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KĄ DARYTI ATSITIKUS NELAIMEI?

Atsitikus draudžiamajam įvykiui, nedelsdami praneš-
kite kompetentingoms institucijoms, pavyzdžiui, apie 
vagystę – policijai, apie gaisrą – priešgaisrinei saugos 
tarnybai, komunikacijų avariją – avarinei tarnybai, spro-
gimą – policijai ir avarinei tarnybai. Per vieną parą apie 
įvykį informuokite AB „Lietuvos draudimas“ telefonu 
Lietuvoje 1828, telefonu užsienyje +370 5 266 66 12. 

Žalų centro darbo laikas: I–V 8.00–18.00 val.

Pranešti apie įvykį galite ir internetu adresu www.ld.lt
Gavę pranešimą su Jumis susisieksime ne vėliau kaip 
per tris darbo dienas.
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DRAUDIMO SĄLYGOS

1. Draudimo sąvokos

1.1. Draudikas – AB „Lietuvos draudimas”.
1.2. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam Draudikas pasiūlė 

sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku šių Taisyklių pagrindu.
1.3. Apdraustaisiais Taisyklėse vadinami draudimo sutartyje nurodytos transporto priemonės savininkai ir teisėti 

valdytojai.
1.4. Su Draudėju susijęs asmuo – asmuo, su Draudėju ir (ar) Apdraustuoju susijęs darbo ar civiliniais santykiais, 

Draudėjo ir (ar) Apdraustojo artimasis giminaitis ar kitas asmuo, kuriam Draudėjas ir (ar) Apdraustasis pavedė 
ar kitaip teisėtai patikėjo saugoti draudimo objektą.

1.5. Nukentėjęs (trečiasis) asmuo – asmuo, kuriam per eismo įvykį arba draudimo sutartyje nurodytą įvykį padaryta 
žala ir kuris turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo į Draudėją ir (ar) Apdraustąjį.

1.6. Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir Draudėjas. Draudėjas draudimo sutartimi įsiparei-
goja mokėti Draudikui draudimo įmokas. Draudikas draudimo sutartimi įsipareigoja sumokėti nukentėjusiajam 
trečiajam asmeniui draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta 
tvarka, jeigu įvyksta draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios draudimo 
taisyklės, prašymas sudaryti draudimo sutartį (jeigu jis buvo pateiktas), draudimo liudijimas, draudimo liudijime 
nurodytais atvejais numeruoti draudimo sutarties priedai.

1.7. Transporto priemonių parku yra laikoma grupė transporto priemonių, nurodytų vienoje draudimo sutartyje.
1.8. Draudimo taisyklės (toliau – Taisyklės) – draudimo sutarties standartinės sąlygos, kurios yra neatskiriama drau-

dimo sutarties dalis. 
1.9. Prašymas sudaryti draudimo sutartį (toliau – Prašymas) – Draudiko nustatytos formos rašytinis dokumentas, 

kuriuo išreiškiamas ketinimas sudaryti draudimo sutartį su Draudiku ir kuriuo Draudikui suteikiama informacija 
apie aplinkybes, turinčias įtakos draudimo rizikai.

1.10. Draudimo liudijimas – Draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
1.11. Draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus.
1.12. Eismo įvykis − įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, dalyvaujant judančiai transporto 

priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, 
kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas.

1.13. Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti drau-
dimo išmoką. 

1.14. Nedraudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje ir (ar) įstatymuose nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas 
nemoka draudimo išmokos.

1.15. Asmens draudimo suma – tai suma, kurios neviršydamas Draudikas nukentėjusiajam atlygina draudžiamojo 
įvykio metu patirtus asmens nuostolius. 

1.16. Turto draudimo suma – tai suma, kurios neviršydamas Draudikas nukentėjusiajam atlygina draudžiamojo įvykio 
metu patirtus turto nuostolius.

1.17. Neturtinės žalos draudimo suma – tai suma, kurios neviršydamas Draudikas nukentėjusiajam atlygina drau-
džiamojo įvykio metu patirtus arba atsiradusius kaip tokio įvykio padarinys ir teismo įvertintus pinigais: asmens 
fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinius sukrėtimus, emocinę depresiją, pažeminimą, 
reputacijos pablogėjimą.

1.18. Nestandartine draudimo rizika laikomas transporto priemonės, kurios Apdraustųjų civilinė atsakomybė apdraus-
ta, naudojimas mokamam keleivių pervežimui, nuomos ar saugos paslaugoms teikti, mokymui vairuoti, skysta-
jam kurui, dujoms, sprogstamoms medžiagoms vežti.

1.19. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir val-
dytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme vartojamas sąvokas.

1.20. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta arba Taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuota pinigų suma, ku-
rios neviršydamas Draudikas atlygina draudžiamojo įvykio metu patirtus nuostolius. 

1.21. Draudimo vertė – draudžiamų turtinių interesų vertė, kuri išreiškiama pinigais bei nustatoma draudimo sutartyje 
numatytu būdu.

1.22. Besąlyginė išskaita (franšizė) – suma, kuria, atsitikus kiekvienam draudžiamajam įvykiui, Draudikas mažina 
mokėtiną draudimo išmoką, išskyrus atvejus, nurodytus šiose Taisyklėse ir (ar) draudimo sutartyje. Šalys susi-
taria, kad kiekvieno draudžiamojo įvykio metu taikomos franšizės dydis yra suma, atlyginama pagal valstybės, 
kurioje įvyko draudžiamasis įvykis, privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo 
teisės aktų nuostatas arba pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo įstatymo nuostatas, jei jos taikomos. 

