transporto priemonės patikrą pasirinktoje
draudimo bendrovės partnerio įmonėje, kaip tai nurodyta
Draudiko „Reikalavimuose transporto priemonės patikrai
atlikti“.
1.3. Transporto priemonės patikros ir fotografavimo ir su tuo
susijusių kitų papildomų išlaidų draudimo bendrovė nekompensuoja.
1.4. Jei sudarant draudimo sutartį Draudikas nereikalauja atlikti
veiksmų, numatytų 1.2.1 – 1.2.2 punktuose, draudimo liudijimas per
1 (vieną) darbo dieną atsiunčiamas Draudėjo nurodytu elektroninio
pašto adresu.
1.5. Draudėjui tinkamai (pagal transporto priemonės patikros ar
fotografavimo nurodymus) atlikus 1.2.1 – 1.2.2 punktuose
numatytus veiksmus, draudimo liudijimas per 1 (vieną) darbo dieną
atsiunčiamas Draudėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

1.6. Draudėjui netinkamai (nesilaikant transporto priemonės
patikros ar fotografavimo nurodymų) atlikus 1.2.1 – 1.2.2 punktuose
numatytus veiksmus, laikoma, kad draudimo sutartis nėra įsigaliojusi
ir draudikas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas grąžinti sumokėtą
draudimo įmoką į Draudėjo sąskaitą.
1.7. Jei per 7 (septynias) darbo dienas nuo tos dienos, kai Draudėjas
užpildė transporto priemonės draudimo paraišką, jis neatliko 1.2.1 –
1.2.2 punktuose numatytų veiksmų, laikoma, kad draudimo sutartis
nėra įsigaliojusi ir draudikas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas
grąžinti sumokėtą draudimo įmoką į Draudėjo sąskaitą.
1.8. Draudimo sutartis laikoma sudaryta Draudėjui sumokėjus
Draudiko nustatytą draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį nustatytais
terminais ir Draudikui Draudėjo nurodytu elektroninio pašto adresu
atsiuntus draudimo liudijimą.
1.9. Draudimo apsauga suteikiama nuo draudimo liudijime
nurodytos datos ir laiko su sąlyga, kad:
1.9.1. iki tos dienos bus sumokėta nustatyta draudimo įmokos
ar jos pirmos dalies suma, ir
1.9.2. esant Draudiko nurodymui, Draudėjas tinkamai (pagal
transporto priemonės patikros ar fotografavimo nurodymus) atliks 1.2.1 – 1.2.2 punktuose numatytus
veiksmus.
1.10. Jeigu Draudėjas nesumoka draudimo įmokos arba jos pirmos
dalies laiku, draudimo sutartis laikoma nesudaryta.
1.11. Draudėjas gali pasinaudoti 1994 m. lapkričio 10 d. Lietuvos
Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme Nr.I-657 (Lietuvos
Respublikos 2007 sausio 12 d įstatymo Nr.X-1014 (Žin., 2007 Nr.12488) redakcija) numatyta teise atsisakyti finansinių paslaugų
sutarties, sudarytos ryšio priemonėmis, ar ją nutraukti, tai yra per 14
dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos draudėjas gali
pateikti Draudikui raštišką sutarties atsisakymą. Draudikas, ne vėliau
kaip per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos, grąžina draudėjui
sumokėtą draudimo įmokos dalį už likusį draudimo sutarties
laikotarpį.
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