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BENDROJI DALIS

1.1
Seesam lnsurance AS Lietuvos filialas
(toliau „Draudikas") šių draudimo taisyklių (toliau „Taisyklės") ir Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų
pagrindu įsipareigoja atlyginti tiesioginius materi
alinius nuostolius apdraustam objektui, sukeltus
staigaus, nenumatyto įvykio, apibrėžto šių taisyklių
3 punkte, ir kitas išlaidas, atskirai nurodytas šiose
taisyklėse.
1.2
Kilus neaiškumams vadovaujamasi Londo
no Draudimo Instituto Išlygomis (lCC London tai
syklių redakcija), tiek kiek neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams bei šioms Taisyklėms.
1.3
Draudimo sutarties struktūra. Draudimo sutartį sudaro ir jos neatskiriama dalimi yra laikomi:
draudimo polisas ir visijame nurodytipriedai;
šios draudimo taisyklės ir bendrosios drau
dimo sutarties sąlygos kaip neatskiriama šių draudi
mo taisyklių dalis;
kitos papildomos draudimo sutarties są
lygos, dėl kurių Draudėjas ir Draudikas susitaria
raštu.
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DRAUDIMO OBJEKTAS

2.1
Pagal šią draudimo sutartį apdraudžiamas
nuostolis/žala kroviniui dėl išorinių jėgų poveikio
draudimo sutarties galiojimo metu.
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DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

Draudėjas gali pasirinkti vieną iš trijų žemiau pateik
tų draudimo variantų:
3.1
„A" variantas - draudimas nuo visų rūšių
rizikos
Pagal šį draudimo variantą atlyginama už:
3.1.1 nuostolius dėl krovinio ar jo dalies sugadini
mo, sunaikinimo ar žūties dėl bet kokios išorinės jė
gos poveikio (išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių
4 punkte su papunkčiais);
3.1.2 nuostolius ir išlaidas, patirtus dėl laivo bendros avarijos';
3.1.3 būtinas ir pateisinamas išlaidas, patirtas
gelbstint krovinį ir/ar siekiant sumažinti nuostolius.
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Bendroji avarija - tai nuostoliai, kai sąmoningai ar pagrįstai
padaromos išlaidos arba aukojimai, kad būtų išgelbėtas laivas,
krovinys, įvykus avarijai.

3.2
„B" variantas - dalinė atsakomybė.
Pagal šį draudimo variantą atlyginami nuostoliai ir
išlaidos, susiję su krovinio ar jo dalies sunaikinimu
(žuvimu) ar sugadinimu dėl:
3.2.1 laivo užplaukimo ant seklumos, išmetimo į
krantą, apvirtimo, nuskendimo;
3.2.2 laivo susidūrimo su bet kokiu išoriniu objektu, išskyrus vandenį;
3.2.3 krovinio nuvirtimo, apvirtimo arba iškritimo
už borto;
3.2.4 gaisro, sprogimo; o taip pat išlaidos dėl laivo gelbėjimo ar gaisro gesinimo;
3.2.5 stichinių nelaimių: žaibo, audros, viesulo,
liūties, krušos, žemės drebėjimo, ugnikalnio išsiver
žimo ar kitų stichinių nelaimių;
3.2.6 transporto priemonių kritimo, apsivertimo,
dingimo be žinios, nuvažiavimo nuo bėgių ar kelių
eismo įvykių;
3.2.7 skraidančių aparatų ar jų dalių užkritimo,
tiltų griuvimo;
3.2.8 laivo bendrosios avarijos; krovinio išmeti
mo už borto, siekiant išgelbėti laivą, bangų nušluoto
krovinio;
3.2.9 jūros, upės ar ežero vandens patekimo į
laivą, konteinerius, pakėlimo prietaisus ar krovinio
sandėliavimo vietą (jei sandėliavimo sąlygos buvo
tinkamos ir buvo griežtai laikomasi sandėliavimo
taisyklių);
3.2.10 krovinio pažeidimo ar visiško sugadinimo
pakrovimo, sandėliavimo ar iškrovimo metu;
3.2.11 būtinos ir pagrįstos krovinio gelbėjimo ir
nuostolių mažinimo išlaidos, jeigu nuostoliai yra at
lygintini pagal draudimo sutartį.
3.3
„C" variantas - be atsakomybės už krovinio
sugadinimą.
Pagal šį draudimo variantą atlyginami nuostoliai ir
išlaidos, susiję su krovinio ar jo dalies sunaikinimu
(žuvimu) dėl:
3.3.1 laivo užplaukimo ant seklumos, išmetimo į
krantą, apvirtimo, nuskendimo;
3.3.2 laivo susidūrimo su bet kokiu išoriniu objektu (išskyrus vandeni);
3.3.3 krovinio nuvirtimo, apvirtimo, iškritimo už
laivo borto ar iš vežančios transporto priemonės;
3.3.4 gaisro, sprogimo; o taip pat išlaidos dėl laivo gelbėjimo ar gaisro gesinimo;

4.1.1O dėl pavėluoto krovinio pristatymo ir suma
žėjusių kainų ar krovinio vertės. Neatlyginami ir bet
kokie kiti netiesioginiai Draudėjo nuostoliai (išsky
rus atvejus, kai nuostoliai atlyginami pagal sąlygą
dėl bendrosios avarijos);

3.3.5
stichinių nelaimių: žaibo, audros, viesulo,
liūties, krušos, žemės drebėjimo, ugnikalnio išsiver
žimo ar kitų stichinių nelaimių;
3.3.6
transporto priemonių apsivertimo, dingimo
be žinios, nuvažiavimo nuo bėgių ar kelių eismo
įvykių;

4.1.11 dėl karo, karinių veiksmų, nuo karo už
silikusių minų, torpedų, bombų ar kitokių ginklų,
piratiškų veiksmų, pilietinio karo, visuotinių ne
ramumų ir streikų, konfiskacijos, rekvizicijos, ar
krovinį sunaikinimo karinės ar civilinės valdžios
reikalavimu.

3.3.7
laivo bendrosios avarijos; krovinio išmeti
mo už borto, siekiant išgelbėti laivą, bangų nušluoto
krovinio;
3.3.8
būtinų ir pagrįstų krovinio gelbėjimo ir nuos
tolių mažinimo išlaidų, jeigu nuostoliai yra atlygintini
pagal draudimo sutartį.

Pagal draudimo variantus B ir C nedraudiminiai įvykiai taip pat yra:

4.2

Gyvūnų ir paukščių kritimo, o taip pat kro
vinio nutekėjimo ar nubyrėjimo, sulaužymo ar sti
klo, porceliano, fajanso, keramikos, marmuro, bei
gaminių iš jų, įvairių rūšių plytų, litografinių akme
nų ir kitų lūžtančių ir dūžtančių daiktų pakenkimo ir
pažeidimo atvejais, pagal draudimo variantus B ir
e žala atlyginama tik tais atvejais, jei žala kroviniui
padaryta laivo ar kitos transporto priemonės sudu
žimo metu.

3.4

4.2.1

4.2.2 tyčinis krovinio ar jo dalies sunaikinimas ar
sugadinimas dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų;
4.2.3
krovinio sudrėkinimas atmosferinės drė
gmės pasėkoje;
Draudikas taip pat neatlygina bet kokių kitų
netiesioginių Draudėjo nuostolių (dėl kainų kritimo ir
pan.).

4.3

3.5
Apdraudžiant vežamą krovinį draudimo va
riantu B ir C, Draudikas pagal atskirą susitarimą su
Draudėju taip pat gali prisiimti atsakomybę už nuos
tolius, patirtus dėl priežasčių, išvardintų šių Taisy
klių 4.2-4.3 papunkčiuose.
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NEDRAUDIMINIAI

krovinio ar jo dalies vagystė;

SPECIALIOS
l. Terorizmo

IŠIMTYS

išimtis

Nepaisant bet kurių draudimo taisyklių ar jų papil
dymų nuostatų, kuriose teigiama priešingai, susita
riama, kad pagal šį draudimą neatlyginami bet ko
kio pobūdžio praradimai, nuostoliai ir išlaidos, kurių
tiesioginė ar netiesioginė priežastis buvo arba kurie
atsirado dėl ar buvo susiję su bet kuriuo teroristi
niu aktu, neatsižvelgiant į jokias kitas priežastis ar
įvykius, tuo pačiu metu ar kuria nors kita seka pri
sidėjusius prie nuostolių atsiradimo, ko kitaip nenu
matyta sutartyje.

ĮVYKIAI

Nedraudiminiai įvykiai yra krovinio sunaikinimas, sugadinimas ir žuvimas:

4.1

4.1.1 dėl Draudėjo ar jo atstovų tyčinių veiksmų,
krovinių vežimo, siuntimo ir saugojimo taisyklių pa
žeidimo;
4.1.2 dėl netinkamo krovinio įpakavimo, uždarymo arba sugadintų krovinių siuntimo;

Teroristinisaktas reiškia veiksmą, kurio metu bet ku
ris asmuo ar asmenų grupė (-ės), veikdami pavieniui
ar kurios nors organizacijos (-jų) ar vyriausybės (-ių)
vardu arba būdami su jomis susiję, naudoja jėgą ar
prievartą ir (arba) grasina panaudoti jėgą ar prie
vartą ar imasi kitų priemonių, kaip antai biologinių
ar cheminių medžiagų paskleidimas, sukėlęs žalą,
tokiais veiksmais pagal jų pobūdį ar aplinkybes
siekdami politinių, religinių, ideologinių ar panašių
tikslų, įskaitant ketinimus paveikti bet kurią vyriau
sybę ir (arba) įbauginti visuomenę arba kurią nors
visuomenės dalį.