1.23. Žala – turto sunaikinimas, sugadinimas, praradimas, asmens sužalojimas ar gyvybės atėmimas ir dėl to patirtos 
išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) dėl draudimo sutartyje nurodytų draudiminių įvykių. Nuostoliai – patirtos žalos 
piniginė išraiška.
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2. Draudimo objektas

2.1. Draudimo objektas – Apdraustojo civilinė atsakomybė už eismo įvykio metu arba draudimo sutartyje nurodyto 
įvykio metu padarytą žalą. Draudimo sutartimi apdraudžiama Apdraustojo civilinė atsakomybė, kuri gali atsirasti 
valdant draudimo liudijime nurodytą (-as) transporto priemonę (-es).

2.2. Šių Taisyklių nustatyta tvarka gali būti atlyginama neturtinė žala, jei dėl to šalys individualiai susitarė draudimo 
sutartimi.

2.3. Šių Taisyklių nustatyta tvarka neatlyginami nuostoliai atsakingam už žalos padarymą transporto priemonės val-
dytojui, su Draudėju susijusiems asmenims, transporto priemonės valdytojo naudojamai transporto priemonei, 
ja velkamai priekabai ar puspriekabei ir transporto priemonėje ir ja velkamoje priekaboje ar puspriekabėje esan-
čiam turtui bei kitam tos transporto priemonės Draudėjo ar savininko turtui.

3. Draudžiamieji įvykiai

3.1. Draudžiamasis įvykis yra Apdraustojo civilinės atsakomybės atsiradimas dėl nukentėjusiems asmenims eismo 
įvykio arba draudimo sutartyje numatyto įvykio metu padarytos žalos turtui ir (ar) asmeniui, neturtinės žalos ir 
reikalavimo, pareikšto raštu, atlyginti įvykio metu padarytą žalą pateikimas, jeigu reikalavimas atitinka šias sąlygas:
3.1.1. reikalavimas pareikštas dėl nukentėjusiam trečiajam asmeniui eismo įvykio metu arba draudimo sutar-

tyje numatyto įvykio metu padarytos žalos atlyginimo;
3.1.2. žala, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas nukentėjusiam trečiajam asmeniui, atsirado dėl 

eismo įvykio arba draudimo sutartyje numatyto įvykio, kuris įvyko draudimo sutartyje numatytoje terito-
rijoje, draudimo sutarties galiojimo metu, jei sutartyje nenumatyta kitaip;

3.1.3. žalą, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas nukentėjusiam trečiajam asmeniui, padarė Ap-
draustasis, teisėtai valdydamas draudimo sutartyje nurodytą transporto priemonę;

3.1.4. reikalavimas atlyginti eismo įvykio metu arba draudimo sutartyje numatyto įvykio metu padarytą žalą as-
meniui, neturtinę žalą asmeniui ir (ar) žalą turtui viršija draudimo sutartyje nustatytą besąlyginę išskaitą.

4. Nedraudžiamieji įvykiai

4.1. Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi įvykiai, jeigu:
4.1.1. Apdraustasis ir (ar) nukentėjusysis žalą padarė tyčia ar nusikalstamiems veiksmams atlikti, išskyrus 

atvejus, kai tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, būtinasis reikalingu-
mas, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);

4.1.2. žala atsirado dėl karo veiksmų, neramumų šalies viduje arba dėl nepaprastosios padėties paskelbimo, 
taip pat teroristinių išpuolių, branduolinės energijos poveikio, dėl žemės drebėjimo;

4.1.3. žala atsirado tuo metu, kai transporto priemonė dalyvavo bet kurio pobūdžio sportinėse varžybose, 
sportinėse lenktynėse ar sportinėse treniruotėse;

4.1.4. žala atsirado tuo metu, kai Apdraustasis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus ar apsvaigęs 
nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų; taip pat, kai vartojo alkoholį ar kitas svaiginamąsias 
medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikros. 
Neblaivumas ar apsvaigimas nustatomas pagal tos šalies, kurioje įvyko įvykis, norminius teisės aktus;

4.1.5. Apdraustasis vairavo techniškai netvarkingą transporto priemonę ir (ar) ja velkamą priekabą, kai ją 
naudoti draudžia teisės aktai, ir eismo įvykis įvyko dėl šios priežasties;

4.1.6. žala atsirado tuo metu, kai Apdraustasis vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės vairuoti to 
tipo transporto priemonę;

4.1.7. kai Apdraustasis pasišalino iš įvykio vietos;
4.1.8. kai Apdraustasis, naudodamas transporto priemonę, nepakluso kelių policijos ar kitų kompetentingų 

institucijų pareigūnų reikalavimams;
4.1.9. žala padaryta transporto priemonės, kuri nebuvo nurodyta draudimo liudijime;
4.1.10. žala patiriama netekus grynųjų pinigų, bižuterijos, juvelyrinių ir meno dirbinių, vertybinių popierių, do-

kumentų, filatelijos, numizmatikos ar panašių rinkinių ar daiktų;
4.1.11. transporto priemonė nedalyvavo viešame kelių eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvėse, kitoje ne kelių 

eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose;
4.1.12. kai transporto priemonė valdoma neteisėto valdytojo;
4.1.13. žala padaryta atsakingam už eismo įvykį asmeniui, jo transporto priemonei, joje esančiam turtui bei 

kitam tos transporto priemonės Draudėjo ar Apdraustojo turtui;
4.1.14. žala padaryta transporto priemonės, kuri neturi galiojančios įprastinės transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, sudarytos su AB „Lietuvos draudimas“.
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5. Draudimo suma

5.1. Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė gali būti apdraudžiama atskiromis asmens, turto ir, jei tai 
numatyta draudimo sutartyje, neturtinės žalos draudimo sumomis.

5.2. Draudimo suma – tai suma, kurios neviršydamas Draudikas atlygina draudžiamojo įvykio metu padarytą žalą 
nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė apdraudžiama ats-
kiromis, Draudėjo pasirinktomis ir su Draudiku suderintomis draudimo sumomis (dėl žalos turtui, asmeniui ar 
neturtinės žalos). Draudimo sumos nurodomos draudimo liudijime ir jos galioja tik tuo atveju, jeigu transporto 
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Įstatyme nustatytų privalomojo draudimo sumų 
neužtenka žalai atlyginti. Jeigu Draudimo sutartis galioja už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, draudimo su-
mos galioja tik tuo atveju, jeigu tos valstybės privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 
draudimo teisės aktuose nustatytų sumų neužtenka nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų patirtai žalai atlyginti.

5.3. Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, asmens, turto ir, jei tai numatyta draudimo sutartyje, neturtinės žalos 
draudimo sumos yra neatstatomos ir lieka galioti tik ta draudimo sumos dalis, kuri gaunama iš nustatytos drau-
dimo sumos atėmus išmokėtos (-ų) draudimo išmokos (-ų) sumą.

5.4. Bendra draudimo suma riboja Draudiko atsakomybę už draudimo išmokų dėl visų draudžiamųjų įvykių, atsitiku-
sių per draudimo laikotarpį, išmokėjimą nepriklausomai nuo draudimo sutartyje nurodytų transporto priemonių 
skaičiaus.

6. Draudimo sutarties sudarymas. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis

6.1. Draudimo sutartį sudaro Draudikas ir Draudėjas.
6.2. Draudimo sąlygos nustatomos Draudiko ir Draudėjo susitarimu, atsižvelgus į Draudėjo pateiktą ir rizikos įverti-

nimo metu gautą informaciją bei dokumentus.
6.3. Draudimo sutartis sudaroma raštu draudimo sutarties šalių sutartam laikotarpiui. Draudimo sutarties sudarymas 

ir draudimo laikotarpis patvirtinami Draudiko išduodamu draudimo liudijimu.
6.4. Draudimo apsauga prasideda nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, išskyrus atvejus, 

kai Draudėjas pavėluotai sumoka draudimo įmoką. Šiuo atveju draudimo sutarties įsigaliojimas nurodytas 7.6. 
punkte.

6.5. Draudimo sutartis sudaroma vieneriems metams, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
6.6. Jeigu, pratęsiant draudimo sutartį, šalis nori pakeisti draudimo sutarties sąlygas, ji privalo ne vėliau kaip iki 

pratęsiamos draudimo sutarties galiojimo pradžios informuoti kitą šalį apie ketinimą keisti draudimo sutarties 
sąlygas.

6.7. Draudimo sutartis galioja esant nestandartinei rizikai, jei dėl to yra susitarta draudimo sutartyje (nurodyta drau-
dimo liudijime).

6.8. Draudimo sutartis gali būti pratęsiama automatiškai, jei dėl to yra susitarta draudimo sutartyje.
6.9. Jei transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė jau yra apdrausta kitokia draudimo sutartimi nei įprastinė 

transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, tokia transporto priemo-
nių valdytojų civilinė atsakomybė nedraudžiama, išskyrus atvejus, kai draudimo rizika nesutampa (papildomas 
draudimas). Informacija apie parko transporto priemones bei jų draudimo sąlygas pateikiama transporto prie-
monių parko draudimo sutarties prieduose.

6.10. Draudimo apsauga kiekvienos transporto priemonės apdraustojo civilinei atsakomybei galioja pagal jai draudi-
mo sutartyje nurodytas sąlygas. Kiekvienos transporto priemonės Apdraustųjų civilinės atsakomybės draudimo 
įmoka apskaičiuojama atskirai.

6.11. Draudimo apsauga kiekvienos transporto priemonės Apdraustųjų civilinei atsakomybei galioja nuo tai transporto 
priemonei draudimo sutartyje nurodytos datos, kuri negali būti ankstesnė už draudimo sutarties įsigaliojimo 
dieną ir galioja iki draudimo sutarties galiojimo termino pabaigos datos.

7. Draudimo įmokų dydžio apskaičiavimo tvarka ir mokėjimo pagrindai 
bei atsakomybė ir jų nesilaikymo padariniai

7.1. Draudimo įmokos dydį nustato Draudikas, vadovaudamasis Draudėjo pateikta informacija, reikalinga draudimo 
rizikai įvertinti.