4.1.3 jei nuostolis/žala patirti tais atvejais, kai
nėra išorinio įpakavimo, uždarymo ar plombų pažei
dimų;
4.1.4 jei krovinio ar jo dalies trūkumas yra nustatomas ne jo priėmimo metu;
4.1.5 dėl atominio sprogimo, radiacijos ir radioaktyvaus užteršimo, branduolinės energijos;
4.1.6 dėl temperatūros poveikio, laivo triumo
oro poveikio ar ypatingų natūralių krovinio savybių,
įskaitant nuodžiūvį;
4.1.7 dėl netinkamo plaukioti jūromis laivo, taip
pat dėl kitų transporto priemonių ar konteinerių ne
tinkamo pritaikymo saugiam krovinių vežimui, jeigu
Draudėjui ar jo atstovams visa tai buvo žinoma kro
vinio pakrovimo į pervežimo priemonę ar konteinerį
metu;

Prie nedraudiminių įvykių taip pat priskiriami bet ko
kio pobūdžio nuostoliai, žala ir išlaidos, kurių tiesiogi
nė ar netiesioginė priežastis buvo arba kurie atsirado
dėl ar buvo susiję su bet kuriaisveiksmais, kurių buvo
imtasi siekiant suvaldyti, užkirsti kelią, užgniaužti te
roristinį aktą, arba kurie yra susiję su bet kuriuo tero
ristiniu aktu, jei kitaip nenumatyta sutartyje.

4.1.8 užsidegus ar sprogus degiam ar sprogstan
čiam kroviniui, jei Draudėjas žinojo apie šias krovi
nio savybes, bet neinformavo apie tai Draudiko;

11.Elektronikos

rizikų išimtis

Nepaisant jokių draudimo sutarties taisyklių nuos
tatų, kuriuose teigiama priešingai, ir visais atvejais

4.1.9
kirminų, graužikų, vabzdžių padarytos žalos kroviniui;
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mikroschemomis ir visa kita įranga, kuriai veikti bū
tinos mikroschemos arba kurios nors jų atliekamos
operacijos, bei, kad būtų išvengta bet kokių abejo
nių, bet kuris kompiuterinis įrenginys.

taikant draudimo sutartyje numatytas sąlygas ir iš
imtis, pagal šią draudimo sutartį nedraudžiami:
A) visi duomenų nuostoliai ir nuostoliai (be jokios
abejonės įskaitant ir netiesioginius nuostolius), atsi
randantys dėl draudėjo veiklos pertraukimo ar trik
dymo, kilusio dėl duomenų nuostolių, įskaitant:

Mikroschema - tai kompaktiškas kompiuterinių
schemų mazgas, skirtas atlikti programinės logikos
operacijas ir (arba) tenkinti kompiuterinės atminties
poreikius bei kuriame be jokios abejonės yra inte
gruotos grandinės ir mikrovaldikliai

i)
visų ar dalies duomenų, praradimą, sunaikinimą arba sugadinimą;
a)
nesankcionuotą
naudojimą ar keitimą;

duomenų

b)
nesankcionuotą duomenų
kurioms trečiosioms šalims;

pasisavinimą,
perdavimą

Virusas - tai programinis kodas, kurį įkrovus į siste
mą, perdavus iš vienos sistemos į kitą vidiniais, ry
šio metu tarp dviejų kompiuterių išoriniais tinklais ar
internetu ar elektroniniu paštu arba jo laiškų priedė
liais, arba lanksčiaisiais diskeliais ar kompaktiniais
diskais arba kitokiais būdais, siekiama nelaukto,
nesankcionuoto ir (arba) nepageidautino rezultato
arba operacijos, nesvarbu, ar toks kodas po to sa
vaime dauginasi, ar ne.

bet

e)
nuostolius, kylančius dėl bet kokio pobūdžio
klaidingo duomenų panaudojimo arba netinkamo jų
naudojimo;
d)
nuostolius, kylančius dėl visų operatoriaus
klaidų, susijusių su duomenimis, tačiau tuo neapsi
ribojant.
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B) visi apdrausto turto nuostoliai ir nuostoliai (įskai
tant netiesioginius nuostolius) dėl veiklos pertrauki
mo ar trikdymo, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kilo
dėl:
i)

a) bet kurio viruso persiuntimo ar poveikio;

b)

nesankcionuoto

5.1
Draudimo suma - tai draudimo sutartyje
nurodyta pinigų suma, kurios ribose Draudikas atly
gina draudiminio įvykio metu patirtus nuostolius.
5.2
Krovinys draudžiamas Draudėjo pasirinkta
suma, bet ne didesne, negu faktinė krovinio vertė,
nurodyta tiekėjo sąskaitoje, priskaičiuojant krovinio
vežimo ir su juo susijusias išlaidas, frachtą, atsi
žvelgiant į Bendrųjų Draudimo sutarties sąlygų 6.2
skirsnio nuostatas.

sistemos naudojimo;

e)
elektroninių ryšio priemonių, naudojamų
apdraustojo versle, veikimo pertraukimas arba trik
dymas įskaitant visus bet kurių interneto svetainių
ar elektroninių ryšio priemonių eksploatacinių savy
bių pablogėjimus, tačiau jais neapsiribojant;
d)

5.3
Draudimo sutartis, sudaroma apdraudžiant
krovinį pilna verte 1 arba daline verte2.

Sistemos gedimo,

išskyrus tuos atvejus, kai apdrausto turto nuostoliai
atsirado dėl kurios nors apibrėžtos rizikos, jeigu tie
nuostoliai nekilo dėl kurio nors tyčinio veiksmo ar
neveikimo

5.4
Generalinėje vežamų krovinių draudimo
sutartyje numatyti maksimumai yra aukščiausios
draudimo sumos. Jos taikomos atskirai transporto
priemonei. Jeigu bendra visų šia sutartimi apdraus
tų krovinių draudimo suma transporto priemonei
viršija maksimumą, tai atskiros draudimo sumos
mažėja maksimumo ir bendros draudimo sumos
santykiu.

arba
(ii)
dėl kurios nors priežasties,
miau pateiktoje pastraipoje A.

DRAUDIMO SUMA

nurodytos pir-

Sąvokos, naudojamos šioje išimtyje
Nuostoliai - kalbant apie nedraudiminius įvykius
ši sąvoka reiškia atsitiktinį apdrausto turto praradi
mą, sunaikinimą arba nuostolius ir bet kokį atsitiktinį
duomenų praradimą, sunaikinimą arba nuostolius.
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FRANŠIZĖ

6.1
Krovinys gali būti draudžiamas taikant fran
šizę arba be jos. Franšizės dydis nustatomas Drau
dėjo ir Draudiko susitarimu bei nurodomas draudi
mo polise.

Duomenys - tai elektroninėmis priemonėmis vaiz
duojama arba laikoma informacija įskaitant progra
minį kodą arba instrukcijų rinkinius, operacines sis
temas, programinę įrangą ir aparatinę įrangą.

6.2
Franšizė - tai dėl draudiminio įvykio patirtos žalos dalis, kurią dengia pats draudėjas.
Franšizė gali būti sąlyginė arba besąlyginė. Besąly
ginė franšizė yra bet kokiu atveju išskaičiuojama iš
nuostolio sumos. Sąlyginė franšizė apibrėžia nuos-

Sistemos gedimas - tai visiškas ar dalinis sistemos
gedimas arba sutrikimas, kai nukenčia sistemos,
kurios priklauso apdraustajam ir kurias pastarasis
turi teisę naudotis bet kuriuo pageidaujamu metu,
kaip to reikalauja apdraustojo verslo specifika, pri
einamumas, funkcionalumas ir/arba eksploatacinės
savybės;

1

Pilna vertė - yra bendra išsiuntimo vietoje draudimo įsiga
liojimo pradžioje esančio krovinio vertė, priskaičiuojant išlaidas
draudimui ir išlaidas, susidarančias iki tol kol krovinį perima ve
žėjas, bei pervežimo išlaidas.
2
Dalinė vertė - kai draudimo suma mažesnė už draudžiamo
krovinio vertę ir nuostoliai padengiami tik pagal draudimo sumos
ir draudimo vertės santykį.

Sistema - tai kompiuteriai, kita skaičiavimo ir elek
troninė įranga, susijusi su kompiuterių aparatine
įranga, elektroninių duomenų apdorojimo įranga,
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taip pat saugojimą perkrovimo vietose, kol krovinys
nebus pristatytas į gavėjo sandėlį ar į galutinio pri
statymo punktą, nurodytą draudimo liudijime.

tolį, kurį draudėjas apmoka pats tik tuo atveju, jei jis
neviršija franšizės sumos.
Visais atvejais, kai draudimo sutartyje nėra nurody
ta kitaip, laikoma, kad franšizė yra besąlyginė.

Draudimo apsauga nebegalioja nuo to momento, kuris įvyksta pirmas:

8.2

Franšizė gali būti nurodyta kaip fiksuota suma arba
procentais nuo žalos dydžio, kartu apribojant (bet
nebūtinai)
minimalią arba maksimalią franšizės
sumą.

8.2.1 kai tik kroviniai pristatomi į paskirties vietą ,
kurią nurodė gavėjas;

6.3

8.2.2 kai prekės iškrovus paskirties uoste, gabenamos toliau į draudimo sutartyje nenumatytą vietą;
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8.2.3 kai draudėjo nurodymu vykdomas tarpinis
sandėliavimas viršija 30 kalendorinių dienų laikotar
pį; jeigu šis terminas viršijamas prieš pakraunant į
jūrinį laivą, draudimas vėl įsigalioja atnaujinus veži
mą per 90 kalendorinių dienų.

Draudimo sutartyje numatyta franšizė atimama iš draudimo išmokos sumos.
DRAUDIMO JMOKA

Už krovinio draudimą Draudėjas privalo su
mokėti Draudikui draudimo įmoką. Kol įmoka nesu
mokėta, draudimo sutartis negalioja (jei draudimo
sutartyje nėra numatyta kitaip).

7.1

8.2.4 kai praeina 60 kalendorinių dienų iškrovus
prekes iš jūros laivo paskirties uoste;
8.2.5 kai prekės išparduodamos dėl draudiminio
įvykio.

Draudimo įmoka yra mokama iš karto už
visą draudimo laikotarpį (jei draudimo sutartyje nėra
numatyta kitaip) ir apskaičiuojama pagal galiojan
čius tarifus (Priedas Nr. 1).