7.2. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.
7.3. Draudimo įmoką mokant grynaisiais pinigais, draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimo momentu laikoma 

data, nurodyta mokėjimo dokumente, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Jeigu draudimo įmoka moka-
ma naudojantis banko pavedimu, tiesioginio debeto ar automatinio lėšų nurašymo iš Draudėjo banko sąskaitos 
būdu, draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimo momentu laikoma:
7.3.1. data, kai kredito įstaiga (bankas) įrašo lėšas į Draudiko sąskaitą, jeigu Draudėjo ir Draudiko kredito 

įstaiga yra ta pati;
7.3.2. data, kai Draudiko kredito įstaiga (bankas) pagal mokėjimo nurodymą gauna lėšas iš Draudėjo kredito 

įstaigos, jeigu Draudėjo ir Draudiko kredito įstaigos yra skirtingos. 
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7.4. Sutikimo ar prašymo e-sąskaitos gavimui ar sutikimo bankui automatiškai nurašyti lėšas iš Draudėjo banko 
sąskaitos pasirašymas nelaikomas įmokos sumokėjimu. Mokant aukščiau nurodytais būdais Draudėjas privalo 
užtikrinti, kad sąskaitoje, nuo kurios nurašoma draudimo įmoka ar jos dalis, būtų pakankamai lėšų mokėjimui 
įvykdyti. Sumokėjus (nurašius) ne visą įmoką ar jos dalį, kaip tai numatyta draudimo sutartyje, laikoma, kad 
draudimo įmoka nesumokėta, o pervesta pinigų suma grąžinama Draudėjui.

7.5. Draudėjui nesumokėjus pirmosios draudimo įmokos ar jos dalies arba eilinės draudimo įmokos ar jos dalies, 
kurių sumokėjimas nesiejamas su draudimo sutarties įsigaliojimu, draudimo sutartyje nustatytu laiku, Draudikas 
apie tai privalo raštu pranešti Draudėjui, nurodydamas, jog per 30 dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo Draudė-
jui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta tik Draudėjui 
sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo metu, 
Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos.

7.6. Draudėjui nesumokėjus pirmosios draudimo įmokos, kurios sumokėjimas siejamas su draudimo sutarties įsi-
galiojimu (nurodytas įmokos sumokėjimo terminas yra ankstesnis arba sutampa su draudimo sutarties įsiga-
liojimu), draudimo sutartis neįsigalioja nuo draudimo sutartyje nurodytos įsigaliojimo dienos. Jei tokiu atveju 
draudimo įmoka sumokama pavėluotai, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo draudimo sutartyje 
numatytos jos įsigaliojimo dienos, draudimo sutartis įsigalioja kitą dieną po draudimo įmokos sumokėjimo.

7.7. Jeigu neįmanoma apskaičiuoti tikslios draudimo įmokos, draudimo sutartyje nurodoma minimali avansinė drau-
dimo įmoka.
7.7.1. Galutinė draudimo įmokos suma kiekvienam įmokos mokėjimo terminui arba visam draudimo sutarties 

galiojimo terminui nustatoma remiantis Draudėjo pateiktais dokumentais apie faktinę riziką už praėjusį 
draudimo laikotarpį.

7.7.2. Papildomą draudimo įmoką (ji apskaičiuojama kaip skirtumas tarp apskaičiuotos galutinės draudimo 
įmokos ir minimalios avansinės draudimo įmokos) Draudėjas sumoka draudimo sutartyje nurodytais 
terminais. Minimali avansinė draudimo įmoka, pasibaigus draudimo laikotarpiui, negrąžinama.

8. Draudėjo, Draudiko, Apdraustojo ir Naudos gavėjo teisės ir pareigos

8.1. Draudėjas turi teisę:
8.1.1. reikalauti Draudiko padidinti arba sumažinti draudimo sumą, jei jos dydis nurodomas draudimo sutartyje;
8.1.2. įstatymuose ir (ar) draudimo sutartyje nustatytais atvejais prašyti Draudiko nutraukti, pakeisti draudimo 

sutartį;
8.1.3. įstatymuose nustatyta tvarka gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.

8.2. Draudėjas privalo:
8.2.1. suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo 

rizikai. Esminės aplinkybės, apie kurias Draudėjas privalo informuoti Draudiką, nurodomos Taisyklėse, 
Prašyme arba Draudiko raštu pareikalaujamos jį apie jas informuoti;

8.2.2. Draudiko reikalavimu, užpildyti Prašymą;
8.2.3. sudaryti sąlygas Draudikui įvertinti ketinamą drausti turtinę riziką;
8.2.4. suteikti galimybę Draudikui ar jo įgaliotam atstovui patikrinti, ar Draudėjas laikosi reikalavimų sumažinti 

draudžiamąją riziką, jei dėl to šalys susitarė sudarydamos draudimo sutartį ar jos galiojimo metu ir tai 
nurodė draudimo sutartyje ar jei to reikalauja įstatymai;

8.2.5. laiku mokėti draudimo įmokas;
8.2.6. pasikeitus draudimo rizikai (padidėjus arba sumažėjus) per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti 

Draudiką. Draudimo rizikos pasikeitimo atvejai yra nurodomi Taisyklėse ir (ar) draudimo sutarties pa-
pildomose sąlygose;

8.2.7. draudimo sutarties galiojimo metu nesudaryti to paties objekto draudimo sutarčių kitoje draudimo įmo-
nėje. Pranešti Draudikui apie visas draudžiamo objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų sąlygas 
(draudimo sumas, draudimo objektus bei draudiminius įvykius), sudarytas su kitais draudikais, ne vė-
liau kaip per 10 kalendorinių dienų po draudimo sutarties su kitu draudiku sudarymo;

8.2.8. viso draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu turėti galiojančią įprastinę transporto priemonių valdytojų 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, sudarytą su AB „Lietuvos draudimas“, jei sutarties 
sąlygos nenumato kitaip. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
sutartyje ir šioje draudimo sutartyje turi būti nurodyta ta pati transporto priemonė (identiški identifikavi-
mo numeriai), kurios valdytojų civilinė atsakomybė yra draudžiama;

8.2.9. pasikeitus Draudėjo, Apdraustojo, sudariusio draudimo sutartį, ar transporto priemonės, nurodytos 
draudimo liudijime, duomenims, apie tai per 3 darbo dienas informuoti Draudiką.

8.3. Atsitikus draudžiamajam įvykiui Draudėjas (Apdraustasis) privalo:
a) imtis visų protingų ir prieinamų priemonių, siekiant sumažinti nuostolių dydį;
b) apie draudžiamąjį įvykį nedelsdamas pranešti kompetentingoms institucijoms (apie vagystę ar eismo įvykį 

– policijai, išskyrus atvejus, kai kelių eismo taisyklės leidžia avarijos dalyviams nekviesti policijos, o nu-
braižyti ir pasirašyti eismo įvykio deklaraciją, gaisrą – priešgaisrinės saugos tarnybai, komunikacijų avariją 
– avarinei tarnybai, sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai ir t. t.);
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c) per 1 parą (poilsio ir švenčių dienos neskaičiuojamos) pranešti Draudikui ar jo atstovui apie draudžiamąjį 
įvykį ir suteikti jam išsamią informaciją apie visas Draudėjui žinomas tokio įvykio aplinkybes, o per 3 darbo 
dienas raštu patvirtinti Draudikui apie tokį įvykį bei užpildyti Draudiko nustatytos formos dokumentus. 
Draudėjo pranešimas Draudikui apie įvykį pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo sutarties reikalavimus laikomas Draudiko informavimu ir pagal šią sutartį, tačiau tik 
tuo atveju, jei pranešdamas Draudėjas informuoja Draudiką, kad turi galiojančią savanorišką transporto 
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį;

d) pateikti Draudikui visus su įvykiu susijusius ir (ar) Draudiko nurodytus dokumentus ir vykdyti visus Draudi-
ko teisėtus reikalavimus; 

e) jei paaiškėja, kad pagal draudimo sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti mokama 
arba turėjo būti mažinama, Draudiko raštišku pareikalavimu per 30 kalendorinių dienų grąžinti Draudikui 
draudimo išmoką arba permokėtą sumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus;

f) be rašytinio Draudiko sutikimo nepripažinti bei netenkinti reikalavimo atlyginti žalą;
g) jeigu dėl eismo įvykio metu padarytos žalos Apdraustajam pareiškiamas rašytinis reikalavimas atlyginti eismo 

įvykio metu padarytą žalą, apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti Draudikui raštu, 
o jam pareikalavus – perduoti su reikalavimu atlyginti eismo įvykio metu padarytą žalą pateiktus dokumentus;

h) jeigu dėl eismo įvykio Apdraustajam teisme pateikiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo, apie tai nedelsda-
mas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti Draudikui raštu. Jeigu Apdraustajam teisme pateikia-
mas ieškinys dėl žalos atlyginimo, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Apdraustojo pranešimo apie pateiktą 
ieškinį Draudikas turi teisę pasiūlyti, kad Apdraustasis įgaliotų Draudiko paskirtus asmenis atstovauti Ap-
draustojo interesams teisme.

8.4. Draudikas turi teisę:
8.4.1. reikalauti iš Draudėjo visos informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti;
8.4.2. įvertinti turtinę riziką, savo lėšomis paskirti ekspertizę jos vertei nustatyti;
8.4.3. sumažėjus ar padidėjus draudimo rizikai, reikalauti perskaičiuoti draudimo įmoką ir (ar) pakeisti drau-

dimo sutarties sąlygas.
8.5. Draudikas privalo:

8.5.1. Išduoti Draudėjo prašomus dokumentus, jeigu Draudėjas yra sumokėjęs atlyginimą už dokumentų 
išdavimą, t. y. 0,87 EUR. Šiuo atveju, dokumentai – tai: draudimo taisyklės, draudimo liudijimas, drau-
dimo sąlygos, prašymo sudaryti draudimo sutartį arba kitų dokumentų nuorašai;

8.5.2. gavęs visą informaciją, reikšmingą nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei 
draudimo išmokos dydį, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų išmokėti draudimo išmoką;

8.5.3. įstatymų nustatyta tvarka informuoti Draudėją, nukentėjusį trečiąjį asmenį apie draudiminio įvykio tyri-
mo eigą;

8.5.4. nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nukentėjusio asmens rašytinio pranešimo apie 
eismo įvykį gavimo nusiųsti savo darbuotoją apžiūrėti sugadinto arba sunaikinto turto.