7.2

Draudiko atsakomybė
anksčiau nei nurodyta polise.

8.3

Pasikeitus sutartyje numatytoms aplinky
bėms dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo
rizika, Draudėjas apie tai privalo pranešti Draudi
kui. Draudikas turi teisę reikalauti pakeisti draudi
mo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmo
ką (premiją). Jeigu Draudėjas tokiu atveju nesu
tinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti
didesnės draudimo įmokos (premijos), Draudikas
turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties
nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplin
kybėms.

7.3
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prasidėti

DRAUDIMOSUTARTIESSUDARYMAS

Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Drau
dėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia raštišką prašy
mą anketą (priedas Nr. 2), kurioje privalo pilnai ir
tiksliai atsakyti į visus klausimus, kurie yra svarbūs
Draudikui prisiimant draudimo atsakomybę.

9.1

Draudimo sutartis gali būti sudaryta ir
Draudėjui pateikus informaciją raštu kita forma
nei nurodyta Priede Nr. 2. dokumento pavidale
arba pateikus žodžiu prašymą sudaryti draudimo
sutartį.

9.2

Draudimo rizikos padidėjimo atvejai yra
šie:
7.4.1 krovinio išsiuntimo uždelsimas;
7.4.2 nukrypimas nuo draudimo sutartyje nurodyto ar įprasto maršruto;
7.4.3 reiso atidėjimas;
7.4.4 perkrovimo, iškrovimo ar paskirties punktų
pakeitimas;
7.4.5 krovinio perkrovimas į kitą transporto priemonę ar ją keičiant;
7.4.6 krovinio pervežimas ne ta transporto prie
mone, kuri nurodyta Draudėjo prašyme draudimo
sutarčiai sudaryti;
7.4.7 pervežimo būdų pakeitimas;
7.4.8 kroviniai sukraunami ant denio;
7.4.9 krovinio palikimas, ko nėra numatyta draudimo sutartyje.
7.4

8

negali
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ŽALŲ NUSTATYMO TVARKA

10.1
Nuostolius nustato Draudikas ar jo atsto
vas, vadovaujantis krovinio sunaikinimo, sugadi
nimo aktu, Draudėjo iš kompetentingų valstybės
organų ir įstaigų pateiktais dokumentais bei INCO
TERMS 2000 sąlygomis.
10.2
Krovinys arba dalis krovinio laikomas su
naikintu, jeigu dėl draudiminio įvykio krovinys žūva
arba visiškai praranda savo kokybę ir jo negalima
panaudoti pagal paskirtį. Kai krovinys dingsta be
žinios kartu su transporto priemone, nuostolis pri
lyginamas draudimo sumai. Transporto priemonė
laikoma dingusia be žinios, jei nuo jos laukiamo
atvykimo į nurodytą punktą praėjo 60 kalendorinių
dienų, o Europos vidaus vandenyse - 30 kalendo
rinių dienų ir iki to laiko nebuvo gauta jokių žinių
apie šią pervežimo priemonę. Jeigu apie dingusį
krovinį negauta jokios informacijos dėl karo veiks
mų, vidaus neramumų, pilietinio karo ar riaušių, tai
terminas, kai pervežimo priemonė su kroviniu lai
komi dingusiais be žinios, gali būti pratęstas iki 6
mėnesių.

DRAUDIMO LAIKOTARPIS

Draudiko atsakomybė prasideda nuo to
momento, kada krovinys bus paimtas vežimui iš
krovinio paskutinės sandėliavimo vietos draudimo
polise nurodytame išvykimo punkte ir galioja visą
krovinio vežimo laikotarpį, įskaitant perkrovimus, o

8.1

4

Krovinys arba dalis krovinio laikomi suga
dintais, kai draudiminio įvykio metu krovinys pra
randa savo kokybę, pradines savybes arba atskiros
krovinio dalys tampa netinkamos naudoti, bet gali
būti suremontuotos ir panaudotos pagal paskirtį
arba parduotos.

10.11 Kiekviena šalis apmoka savo eksperto iš
laidas. Vyriausiojo eksperto išlaidas abi šalys ap
moka po lygiai.

10.3
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10.4
Nustatant nuostolių dydį nebus atsižvelgia
ma į numatomam pelnui, pridedamajai vertei, muito
pervežimo ar kitoms išlaidoms tenkančią draudimo
sumos dalį, jeigu šios išlaidos atsitikus draudimi
niam įvykiui dar neatsirado. Tas pats galioja išlai
doms, sutaupytoms, draudiminio įvykio atveju.

11.1
Kreipdamasis į Draudiką dėl draudimo išmokos, Draudėjas privalo:
11.1.1 įrodyti, kad apdraustas krovinys priklauso
jam, pateikdamas šiuos dokumentus:
konosamentus, važtaraščius ir kitus krovi
nių vežimo dokumentus, sutartis, faktūras ir sąskai
tas, suteikiančias Draudėjui teisę tvarkyti krovinį;
apdraudžiant frachtą - partijos čarterį ir ko
nosamentus;

10.5
Jeigu krovinys arba jo dalis apgadinama,
tai reikia nustatyti krovinio komercinę kainą arba,
jos nesant, išsiuntimo vietoje buvusią bendrą ne
sugadinto krovinio vertę. Nuostolių suma bus ap
skaičiuojama atimant iš išsiuntimo metu esančios
krovinio vertės sumos po draudiminio įvykio likusio
krovinio vertės sumą.

11.1.2 patvirtinti draudiminio įvykio faktą šiais do
kumentais:
pažymomis iš atitinkamų institucijų (polici
jos, gaisrinės, muitinės ir pan.);
jūrų protestu, išrašu iš laivo žurnalo ir kitais
oficialiais aktais, kuriuose yra nurodytos draudimi
nio įvykio priežastys;
laivui dingus be žinios - tiksliomis žiniomis
apie laivo išvykimą iš krovinio išsiuntimo vietos, o
taip pat apie jo neatvykimą į paskirties vietą per lai
kotarpį, per kurį laivas pripažįstamas dingusiu be
žinios (Taisyklių 10.2 punktas);

10.6
Apgadinto krovinio vertę galima nustaty
ti jį laisvai išparduodant arba viešai jį parduodant
aukcione, kai draudikas to reikalauja sužinojęs apie
aplinkybes, kurios įtakoja nuostolių dydį. Jei pagal
pardavimo sąlygas pardavėjas turi pirmas pateikti
prekes ir tam raštu pritarė draudikas, tai draudikas
laiduoja už pirkimo kainos sumokėjimą.
10.7
vertė.

DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS

Iš nuostolių sumos minusuojama liekanų

11.1.3 pagrįsti savo pretenzijas dėl nuostolių dy
džio šiais dokumentais:
krovinio apžiūros avarinių komisarų aktais;
ekspertizės įvertinimo aktais ir kitais doku
mentais, sudarytais pagal vietovės, kurioje buvo pa
tirti nuostoliai/žala, įstatymus ir tvarką;
dokumentais, kurie pateisina ir patvirtina
patirtas išlaidas, nuostolių sąskaitomis. Jei reikalau
jama atlyginti bendrosios avarijos nuostolius, drau
dėjas privalo pateiktas sąskaitas ar dispačas.

10.8
Iškilus svarbioms priežastims, įrodant drau
diminio įvykio aplinkybes, ginčams dėl nuostolių dy
džio abi sutarties šalys gali pareikalauti ekspertų iš
vadų. Tuo atveju abi pusės nedelsiant nurodo savo
ekspertą. Ekspertais negali būti skiriami asmenys,
kurie yra Draudėjo arba Draudiko konkurentai, dir
ba pas konkurentus ar verslo partnerius.
10.9
Abu ekspertai per 2 mėnesius, skaičiuojant
nuo paskutinio eksperto paskyrimo dienos, išsi
renka trečiąjį ekspertą-vyriausiąjį ekspertą. Jei per
nustatytą terminą (t. y. per du mėnesius vyriausias
ekspertas neišrenkamas), tai ginčai dėl nuostolių
dydžio ar dėl draudiminio įvykio aplinkybių nusta
tymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

11.2
Draudėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą apie draudiminį įvykį.
11.3
Draudimo išmoka yra išmokama pagal
tvarką, kuri yra nustatyta Bendrosiose draudimo
sąlygose.
12

10.10 Ekspertų išvadose turi būti visi duomenys,
reikalingi draudiminio įvykio priežastims ir draudimo
išmokos dydžiui nustatyti. Savo išvadas ekspertai
Draudikui ir Draudėjui pateikia vienu metu. Jeigu
ekspertų išvados nesutampa, sprendimą dėl prieš
taravimų priima vyriausias ekspertas.

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1
Neišsprendus tarp Draudėjo ir Draudiko ki
lusių ginčų derybų keliu, jie sprendžiami teismine
tvarka pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
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Bendrosios draudimo sutarties sąlygos
(galioja nuo 2018m. lapkričio 15d.)

1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.
Šios Bendrosios draudimo sutarties sąlygos
(toliau BDSS) yra
laikomos neatskiriama
sudedamąja draudimo sutarties dalimi.
1.2.
Draudimo taisyklės ir (ar) individualios
draudimo sutarties sąlygos gali numatyti papildomus
arba kitokius reikalavimus,kurių privaloma laikytis.
1.3.
Jei yra neatitikimų tarp BDSSir draudimo
taisyklių ir (ar) individualiųjų draudimo sutarties
sąlygų, pirmenybė visuomet teikiama draudimo
taisyklėms ir (ar) individualiosiomsdraudimo sutarties
sąlygoms.
2.