9. Draudimo sutarties nutraukimas ir keitimas

9.1. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos įsigaliojimo terminą ir (ar) jos galiojimo metu:
9.1.1. jeigu po draudimo sutarties sudarymo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudžiamoji 

rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu (draudimo objektas žuvo dėl priežas-
čių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu ir kt.), Draudikas turi teisę gauti draudimo įmokos dalį, kuri yra 
proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui;

9.1.2. draudimo sutarties šalių pageidavimu, jeigu viena šalis ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį raštu įspėja 
kitą šalį apie draudimo sutarties nutraukimą:
a) jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudiko iniciatyva, Draudikas turi teisę gauti draudimo įmo-

kos dalį, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui;
b) jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo iniciatyva, Draudėjui grąžinama draudimo įmoka 

už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo 
išlaidas (30 proc. Draudėjui grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip 5 EUR) bei 
pagal tą draudimo sutartį Draudiko išmokėtas sumas. Jei draudimo sutarties sudarymo ir vykdy-
mo išlaidų išskaičiuoti neįmanoma, šias išlaidas privalo padengti Draudėjas. Esant transporto 
priemonių parko draudimui, jei sutarties galiojimo metu nutraukiamas draudimo apsaugos ga-
liojimas daugiau nei 20 proc. draudimo sutarties galiojimo metu apdraustų transporto priemonių, 
nutraukus kiekvienos kitos transporto priemonės draudimo apsaugą, Draudėjas privalo padengti 
draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, kurios sudaro 30 proc. nuo privalomos mo-
kėti draudimo įmokos už likusį laikotarpį iki sutarties pabaigos, bet ne mažiau kaip 5 EUR už 
kiekvieną transporto priemonę. Jei draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidų išskaičiuoti 
neįmanoma, šias išlaidas privalo padengti Draudėjas. Transporto priemonėms, kurioms nutrauk-
ta draudimo apsauga, nepriskiriami atvejai, kai draudimo apsaugos galiojimas transporto prie-
monėms buvo nutrauktas pasikeitus apdraustos transporto priemonės savininkui arba išnykus 
draudžiamai rizikai (transporto priemonė buvo sunaikinta, prarasta ir pan.).
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9.1.3. praėjus 30 kalendorinių dienų, kai viena draudimo sutarties šalis pranešė kitai apie draudimo sutarties 
esminį pažeidimą:
a) jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudiko reikalavimu, Draudėjui iš esmės pažeidus (nusta-

čius jo kaltę) draudimo sutartį, Draudėjui draudimo įmokos yra negrąžinamos;
b) jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo reikalavimu, Draudikui iš esmės pažeidus (nu-

stačius jo kaltę) draudimo sutartį, Draudėjui grąžinamos jo sumokėtos einamųjų draudimo metų 
draudimo įmokos.

9.2. Draudimo sutartis nutrūksta:
9.2.1. per Draudėjui draudimo sutartyje nustatytą terminą nesumokėjus pirmosios draudimo įmokos ar jos 

dalies, kurių sumokėjimas yra siejamas su draudimo sutarties įsigaliojimu ilgiau kaip 30 kalendorinių 
dienų, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;

9.2.2. remiantis Taisyklių 7.5. punktu, jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos ar jos dalies 
nesumokėjimo tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius, vienašališkai Draudiko iniciatyva. Draudikas šiuo atveju 
turi teisę gauti iki draudimo sutarties nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas, įskaitant ir draudimo 
įmokas, tenkančias Draudiko prievolės mokėti draudimo išmoką sustabdymo laikotarpiui;

9.2.3. pasikeitus apdrausto objekto savininkui, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip. Draudimo sutar-
tis nutrūksta pasikeitus apdraustos transporto priemonės savininkui tik tada, kai savininkas yra šios 
sutarties Draudėjas. Draudikas turi teisę gauti dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo 
sutarties galiojimo terminui.

9.3. Draudimo sutartis pasibaigia:
9.3.1. pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;
9.3.2. Draudikui išmokėjus draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas; 
9.3.3. draudimo sutarties šalių sutarimu;
9.3.4. kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

9.4. Draudikui ir Draudėjui raštu sutarus, draudimo sutartis gali būti pakeista.
9.5. Draudimo sutartis turi būti pakeista padidėjus draudimo rizikai. Laikoma, kad draudimo rizika padidėja, kai 

transporto priemonė (-ės) pradedamos naudoti esant nestandartinei rizikai.
9.6. Draudimo sutartis keičiama koreguojant parko sudėtį (į parką įtraukiant naujas transporto priemones bei nu-

traukiant draudimo apsaugos galiojimą kuriai nors draudimo sutartyje nurodytų transporto priemonių), taip pat 
kitais atvejais, kai keičiamos draudimo sutarties sąlygos. Keičiant draudimo sutartį, naujas draudimo liudijimas, 
apimantis visą keičiamos ir pakeistos draudimo sutarties informaciją, neišduodamas, o sudaroma papildoma 
draudimo sutartis, kuri apima tik pakeistos draudimo sutarties informaciją ir kuri yra patvirtinama numeruotais 
draudimo sutarties priedais.

9.7. Jei transporto priemonių parko transporto priemonė perleidžiama kito asmens nuosavybėn, draudimo apsauga 
šios transporto priemonės Apdraustųjų civilinei atsakomybei nutraukiama nuo transporto priemonės perleidi-
mo momento. Draudėjas apie numatomą apdraustos transporto priemonės perleidimą privalo raštu informuoti 
Draudiką iki perleidimo momento.