SĄVOKOS

Draudimo sutartyse, individualiosiose draudimo
sutarties sąlygose ir BDSSnaudojamos sąvokos turi
šią reikšmę:
2.1. Apdraustasis a) sveikatos draudimo atveju - draudimo sutartyje
nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus
draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo mokėti
draudimo išmoką;
b) civilinės atsakomybės draudimo atveju
draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai
interesai, susiję su civiline atsakomybe, yra
draudžiami;
c) turto draudimo atveju - draudimo sutartyje
nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai yra
draudžiami.
Jeigu kitaip
nenurodyta draudimo sutartyje,
Apdraustuoju yra laikomas Draudėjas.
2.2. Besql~ginė
išskaita
(kitaip „besąlyginė
franšizė") - draudimo sutartyje nurodyta suma,
išskaitoma iš nuostolio sumos kiekvienodraudžiamojo
įvykio atveju. Jeigu draudimo sutartyje nėra nurodyta
kitaip, laikoma, kad draudimo sutartis yra sudaryta
su besąlygine išskaita.
2.3. Draudėjas - asmuo, kuris kreipėsiį Draudiką dėl
draudimo sutarties sudarymo ar kuriam Draudikas
pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė
draudimo sutartį su Draudiku.
2.Lt. Draudikas - Seesam lnsurance AS Lietuvos
filialas.
2.5. Draudimo apsauga - Draudiko įsipareigojimas
įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo
išmoką.
2.6. Draudimo Įmoka (premija) - draudimo sutartyje
nurodyta pinigų suma, kurią Draudėjas draudimo
sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis moka
Draudikui už draudimo apsaugą.

2.7. Draudimo interesas - nuostolis, kurį gali patirti
Draudėjas, Apdraustasisarba Naudosgavėjas įvykus
draudžiamajam įvykiui.
2.8. Draudimo išmoka - pinigų suma, kurią, įvykus
draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo išmokėti
Draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į
draudimo išmoką, arba kita draudimo sutartyje
nustatyta išmokosmokėjimoforma.
2.9. Draudimo
laikotarpis
laiko tarpas nuo
draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris
nebūtinai sutampa su draudimo sutarties terminu.
2.10.Draudimo
liudijimas
(polisas)
Draudiko
išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo
sutarties sudarymą.
2.11. Draudimo objektas - turtiniai interesai, susiję su
asmens gyvybe,
sveikata, turtu
ar
civiline
atsakomybe.
2.12.Draudimo rizika - draudimo objektui gresiantis
tikėtinas pavojus.
2.13.Draudimo suma - draudimo sutartyje nurodyta
pinigų suma arba pinigų suma, kuri apskaičiuojama
draudimo sutartyje nustatyta tvarka, kuri, išskyrus
draudimo sutartyje nustatytus atvejus, yra lygi
maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmokėti
pagal draudimo sutartį.
2.14.Draudimo
tais~ldės
Draudiko parengtos
standartinės draudimo sutarties sąlygos.
2.15.Draudimo
tarpininkas
- asmuo, už atlygį
vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą.
2.16.Draudimo vertė - draudžiamo turto ar turtinės
rizikosvertė.
2.17.Draudžiamasis
Įv~kis - staigus ir netikėtas
draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam
įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
2.18.lšskaita (kitaip - „franšizė") - suma, išreikšta
skaičiais ar procentais, ar kitas draudimo sutartyje
nustatytas dydis, kuria yra mažinama draudimo
išmoka.
2.19.Naudos gavėjas - draudimo sutartyje nurodytas
asmuo arba Draudėjo, o draudimo sutartyje
nurodytais atvejais - ir Apdraustojo paskirtas asmuo,
turintis teisę gauti draudimo išmoką.
2.20.
Neatšaukiamas
naudos gavėjas - naudos
gavėjas, kuris negali būti vienašališkai, be paties
Naudos gavėjo sutikimo, Draudėjo (ar draudimo
sutartyje
numatytais atvejais Apdraustojo)
atšauktas ar pakeistas.
2.21.Nedraudžiamasis Įv~kis - draudimo sutartyje ir
(ar) įstatymuose nurodytas atsitikimas, kuriam
atsitikus Draudikas nemokadraudimo išmokos.
2.22.
Nukentėjęs
trečiasis
asmuo
civilinės
atsakomybės draudimo atveju asmuo, kuriam
Draudėjasar Apdraustasispadarė žalos.

2.23.

Nuostolių draudimo sutartis - turto draudimo,
civilinės atsakomybės draudimo, taip pat sveikatos
draudimo
sutartys,
pagal
kurias
Draudikas
įsipareigoja įvykus draudžiamajam įvykiui, išmokėti
draudimo išmoką, lygią patirtiems nuostoliams.
2.24.
Sql~ginė išskaita (kitaip - „sąlyginė franšizė")
- esant sąlyginei išskaitai, draudimo išmoka nebus
mokama, kai nuostolio suma mažesnė arba lygi
išskaitos sumai, o tais atvejais, kai nuostolio suma
didesnė nei išskaita, draudimo išmoka bus mokama
netaikant išskaitos.
2.25.
Sąmoningai
- žinant apie veikimo ar
neveikimopasekmesar turint apie jas žinoti.
2.26.
Saugumo
reikalavimai
apsaugos ar
saugumo reikalavimai, nurodyti draudimo polise ar
draudimo sąlygose, nustatyti teisės aktų ar kitaip
nurodyti raštu, skirti užkirsti kelią žalos atsiradimui ar
jos pasekmėmssumažinti.
2.27.
Subrogacija
Draudiko,
išmokėjusio
draudimo išmoką, teisė reikalauti išmokėtų sumų iš
atsakingo už padarytą žalą asmens.
2.28.
Sumų draudimo sutartis - sveikatosdraudimo
sutartis, pagal kurią Draudikas įsipareigoja įvykus
draudžiamajam įvykiui išmokėti draudimo išmoką,
lygią draudimo sumai ar jos daliai.
2.29.
Vartotojas - fizinis asmuo, su savo verslu,
prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais
(vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis
sutartis.

bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis kaip
įrodymas, kad draudimo objektas yra saugus, nekelia
pavojaus aplinkai, atitinka įstatymų ir kitų teisės
norminius aktų,
inžinerinius bei pramoninius
standartus ir (ar) kitus reikalavimus. Jei draudimo
interesas yra susijęs su Apdraustojo fizinio asmens
gyvybe ar sveikata, Draudikas turi teisę reikalauti
informacijos
bei
dokumentu,
patvirtinančių
Apdraustojo asmensamžių, sveikatos būklę, profesiją
bei kitas aplinkybes, turinčias reikšmės draudimo
rizikosvertinimui.
Lt.2. Draudėjas yra atsakingas už Draudikui ar jo
atstovui
pateikiamos informacijos teisingumą,
išsamumąir tikslumą.
Lt.3. Sudarius draudimo sutartį, Draudėjo rašytinis
prašymas ir bet kokia raštu pateikta informacija
tampa sudėtine draudimo sutarties dalimi.
Lt.Lt.Draudimo sutartis yra sudaroma Draudikui ir
Draudėjui susitarusdėl draudimo sutarties sąlygų.
Lt.5. Draudimo sutartis laikoma sudaryta, kai
Draudikas ir Draudėjas pasirašo draudimo liudijimą
(polisą) arba Draudėjas sumoka draudimo liudijime
(polise)nurodytą draudimo įmoką.
Lt.6. Draudimo sutartis gali būti sudaroma pagal
draudimo taisykles, kurios yra paskelbtos draudimo
įmonės interneto tinklapyje, arba pagal iš anksto
sutartas individualias draudimo sutarties sąlygas.
Lt.7. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo
sutartį nenurodydamaspriežasčių.

3. DRAUD~JO PAREIGA ATSKLEISTI INFORMACIJĄ
PRIEŠSUDARANTDRAUDIMO SUTARTĮ

5. DRAUDIMO APSAUGOS IR DRAUDIMO SUTARTIES
GALIOJIMAS

3.1.

5.1. Draudimo apsauga

Prieš sudarydamas
draudimo
sutartį,
Draudėjasir Apdraustasis privalo suteikti Draudikui ar
jo atstovui visą žinomą informaciją apie aplinkybes,
galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio
atsitikimo tikimybei bei galimų nuostolių dydžiui ir
rizikosįvertinimui.
3.2.
Esminės aplinkybės, apie kurias Draudėjas
privalo informuoti Draudiką ar jo atstovą, yra
aplinkybės, nurodytos draudimo liudijime (polise),
draudimo sutartyje ar jų prieduose bei draudimo
taisyklėse,taip pat kitos aplinkybės, kurias Draudikas
paprašė atskleisti.
3.3.
Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas
ir Apdraustasis privalo nedelsdami ištaisyti bet kokią
klaidingą ar papildyti neišsamią informaciją, kuri
buvo pateikta Draudikui bei nedelsdamiraštu pateikti
ištaisytą informaciją Draudikui.

Lt. DRAUDIMO SUTARTIESSUDARYMAS
Lt.1. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas
turi teisę, bet neprivalo, apžiūrėti Qvertinti)
draudžiamą riziką ir savo sąskaita paskirti ekspertus
draudimo
rizikos
įvertinimui.
Draudikui
nepasinaudojus tokia teise, Draudėjas ir (ar)
Apdraustasis atsako
už Draudikui
pateiktos
informacijos teisingumą. Draudikui apžiūrėjus ir (ar)
įvertinus draudimo objektą, šie vertinimai, bet kokia jų
rašytinė ataskaita, raštu ar žodžiu išreikšta nuomonė
laikoma tik draudimo rizikos vertinimu ir negali būti
naudojama Draudėjo asmeniniamsar verslo tikslams

5.1.1. Draudimo sutartis sudaroma draudimo
sutarties šalių sutartam draudimo laikotarpiui.
Draudimo laikotarpis nurodomas draudimo liudijime
(polise).
5.1.2. Draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo
liudijime nurodytos draudimo laikotarpio pradžios,
išskyrus atvejus, kai draudimo sutarties įsigaliojimas
yra siejamas su pirmosios draudimo įmokos
sumokėjimu ir draudėjas jos nesumoka draudimo
liudijime (polise)nurodytu terminu (žr. BDSS6.5.6. p.).
5.1.3. Draudimo sutartis laikoma negaliojančia nuo
jos sudarymo momento, jei ji yra sudaryta įvykus
draudžiamajam įvykiui.
5.1.Lt. Draudėjui mirus, iš draudimo sutarties
atsiradusios draudėjo teisės ir pareigos pereina jo
įpėdiniams (teisių perėmėjams), jei tai įmanoma
pagal sutarties prigimtį, įstatymus ir turinį, bet tokia
draudimo sutartis galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesiuspo
draudimo liudijime (polise) nurodyto Draudėjo mirties
(žr. BDSS5.4.9. p.). Per šį laikotarpį mirusio Draudėjo
įpėdiniai privalo kreiptis į Draudiką dėl naujos
draudimo sutarties sudarymo.
5.2. Draudimo sutarties galiojimo teritorija
5.2.1. Draudimo sutartis ir draudimo apsauga
galioja geografinėje teritorijoje, nurodytoje draudimo
liudijime (polise).