9.8. Keičiant draudimo sutartį, draudimo įmoka perskaičiuojama vienodu dydžiu koreguojant draudimo įmokos, ne-
sumokėtos pagal draudimo sutartį, mokėjimo dalis. Įmokos dalių mokėjimo terminai nesikeičia. Jei visa draudi-
mo įmoka jau sumokėta, papildomai mokėtina draudimo įmoka yra sumokama arba grąžintina įmoka grąžinama 
sudarant papildomą draudimo sutartį, jei nesutarta kitaip.

10. Nuostolio nustatymas. Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas

10.1. Draudimo išmokos dydį nustato Draudikas, atsižvelgdamas į nukentėjusiajam asmeniui padarytą žalą. 
10.2. Galimos šios draudimo išmokos:

10.2.1. dėl asmens nuostolių;
10.2.2. dėl turto nuostolių;
10.2.3. dėl neturtinės žalos kompensavimo, jei tai numatyta draudimo sutartyje.

10.3. Draudimo išmokos dėl asmens nuostolių ir (ar) neturtinės žalos dydis apskaičiuojamas įvertinant eismo įvykio 
metu arba draudimo sutartyje numatyto įvykio metu padarytos žalos nukentėjusio asmens sveikatai ir (ar) žalos, 
atsiradusios dėl gyvybės atėmimo, ar tokios žalos, atsiradusios kaip draudžiamojo įvykio padarinys, dydį. 

10.4. Eismo įvykio metu arba draudimo sutartyje numatyto įvykio metu padarytos žalos nukentėjusiajam trečiajam 
asmeniui dydis nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas, 
eismo įvykio vietos valstybės teisę, įsiteisėjusį teismo sprendimą ar įsiteisėjusią teismo nutartį patvirtinti taikos 
sutartį civilinėje byloje pagal trečiojo asmens ieškinį Apdraustajam ar Draudikui dėl žalos atlyginimo, įstaigų ir 
įmonių, turinčių teisę nustatyti žalos sveikatai dydį, išvadas, ekspertų ir (ar) turto vertintojų išvadas, įmonės, 
kurioje remontuojamas sugadintas turtas, pateiktus šio remonto išlaidų apskaičiavimus, sveikatos priežiūros 
įstaigų ir nukentėjusio asmens, Apdraustojo pateiktus dokumentus.

10.5. Skaičiuodamas draudimo išmoką, Draudikas atsižvelgia ne į faktiškai turėtas nukentėjusio asmens išlaidas, o į 
būtinas išlaidas.
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10.6. Draudikas, atsitikus kiekvienam draudžiamajam įvykiui, atlygina eismo įvykio metu arba draudimo sutartyje 
numatyto įvykio metu padarytą žalą, neviršydamas draudimo sumų, draudimo sumos yra neatstatomos ir lieka 
galioti tik ta draudimo sumos dalis, kuri gaunama iš nustatytos draudimo sumos atėmus išmokėtos draudimo 
išmokos sumą, jei sutartyje nenumatyta kitaip.

10.7. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudikas atlygina Apdraustajam Taisyklių 10.9. punkte nustatyta tvarka bū-
tinas išlaidas, patirtas imantis jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti, neatsižvelgdamas 
į tai, kad atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato. Apdraustojo išlaidos, patirtos laikantis Draudiko 
nurodymų (Taisyklių 8.3. a) ir 8.3. c) punktai), atlyginamos net ir tuo atveju, kai vėliau paaiškėja, kad reikalavi-
mas atlyginti žalą buvo nedraudžiamasis įvykis. Šios Apdraustojo išlaidos atlyginamos tik išmokėjus draudimo 
išmoką dėl asmens ir (ar) turto nuostolių. Jeigu paaiškėja, kad reikalavimas atlyginti žalą buvo nedraudiminis 
įvykis, šios išlaidos atlyginamos nustačius draudiminio įvykio nebuvimo faktą.

10.8. Draudimo išmoką Draudikas moka per Taisyklių 8.5.2. punkte nustatytą terminą. Jeigu Draudikas neišmoka 
draudimo išmokos ar jos dalies per šį terminą, Draudikas raštu privalo informuoti pareiškėją, Apdraustąjį ir nu-
rodyti draudimo išmokos nemokėjimo priežastis.

10.9. Draudimo išmoka dėl nuostolių mokama vienu kartu.
10.10. Jeigu draudimo sumos nepakanka draudimo išmokoms visiems nukentėjusiems asmenims išmokėti, Draudikas 

moka draudimo išmoką proporcingai kiekvieno nukentėjusio asmens patirtai žalai.
10.11. Jeigu yra sudarytos kelios draudimo sutartys su skirtingais draudikais (dvigubas draudimas), išmoka yra ma-

žinama proporcingai tokiu būdu, kad bendra draudimo išmokos suma neviršytų patirto nuostolio ir tikrosios 
draudimo vertės.

10.12. Jeigu Apdraustasis yra atlyginęs žalą ar jos dalį, draudimo išmoka mokama Apdraustajam tik tuo atveju, jeigu jis buvo 
gavęs rašytinį Draudiko sutikimą atlyginti žalą arba yra įrodęs, jog Draudikas nepagrįstai nedavė tokio sutikimo.

10.13. Draudimo išmoka yra mokama Taisyklių 8.5.2. punkte nustatytais terminais.
10.14. Apskaičiuota draudimo išmoka mažinama besąlyginės išskaitos suma, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
10.15. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos išskaičiuojamos likusios nesumokėtos pagal draudimo sutartį drau-

dimo įmokos, kurių mokėjimo terminas draudžiamojo įvykio dieną jau yra suėjęs, jeigu draudimo sutartyje nėra 
sutarta kitaip.