5.2.2.

Jei draudimo sutartyje nėra nieko pasakyta
apie draudimo sutarties galiojimo teritoriją, reiškia,
kad draudimo sutartis ir draudimo apsauga galioja
tik LietuvosRespublikoje.

5.3. Draudimo sutarties nutraukimas
5.3.1. Draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti
draudimo sutartį šiais atvejais:
5.3.1.1. raštu prieš penkiolika dienų pranešdamas
apie tai Draudikui (taip pat žr. BDSS5.6.2. p.);
5.3.1.2. raštu prieš penkiolika dienų pranešdamas
apie tai įmonei, perėmusiai Draudiko teises ir
pareigas, kylančias iš draudimo sutarties (žr. BDSS
13.2. p.). Draudėjui, šiame punkte nustatytais
terminais nepateikus rašytinio prašymo nutraukti
draudimo sutartį, laikoma, kad Draudėjas sutinka su
teisių ir pareigų, kylančių iš draudimo sutarties,
perleidimu.
5.3.2. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas
turi
teisę nutraukti
draudimo sutartį,
raštu
pranešdamas apie tai Draudėjui prieš vieną mėnesį,
jei:
5.3.2.1. Draudėjas ar Apdraustasis, prieš sudarydami
draudimo sutartį, pažeidė reikalavimą atskleisti
informaciją (BDSS3. p.);
5.3.2.2. Draudėjas
ar
Apdraustasis
pažeidė
reikalavimą pranešti apie padidėjusią riziką (BDSS
6.6. p.);
5.3.2.3.Žala kilo arba padidėjo dėl to, kad Draudėjas
ar Apdraustasisar bet koks kitas su jais susijęsasmuo
nesilaikė
apdrausto
turto
naudojimosi
(eksploatavimo) instrukcijos (taisyklių) nuostatų arba
saugumo reikalavimų numatytų draudimo liudijime
(polise)ar draudimo sutarties sąlygose, darbo saugos
taisyklėse,
priešgaisrinės
apsaugos
tarnybų
nurodymuose ar kitaip nustatytų teisės norminiuose
aktuose;
5.3.2.4. Draudėjasar Apdraustasistyčia sukėlėžalą;
5.3.2.5. Draudėjas
ar
Apdraustasis,
įvykus
draudžiamajam įvykiui, pateikė Draudikui žinomai
melagingą ar neteisingą informaciją, ar nuslėpė nuo
Draudiko
informaciją,
reikšmingą
nustatant
draudžiamojo įvykio aplinkybes, žalos ir (ar)
draudimo išmokosdydį, falsifikavo draudžiamąjį įvykį
ar kitais neteisėtais būdais siekė gauti draudimo
išmokąarba ją padidinti;
5.3.2.6. Draudėjui iškeliama bankroto byla;
5.3.2.7. Draudėjas ar Apdraustasis (o jei jis yra
juridinis asmuo - taip pat ir jo dalyvis ar galutinis
naudos gavėjas) yra įtraukiamas į sąrašą asmenų,
kuriam taikomos Lietuvos Respublikos, Europos
Sąjungos, Jungtinių Tautų, Jungtinių Amerikos
Valstijų, Jungtinės Karalystės ar kitos tarptautinės
sankcijos.
5.3.3. Sutartis taip pat gali būti vienašališkai
nutraukta ir kitais draudimo sutartyje ar įstatymuose
numatytais atvejais.
5.3.Lt. Sutartis bet kada gali būti nutraukta šalių
rašytiniu susitarimu.
5.Lt.Draudimo sutarties pasibaigimas

Draudimo sutartis pasibaigia šiais atvejais:
pasibaigus draudimo sutarties galiojimo
terminui;
5.Lt.2. Draudikas sumoka visas išmokas nustatytas
draudimo sutartyje;
5.Lt.3. Draudėjas
Quridinis
asmuo)
yra
likviduojamas,ir nėra jo teisių ir pareigų perėmėjų;
5.Lt.Lt. Draudimo sutarties šalių sutarimu;
5.Lt.5. pasikeitus apdrausto turto savininkui (taip
pat žr. BDSS14 p.);
5.Lt.6. po draudimo sutarties įsigaliojimo išnyko
galimybės įvykti
draudžiamajam įvykiui arba
draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusiųsu
draudžiamuojuįvykiu;
5.Lt.7. nutikus žalai, kuomet apdraustas turtas
nepataisomai sugadinamas (t.y. turto atstatymas ar
remontas ekonominiu požiūriu yra netikslingas, nes
turto atstatymo ar remonto kaštai yra didesni nei
skirtumas tarp turto rinkos kainos įvykio dieną ir
likutinės vertės);
5.Lt.8. Draudėjui nesumokėjusdraudimo įmokos per
30 dienų nuo Draudiko paranešimo apie laiku
nesumokėtą draudimo įmoką išsiuntimo (BDSS6.5.5.

5.Lt.1.

p.);

5.Lt.9.

praėjus 6 mėnesiams po draudimo liudijime
(polise) nurodyto Draudėjo mirties, nebent draudimo
liudijime (polise) numatyta ankstesnė draudimo
sutarties pabaigos data;
5.Lt.10. kitais draudimo sutartyje ir (ar) teisėsaktuose
nustatytais pagrindais.

5.5. Teisė atsisakyti draudimo sutarties
5.5.1. Jei Draudėjas yra vartotojas, o draudimo
sutartis sudaryta nuotoliniu būdu, ryšio priemonėmis
arba ne prekybos patalpose, Draudėjas turi teisę per
14 dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos
atsisakyti draudimo sutarties pateikdamas aiškų
pareiškimą Draudikui, kuriame išdėstytas jo
sprendimas atsisakyti draudimo sutarties. Draudimo
sutarties atsisakymas gali būti pateikiamas Draudikui
vienu iš šių būdų:
5.5.1.1. raštu, atsiunčiant atsisakymą Draudikui jo
registruotos buveinėsadresu;
5.5.1.2.jei Draudėjo elektroninis paštas nurodytas
draudimo liudijime (polise) - nusiunčiant atsisakymą
elektroniniu paštu. Šiuo atveju atsisakymą Draudėjas
turi siųsti Draudikui jo elektroninio pašto adresu,
nurodytu draudimo liudijime (polise). Elektroninis
laiškas, kuriuo atsisakoma draudimo sutarties,
privalo būti išsiųstas iš Draudėjo elektroninio pašto
adreso, nurodyto draudimo liudijime (polise).
5.5.2. Draudėjas negali pasinaudoti BDSS5.5.1. p.
numatyta teise atsisakyti draudimo sutarties šiais
atvejais:
5.5.2.1.jei draudimo sutartis buvo sudaryta ryšio
priemonėmis- kelionių, bagažo draudimo sutarčių ar
panašių draudimo sutarčių, kurių galiojimo terminas
trumpesnis negu vienas mėnuo;
5.5.2.2.jei draudimo sutartis buvo visiškai įvykdyta
nepasibaigussutarties atsisakymo terminui.
5.5.3. Draudėjas, atsisakęs draudimo sutarties,
privalo sumokėti Draudikui draudimo įmokos dalį už
draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

sumos sumažinimui pagal atitinkamą draudimo
sutartį ir bendros draudimo išmokos dydis negali
viršyti nuostolio ir draudimo vertės.

5.6. Pareiga grąžinti įmoką
5.6.1.

Draudimo sutarčiai pasibaigus prieš terminą,
Draudikas visada turi teisę į įmokos dalį už draudimo
sutarties galiojimo laikotarpį; likusi draudimo įmokos
dalis nėra grąžinama, jeigu draudimo sutartis yra
nutraukiama remiantis BDSS5.3.2.1.- 5.3.2.7. p.
5.6.2. Jeigu draudimo sutartis
nutraukiama
Draudėjo iniciatyva arba jei draudimo sutartis
pasibaigia pasikeitus apdrausto turto savininkui (žr.
BDSS14. p.), Draudikas iš grąžintinos įmokos dalies
taip pat išskaičiuoja:
5.6.2.1.sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas,
kurios negali viršyti 30% įmokos už draudimo
sutarties terminą;
5.6.2.2.draudimo išmokas, mokėtas ar numatomas
mokėti pagal tą draudimo sutartį;
5.6.2.3. nesumokėtas draudimo įmokas ir kitas
gautinas sumas.
5.6.3. Jei Draudėjas atsisako draudimo sutarties
(BDSS5.5. p.), Draudikas grąžina draudimo įmoką
išskaičiavęs tik draudimo įmokos dalį už draudimo
sutarties galiojimo laikotarpį.

6.3. Nevisiškas draudimas
Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra
mažesnė
už
draudimo
vertę,
tai
įvykus
draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo atlyginti
Draudėjui (Naudos gavėjui) dalį jo patirtų nuostoliu,
proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės
santykiui.

6.Lt.Papildomas draudimas
Jei yra apdrausta tik dalis turto ar rizikos (draudimo)
vertės, Draudėjas (Naudos gavėjas) turi teisę
papildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomą
draudimo sutartį su ta pačia ar kita draudimo įmone.
Tačiau bendra draudimo suma pagal visas draudimo
sutartis negali viršyti draudimo vertės.

6.5. Draudimo įmokos ir jų mokėjimas
6.5.1.

6. DRAUDIMO SUMA, DRAUDIMO ĮMOKA
MOKĖJIMAS

IR JOS

6.1. Draudimo suma
6.1.1.

Draudimo suma nustatoma atsižvelgiant į
draudimo objektą, draudžiamojo turto
vertę,
draudimo riziką, kitus kriterijus nustatytus draudimo
sutartyje ar teisės norminiuose aktuose, ir (ar) šalių
tarpusavio sutarimu nustatytą sumą. Draudimo suma
nurodoma draudimo liudijime (polise).
6.1.2. Jeigu kitaip nėra numatyta draudimo
sutartyje, Draudikui išmokėjus draudimo išmoką, jo
atsakomybė pagal draudimo sutartį (draudimo suma)
yra mažinama išmokėtos draudimo išmokos dydžiu
(draudimo suma neatsistato).

6.2. Draudimas,
viršijantis
nepcslpelngrno principas
6.2.1.

draudimo

vertę

ir

Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo
sutartyje, viršija draudimo vertę, tai draudimo
sutartis negalioja dėl tos draudimo sumosdalies, kuri
viršija draudimo vertę (draudikas neatlygina daugiau,
nei būtina nuostoliams padengti). Tačiau išmokėta
draudimo vertę viršijanti draudimo išmoka negali būti
išieškota.
6.2.2. Jei draudimo suma buvo padidinta dėl
Draudėjo apgaulės, Draudikas turi teisę reikalauti
pripažinti draudimo sutartį negaliojančia ir atlyginti
jam padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta
draudimo įmoka.
6.2.3. Aukščiau nurodyto BDSS 6.2.1. punkto
nuostata taip pat taikoma tais atvejais, kai draudimo
suma viršija draudimo vertę apdraudus tą patį
objektą pagal keliasdraudimo sutartis su skirtingomis
draudimo įmonėmis (dvigubas draudimas). Šiuo
atveju draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekviena
draudimo įmonė, sumažinamaproporcingai draudimo

Draudimo
įmokos
dydį
apskaičiuoja
Draudikas, atsižvelgdamas į Draudėjo ir (ar)
Apdraustojo pateiktą informaciją, draudimo objektą,
draudimo sumą, draudimo riziką, BDSS 6.1.2. p.
numatytą sąlygą, o taip pat ir kitas draudimo
sutartyje nustatytas sąlygas, Draudiko įmokų
skaičiavimo metodiką ir kitą svarbią informaciją.
6.5.2. Draudimo įmokos dydis ir jos mokėjimo
terminai nustatomi draudimo liudijime (polise).
6.5.3. Draudimo įmokos privalo būti mokamos
draudimo liudijime (polise) nustatytu laiku. Jei
Draudikas nenurodo kitaip, Draudėjas, mokėdamas
draudimo įmoką
pavedimu, privalo
nurodyti
draudimo liudijimo (poliso) numerį. Draudimo įmoka
laikoma sumokėta, ją užskaičius Draudiko banko
sąskaitoje bei identifikavus jos paskirtį, arba gavus
draudimo įmoką grynais.
6.5.Lt. Jei draudimo įmoka ar jos dalis yra
nesumokama laiku, Draudikas turi teisę reikalauti
0,02 % dydžio delspinigių nuo nesumokėtossumos už
kiekvienąuždelstądieną.
6.5.5. Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo
įmokos ar jos dalies (išskyrus atvejį, kai draudimo
sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos
ar jos dalies sumokėjimu),Draudikas apie tai praneša
Draudėjui, nurodydamas, kad per 30 dienų nuo
pranešimo
išsiuntimo
Draudėjui
nesumokėjus
draudimo įmokos draudimo sutartis pasibaigs.
6.5.6. Draudėjui nesumokėjus arba pavėluotai
sumokėjus pirmą draudimo įmoką, su kurios
sumokėjimusiejamas draudimo sutarties įsigaliojimas
(t.y. nurodyta pirmosios įmokos mokėjimo data yra
ankstesnė arba sutampa su draudimo laikotarpio
pradžios data), draudimo sutartis yra laikoma
negaliojančia.
6.6. Draudimo rizikos padidėjimas ir sumažėjimas

6.6.1.
vėliau

Draudėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne
kaip per 7 kalendorines dienas, raštu

informuoti
Draudiką
apie
bet
kokį aplinkybių,
numatytų BDSS 3. p., pasikeitimą, kuris padidina
draudimo riziką.

7.2. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos
draudimo sutarties galiojimo metu

6.6.2.

Pasikeitimai, didinantys draudimo riziką,
pvz., bet neapsiribojant, yra pasikeitimai, susiję su
apdrausto turto naudojimu, remontu, apdraustojo
veiklos apimties ar pobūdžio pasikeitimu, pasikeitimu
transportavimo sąlygose. Rizikos padidėjimo atvejai
taip pat yra nustatomi draudimo taisyklėse ir (ar)
individualiosedraudimo sąlygose.
6.6.3. Draudikas, gavęs Draudėjo pranešimą apie
draudimo rizikos padidėjimą ar kitaip sužinojęsapie
padidėjusią draudimo riziką, turi teisę reikalauti
pakeisti draudimo sutarties sąlygas ar padidinti
draudimo įmoką. Jeigu Draudėjas nesutinka pakeisti
draudimo sutarties sąlygų ar mokėti didesnės
draudimo įmokos, Draudikas turi teisę kreiptis į
teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar
pakeitimo iš esmėspasikeitusaplinkybėms.

7.

DRAUDIMO SUTARTIESŠALIŲ PAREIGOS

7.1. Draudimo sutarties šalių ikisutartinės teisės ir
pareigos
7.1.1.

Draudėjo teisės iki draudimo sutarties
sudarymo yra šios:
7.1.1.1. susipažinti su draudimo taisyklėmis bei gauti
jų kopiją;
7.1.1.2. pateikti
Draudikui
nustatytos
formos
prašymą dėl draudimo sutarties sudarymo.

7.1.2.

Draudėjo pareigos iki draudimo sutarties
sudarymo yra šios:
7.1.2.1. suteikti Draudikui visą žinomą informaciją
apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos
draudimo rizikai;
7.1.2.2. sudaryti
Draudikui
ar
jo
atstovams
netrukdomai apžiūrėti draudimo objektą ir (ar)
įvertinti draudimo riziką;
7.1.2.3. Draudiko reikalavimu užpildyti nustatytos
formos prašymą dėl draudimo sutarties sudarymo;
7.1.2.4. Pranešti Draudikui apie visas draudžiamojo
objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų sąlygas,
sudarytas su kitomis draudimo įmonėmis.

7.1.3.

Draudiko teisės iki draudimo sutarties
sudarymo yra šios:
7.1.3.1. reikalauti iš Draudėjo visos informacijos,
reikalingosdraudimo rizikai įvertinti;
7.1.3.2. apžiūrėti ir ar įvertinti ketinamą drausti
objektą ir (ar) riziką, savo lėšomis paskirti ekspertizę
jo vertei nustatyti;
7.1.3.3. atsisakyti
sudaryti
draudimo
sutartį,
nenurodant priežasčių.

7.1.Lt.

Draudiko pareigos iki draudimo sutarties
sudarymo yra šios:
7.1.4.1. supažindinti
Draudėją
su
draudimo
taisyklėmis;
7.1.4.2. neatskleisti
gautos
informacijos
apie
Draudėją, Apdraustąjį, Naudos gavėją, taip pat kitos
draudimo
sutartyje
numatytos
konfidencialios
informacijos, išskyrusteisėsaktų numatytas išimtis.

7.2.1.

Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas
turi teisę:
7.2.1.1. teisės aktuose ir
draudimo sutartyje
numatytais atvejais reikalauti pakeisti draudimo
sutartį;
7.2.1.2. pakeisti draudimo
sutartyje
numatytą
Naudos gavėją (išskyrus teisės aktuose ir (ar)
draudimo sutartyje numatytas išimtis);
7.2.1.3. nutraukti draudimo sutartį (žr. BDSS5.3.1.p.).

7.2.2.

Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas
privalo:
7.2.2.1. laiku mokėti draudimo sutartyje nustatytas
draudimo įmokas;
7.2.2.2. nedelsdamas informuoti
Draudiką apie
draudimo rizikos pasikeitimus(žr. BDSS6.6. p.);
7.2.2.3. ne vėliau kaip per 7 kalendorinesdienas raštu
informuoti Draudiką apie savo buveinėspasikeitimus;
7.2.2.4. tinkamai
informuoti
Naudos
gavėją,
Apdraustąjį ar Nukentėjusįjį trečiąjį asmenį apie
sudarytą draudimo sutartį ir šių asmenų pareigas.
Įgyvendindamas savo teises ir vykdydamas pareigas
pagal draudimo sutartį, Draudikas turi teisę remtis
tuo,
kad Draudėjas neįvykdė šiame punkte
numatytos pareigos;
7.2.2.5. užtikrinti,
kad
vykdoma
veikla
ar
naudojimasis apdraustu turtu
Qskaitant, bet
neapsiribojant, montavimą, eksploatavimą ir kt.) būtų
atliekamas laikantis įstatymuose, kituose norminiuose
aktuose
ir
turto
eksploatavimo
taisyklėse
(instrukcijose)
nustatytų
reikalavimų
bei
rekomendacijų;
7.2.2.6. laikytis saugumo reikalavimų, nurodytų
draudimo liudijime (polise) ar draudimo sutarties
sąlygose, o taip pat darbo saugos taisyklėse,
priešgaisrinės apsaugos tarnybų nurodymuose ar
kitaip nustatytų teisėsnorminiuoseaktuose;
7.2.2.7. imtis visų kitų reikiamų protingų priežiūros ir
atsargumo priemonių, reikalingų žalai išvengti arba
jai sumažinti, net jei tokios priemonės nebuvo
numatytos draudimo sutartyje ar norminiuose
aktuose;
7.2.2.8. suteikti galimybę Draudikui ar jo įgaliotam
atstovui laisvai ir netrukdomai apžiūrėti apdraustus
objektus, nustatant ar Draudėjas laikosi draudimo
sutarties sąlygų, tarp jų ir saugumo reikalavimų.