10.16. Draudimo išmokos apskaičiavimo tvarka yra nustatyta šiose Taisyklėse ir sutarties sąlygose.
10.17. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos išmokėjimą:

10.17.1. kol nukentėjęs trečiasis asmuo dokumentais pagrįs nuostolio dydį;
10.17.2. jei Draudėjui dėl įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, reiškiamas civilinis ieškinys ar kelia-

ma baudžiamoji byla, ar pradėtas teismo procesas – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ar bylos nutrau-
kimo dienos;

10.17.3. kitais draudimo sutartyje ir įstatymų numatytais atvejais.
10.18. Jeigu nukentėjusiajam trečiajam asmeniui priklauso draudimo išmoka už tą patį nuostolį pagal kelias sutartis, tai 

draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas Draudikas, sumažinama proporcingai draudimo sumos sumaži-
nimui pagal atitinkamą draudimo sutartį, jeigu pagal draudimo išmokos pobūdį yra sudaryta nuostolių draudimo 
sutartis (ši nuostata taikoma tik nuostolių draudimo sutartims).

10.19. Draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama:
10.19.1. jeigu Draudėjas ar su Draudėju susiję asmenys nevykdė Taisyklių 8.3. punkte nurodytų reikalavimų, 

išskyrus, kai įrodoma, kad šių reikalavimų nevykdymas neturi įtakos Draudiko pareigai ištirti įvykį, 
apskaičiuoti ir išmokėti draudimo išmoką; 

10.19.2. jeigu Draudėjas arba su Draudėju susiję asmenys arba Apdraustasis arba nukentėjusysis nuostolį 
padarė tyčia arba bandė suklaidinti Draudiką klastodamas faktus, pateikdamas neteisingus duomenis, 
neteisėtai padidino nuostolio sumą;

10.19.3. jei Apdraustasis dėl savo kaltės neįvykdė ar netinkamai vykdė Taisyklėse nustatytas pareigas;
10.19.4. kitais draudimo sutartyje ir įstatymų nustatytais atvejais.

11. Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas

11.1. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas kitiems draudikams įstatymų numatyta tvarka.
11.2. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti Draudėją prieš 2 mėnesius.
11.3. Jeigu Draudėjas nesutinka su Draudiko pasikeitimu, jis turi teisę nutraukti draudimo sutartį Taisyklių 9.1.2. b) 

punkte nustatyta tvarka.

12. Ginčų tarp Draudėjo ir Draudiko sprendimas. Taikytina teisė

12.1. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos Respu-
blikos teismuose.

12.2. Lietuvos bankui (adresas korespondencijai: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, interneto svetainė www.lb.lt) yra pri-
skirta kompetencija spręsti ginčus tarp Draudiko ir Draudėjo, tuo atveju, jeigu ginčai kyla iš draudimo santykių, 
o Draudėjas (apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjęs trečiasis asmuo) yra fizinis asmuo, sudarantis arba 
sudaręs su Draudiku sutartį asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.  
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12.3. Visais šiose Taisyklėse ir draudimo sutartyje nesureguliuotais atvejais taikomos Lietuvos Respublikos draudimo 
įstatymo ir kitų teisės aktų normos.

12.4. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.

13. Pranešimai

13.1. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu.
13.2. Pranešimas, išsiųstas paprastu arba elektroniniu laišku draudimo liudijime nurodytu Draudėjo adresu, perduo-

tas faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu Draudėjo fakso numeriu arba perduotas kita Draudėjo pasirink-
ta sistema, jei Draudėjas pasirinko tokį pranešimų gavimo būdą, laikomas tinkamai įteiktu pagal šias Taisykles, 
praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo.

13.3. Draudėjas turi teisę pasirinkti dokumentų gavimo būdą: atvykus į bet kurį draudiko padalinį arba prisijungus prie 
draudiko savitarnos sistemos „Savas LD“, dokumentai draudėjui išduodami nemokamai. Nepasirinkus nemo-
kamo dokumentų gavimo būdo dokumentų atsiuntimas paštu draudėjui kainuoja 0,87 EUR. Dokumentai – tai 
sąskaitos, draudimo sutartys (draudimo liudijimai), informavimas apie laiku nesumokėtą (-as) draudimo įmoką 
(-as), informavimas apie draudimo sutarties nutraukimą dėl nesumokėtų įmokų, pasiūlymas atnaujinti besibai-
giančią ar pasibaigusią draudimo sutartį ir pažymos apie žalos atlyginimo atvejus arba jų nebuvimą.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Apdraustieji papildomai turi tas pačias pareigas, kurios nurodytos Draudėjui Taisyklių bendrosiose sąlygose. 
Apdraustasis laikomas atsakingu už draudimo sutarties pažeidimus ir tais atvejais, kai pareigas, kylančias dėl 
draudimo sutarties vykdymo, pažeidžia asmenys, veikiantys kaip Apdraustojo atstovai. Apdraustasis, sudaręs 
draudimo sutartį, turi tas pačias teises, kurios nurodytos Draudėjui Taisyklių sąlygose.

AB „Lietuvos draudimas“
valdybos pirmininkas

Kęstutis Šerpytis

    