7.3. Draudimo sutarties šalių pareigos atsitikus
draudžiamajam j~kiui
7.3.1.

Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudėjas
privalo:
7.3.1.1. imtis visų prieinamų protingų priemonių žalai
sumažinti;
7.3.1.2. apie atsitikusį įvykį nedelsdamas, bet ne
vėliau kaip per 1 dieną, informuoti kompetentingas
institucijas, tiriančias tokių įvykių aplinkybes ar
šalinančias tokių įvykių pasekmes (pvz., vagystės
atveju - policijai, sveikatos sutrikdymo - greitajai
medicinospagalbai; gaisro - priešgaisrinėsapsaugos

tarnybai ir pan.) (taip pat žr. BDSS7.7.2. p. ir 7.7.3.

p.);
7.3.1.3. draudimo taisyklėse nustatytu laiku raštu
arba naudojantis
Draudiko interneto svetaine
informuoti Draudiką apie atsitikusį draudžiamąjį
įvykį;
7.3.1.4. išsamiai atskleisti Draudikui visą informaciją,
reikšmingą
draudžiamojo
įvykio
aplinkybėms,
pasekmėms, žalos dydžiui bei draudimo išmokai
nustatyti;
7.3.1.5. paruošti
ir
pateikti
Draudikui
sąrašą
sunaikinto,
sugadinto
ar
prarasto
turto,
nurodydamas
jo
vertę
prieš
pat
įvykstant
draudžiamajam įvykiui;
7.3.1.6. pranešti Draudikui apie visas draudžiamojo
objekto tų pačių rizikų draudimo sutartis ir jų sąlygas
(draudimo
sumas,
draudimo
objektus
bei
draudžiamuosius įvykius), sudarytas su kitomis
draudimo bendrovėmis;
7.3.1.7. parodyti Draudiko atstovui sugadintą turtą
ar jo liekanas ir sudaryti galimybes jį išsamiai ištirti.
Sugadintas ar išlikęs turtas turi būti saugomas, kol jį
apžiūrės Draudiko atstovas. Draudikas neturi teisės
nepagrįstai uždelsti turto apžiūrą ir turi ją atlikti ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo
apie įvykį gavimo dienos, jeigu Draudėjas ir
Draudikas nesutaria kitaip. Jei tai yra būtina įvykio
tyrimui
ar
subrogacijos
teisės įgyvendinimui,
Draudikas gali pareikalauti saugoti sugadintą turtą ir
ilgiau;
7.3.1.8. Draudikui paprašius, pateikti sunaikinto,
sugadinto ar prarasto turto įsigijimo dokumentus, o jų
neturint - nurodyti konkrečias šio turto įsigijimo
aplinkybes (nurodyti tikslius asmens, iš kurio buvo
įsigytas turtas, duomenis ir kt.);
7.3.1.9. pateikti
Draudikui
visus
reikiamus
dokumentus ir informaciją dėl draudžiamojo įvykio
priežasčių ir pasekmių, reikalingų nustatyti draudimo
išmokos dydžiui. Tai apima dokumentus ir informaciją
(pvz.
policijos
pažyma,
nuosavybės
teisės
pažymėjimas,
medicininio
patikrinimo
išvados,
sąskaitos-faktūros, kvitai ir pan.), kurie patvirtina
draudžiamojo įvykio buvimą, žalos apimtį, patirtus
finansinius nuostolius ir pan. Asmuo, ketinantis gauti
draudimo išmoką, privalo gauti ir pateikti draudikui
tuos dokumentus, kuriuos jam yra paprasčiau gauti
nei Draudikui;
7.3.1.10.suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui
galimybę laisvai ir netrukdomai nustatyti žalos dydį ir
priežastis;
7.3.1.11.nuolat
bendradarbiauti
su
Draudiku
draudžiamojo įvykio tyrimo metu;
7.3.1.12.laikytisvisų Draudiko duotų nurodymų;
7.3.1.13.paaiškėjus, jog pagal draudimo sutartyje
nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti
mokama arba turėjo būti mažinama, per 30 dienų
nuo Draudiko raštiško reikalavimo išsiuntimo dienos,
grąžinti
Draudikui
išmokėtą arba
permokėtą
draudimo išmoką;
7.3.1.14.pateikti
Draudikui
visus
dokumentus,
įrodymus ir pilną informaciją, reikalingą imtis veiksmų
prieš asmenį, kaltą dėl atsiradusios žalos;

7.3.1.15.prieš remontuojant ar atstatant sugadintą
turtą - suderinti remonto ar atstatymo apimtis ir
sąmatas su Draudiku.

7.3.2.

Atsitikus draudžiamajam įvykiui Draudikas
privalo:
7.3.2.1. gavęs Draudėjo pranešimą apie įvykį, tirti
draudžiamojo
įvykio
aplinkybes,
nustatyti
jo
pasekmes,įvertinti nuostolio dydį;
7.3.2.2. apskaičiuoti draudimo išmokos dydį;
7.3.2.3. laiku išmokėti draudimo išmoką;
7.3.2.4. teisės aktų nustatytais atvejais informuoti
Draudėją,
Apdraustąjį,
Naudos
gavėją
ar
Nukentėjusįjį trečiąjį asmenį apie draudžiamojo įvykio
tyrimo eigą.

7.Lt.

Jei Draudėjas nesilaiko BDSS 7.2.2.5. 7.2.2.7. p. arba 7.3.1. p. numatytų reikalavimų,
Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo
išmoką arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į Draudėjo
kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą,
jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu, žalos,
atsiradusios dėl pažeidimo, dydį. Draudimo taisyklės
ir (ar) individualios draudimo sutarties sąlygos taip
pat gali numatyti, jog šių reikalavimų nesilaikymas
daro įvykį nedraudžiamuoju - tokiu atveju Draudikas
neprivalo mokėti draudimo išmokos (žr. draudimo
taisykles ir individualias draudimo sutarties sąlygas).
7.5.
Pareigos bei pasekmės, numatytos BDSS
7.2.2.5. - 7.2.2.7. p., 7.3.1. p. ir 7.4. p., taip pat yra
taikomos
ir
Apdraustajam,
Naudos
gavėjui,
Nukentėjusiajam trečiajam asmeniui ar bet kokiam su
šiais asmenimis susijusiam asmeniui.

7.6.

Naudos gavėjo teisės

Naudos gavėjas draudimo sutarties ar teisės aktų
nustatytais atvejais turi teisę:
7.6.1. reikalauti išmokėti draudimo išmoką;
7.6.2. gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio
tyrimo eigą.
7.7. Pareiga imtis priemonių užkirsti keliq žalos ar
nuostolių atsiradimui ar jų d~džiui sumažinti

7.7.1.

Atsiradus žalai ar galimybei jai atsirasti,
Draudėjas, Apdraustasis ar bet kuris su jais susijęs
asmuo nedelsdamas privalo, atsižvelgiant į jo
galimybes, imtis visų reikalingų priemonių užkirsti
kelią žalos atsiradimui ar jos dydžiui sumažinti.
7.7.2. Jei žalą sukelia trečiasis asmuo, Draudėjas,
Apdraustasis ar bet kuris su jais susijęsasmuo privalo
imtis visų įmanomų priemonių, reikalingų Draudiko
teisių prieš žalos sukėlėją įgyvendinimui.
7.7.3. Jei žala yra padaroma nusikalstamais ar
baudžiamais veiksmais, Draudėjas, Apdraustasis ar
bet kuris su jais susijęs asmuo privalo nedelsdami
pranešti apie tai teisėsaugos institucijoms ir pateikti
skundą, kaltinimus ir (ar) reikalavimus nusižengusiam
asmeniui, jei to reikalauja Draudiko interesai.
7.7.Lt. Draudėjas, Apdraustasis ar bet kuris su jais
susijęs asmuo privalo laikytis visų Draudiko duodamų
nurodymų.

7.7.5.

8. žALOS DYDIS

draudimo išmoką turi tik asmuo (Draudėjas,
Apdraustasis, Naudos gavėjas), kuris turi teisėtą
draudimo interesą, t.y. kuris patiria nuostolius.
Civilinės atsakomybės draudimo atveju teisę į
draudimo išmoką turi Nukentėjusysistrečiasis asmuo,
o jei Draudėjas ar Apdraustasis atlygino žalą, tada
teisę į draudimo išmoką turi Draudėjas ar
Apdraustasis.
9.1.2. Jei pagal draudimo sutartį Draudikas
įsipareigoja įvykus draudžiamajam įvykiui išmokėti
draudimo išmoką lygią draudimo sumai ar jos daliai
(sumų draudimo sutartis), draudimo išmoka yra
mokama Apdraustajam arba Naudosgavėjui.

8.1. Žalos d~džio nustat~mas

9.2. Draudimo išmokos mokėjimo terminai

8.1.1.

9.2.1.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas
atlygina būtinas ir pagrįstas išlaidas, kurias
Draudėjas
patyrė
po
draudžiamojo
įvykio
mažindamas žalą ar vykdydamas su tuo susijusius
Draudiko nurodymus. Išlaidos,viršijančios patirtos ar
grėsusiosžalos dydį, atlyginamos tik tokiu atveju, jei
jos buvo iš anksto suderintossu Draudiku.
7.7.6. Jei Draudėjas, Apdraustasis ar bet kuris su
jais susijęs asmuo sąmoningai nesilaikė aukščiau
nurodytų reikalavimų, Draudikas turi teisę atsisakyti
išmokėtiar sumažinti draudimo išmoką.

Žalos dydį nustato Draudikas, remdamasisjo
turima informacija, iš Draudėjo ir kompetentingų
institucijų gautais dokumentais, reikalingais nustatyti
draudžiamojo įvykio priežastis ir žalos bei nuostolių
dydį.
8.1.2. Nuostoliu nėra laikomas sugadinto turto
remonto ar atstatymo išlaidos, kurias patiria
Draudėjas, Apdraustasis ar
Naudos gavėjas,
remontuojant ar atstatant sugadintą turtą be
išankstinio remonto apimčių ir sąmatų suderinimo su
Draudiku.
8.1.3. Turto draudimo atveju, žala nėra laikomi
nežymūs paviršiaus subraižymai, nubrozdinimai,
atspalvių, spalvų pasikeitimai ar panašaus išorinio
estetinio pobūdžio apgadinimai neturintys įtakos
daikto (objekto) funkcionalumui. Žala taip pat nėra
laikomas nežymus spalvos, atspalvio ar kokybės
neatitikimas atsiradęs po turto remonto.
8.1.Lt. Turto remontas, atstatymas ar naujo turto
įsigijimas visais atvejais privalo būti atliekamas
ekonomiškiausiubūdu, patiriant mažiausiaspagrįstas
išlaidas.

8.2. Ekspertų dal~vavimas
8.2.1.

Siekdamas nustatyti nuostolio dydį ir (ar)
draudžiamojo įvykio priežastį, Draudikas gali skirti
ekspertą(-us) nuostolių dydžiui įvertinti ir (ar)
draudžiamojo įvykio priežastimsnustatyti.
8.2.2. Tiek Draudikas, tiek Draudėjas,turi teisę savo
nuožiūra ir
neatsižvelgdami į
kitos
šalies
pageidavimussamdyti ekspertus nuostolio dydžiui ar
įvykio aplinkybėms nustatyti. Išlaidas tokiems
ekspertamsapmoka juos pasamdžiusišalis.
8.2.3. Asmenys, kurie yra Draudėjo, Apdraustojo ir
(ar) Draudiko giminaičiai ar artimieji ar dirba
giminaičių ar artimųjų įmonėse, yra jiems kitaip
pavaldūs ar nuo jų priklausomi, ar kitaip turi interesų,
priešingų Draudėjo, Draudiko, Apdraustojo, Naudos
gavėjo ar Nukentėjusiojotrečiojo asmens interesams,
negali būti laikomi nepriklausomaisekspertais.
9.

DRAUDIMO IŠMOKOS MOK~JIMAS

9.1. Teisė Į draudimo išmoką
9.1.1.

Jei pagal draudimo sutartį yra apdraudžiami
nuostoliai (nuostolių draudimo sutartis), tai teisę į

Draudimo išmoka išmokama per 30 dienų nuo
tos dienos, kai Draudikas gauna visą informaciją,
reikšmingą nustatant draudžiamojo įvykio faktą,
aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.
Jei draudimo sutartyje nurodyta, jog mokamos
periodinės draudimo išmokos, ši nuostata taikoma
pirmajai periodineidraudimo išmokai.
9.2.2. Jei Draudikas pripažįsta įvykį draudžiamuoju,
o Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo
išmokos dydžio, Draudėjo pageidavimu Draudikas
privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai
draudimo išmokai,jei tikslus žalos dydžio nustatymas
užsitęsiailgiau kaip 3 mėnesius.
9.2.3. Jei pagal įstatymus ar draudimo sutartį
Draudikui nepereina reikalavimo teisė už mokėtinų
sumų atlyginimą arba jeigu Draudiko galimybė
įgyvendinti tokią teisę, lyginant su Draudėjo,
Apdraustojo ar Naudosgavėjo galimybe išsireikalauti
atitinkamas sumas iš asmens,atsakingo už žalą, būtų
žymiai mažesnė,Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos
gavėjas, prieš kreipdamasis į Draudiką dėl draudimo
išmokos mokėjimo, privalo reikalauti iš asmens,
atsakingo už žalą, atlyginti jų patirtą žalą. Šiame
punkte nurodytu atveju Draudėjas Apdraustasis ar
Naudos gavėjas kreipdamasis į Draudiką dėl
draudimo išmokos mokėjimo, privalo pateikti
Draudikui įrodymus, kad jo reikalavimas asmeniui,
atsakingam už žalą, atlyginti partirtą žalą negali būti
patenkintas.
9.2.Lt. Draudimo išmoka yra mokama į Draudėjo,
Apdraustojo, Naudos gavėjo, Nukentėjusio trečiojo
asmens (naudos gavėjo) arba jų įgalioto asmens
nurodytą banko sąskaitą.
9.2.5. Jei pagal draudimo sutartį yra įvykdytos
visos sąlygos draudimo išmokai gauti, o Draudikas
nustatytu
laiku neišmoka draudimo išmokos,
Draudikui yra skaičiuojami 0,02% delspinigiai už
kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku neišmokėtos
draudimo išmokossumosar jos dalies.
9.2.6. Draudikas neturi teisės išmokėti draudimo
išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs
draudžiamojo įvykio buvimu.
9.2.7. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos
mokėjimą:
9.2.7.1. nuostolių draudimo sutarties atveju - kol
Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas ar
Nukentėjęs trečiasis asmuo dokumentais pagrįs
nuostolių dydį (t.y. pateiks turto atstatymo, gydymo

ar kitas pagrįstas išlaidas įrodančius mokėjimo
dokumentus);
9.2.7.2. jei vyksta ikiteisminis tyrimas ar teismo
procesas, kuriame priimtas nutarimas, sprendimas ar
nuosprendis gali turėti įtakos įvykio pripažinimui
draudžiamuoju ar nedraudžiamuoju - iki tokio
nutarimo, sprendimo ar nuosprendžio priėmimo ir
įsiteisėjimo;
9.2.7.3. kitais draudimo
sutartyje
ir įstatymų
numatytais atvejais.

9.3. Atleidimas nuo draudimo išmokos išmokėjimo ir
draudimo išmokos sumažinimas
9.3.1.

Draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti
draudimo išmoką, jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl
Draudėjo,
Apdraustojo,
Naudos
gavėjo
ar
Nukentėjusiojo trečiojo asmens tyčios.
9.3.2. Draudikas neatleidžiamas nuo draudimo
išmokos mokėjimo pagal civilinės atsakomybės
draudimo sutartį, jei žala gyvybei ar sveikatai
padaryta dėl atsakingo už žalą asmens kaltės. Tačiau
jei toks draudžiamasis įvykis įvyko dėl Draudėjo ar
Apdraustojo tyčios arba dėl to, kad Draudėjas ar
Apdraustasis
nesilaikė
prieinamų
protingų
dėmesingumo, atsargumo ar priežiūros priemonių,
reikalingų žalai išvengti arba jai sumažinti, Draudikas,
išmokėjęs draudimo išmoką, turi teisę išreikalauti
sumokėtą sumą ar jos dalį iš Draudėjo ar
Apdraustojo.
9.3.3. Jeigu nustatoma, kad sudarant draudimo
sutartį
Draudėjas suteikė
Draudikui
žinomai
melagingą informaciją apie aplinkybes, galinčias
turėti įtakos draudimo
rizikai, tai
Draudikas
atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo,
išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias Draudėjas
nuslėpė, neturėjo įtakos draudžiamajam įvykiui.
9.3.Lt. Jei Draudėjas neįvykdo pareigos informuoti
Draudiką apie padidėjusią draudimo riziką (žr. BDSS
6.6.1. p.), arba jei padidėjus draudimo rizikai
Draudėjas nesutinka pakeisti draudimo sutarties
sąlygų ar mokėti didesnės draudimo įmokos, įvykus
draudžiamajam įvykiui Draudikas draudimo išmoką
mažina proporcingai sutartos draudimo įmokos ir
įmokos, kuri būtų nustatyta
dėl padidėjusios
draudimo rizikos, santykiui.
9.3.5. Draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti
draudimo išmoką, jei Draudėjas, Apdraustasis ar kitas
su jais susijęs asmuo, dėl kurio kilo draudžiamasis
įvykis, žalą padarė paveiktas alkoholio, narkotinių,
psichotropinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų.
9.3.6. Draudikas visiškai ar iš dalies atleidžiamas
nuo pareigos
mokėti draudimo
išmoką, jei
draudžiamasis įvykis įvyko dėl to, kad Draudėjas,
Apdraustasis, kitas su jais susijęs asmuo dirbo su
mechanizmais neturėdamas tam teisėto pagrindo
arba neturėdamas teisės dirbti su tokio pobūdžio
mechanizmais
(t.y.
neturėdamas
atitinkamos
kvalifikacijos, pažymėjimo ir pan.).
9.3.7. Jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos
gavėjas nesiima priemonių, kurios leistų Draudikui
įgyvendinti subrogacijos teisę, ar veikia tokiu būdu,
kad Draudikui įgyvendinti subrogacijos teisę tampa
neįmanoma ar žymiai sunkiau, arba atsisakė savo

reikalavimo teisės dėl žalos atlyginimo, Draudikas
visiškai ar iš dalies atleidžiamas nuo draudimo
išmokos mokėjimo ir turi teisę reikalauti grąžinti jau
išmokėtą išmoką.
9.3.8. Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti
draudimo išmoką ar ją sumažinti, jei Draudėjas,
Apdraustasis, Naudos gavėjas ar Nukentėjęs trečiasis
asmuo:
9.3.8.1. tinkamai
neinformuoja
Draudiko
apie
draudžiamąjį įvykį;
9.3.8.2. nesiima priemonių užkirsti kelią žalos
atsiradimui ar jos dydžio sumažinimui;
9.3.8.3. nesilaiko draudimo sutarties sąlygų ar
Draudiko reikalavimų;
9.3.8.4. pateikė Draudikui neteisingą ar neišsamią
informaciją apie draudžiamąjį įvykį. Jeigu dėl
neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimo
Draudikas nepagrįstai išmokėjo draudimo išmoką ar
neteisingai apskaičiavo jos dydį, Draudikas turi teisę
reikalauti sugrąžinti jau išmokėtą draudimo išmoką ar
jos dalį;
9.3.8.5. nesuteikė teisės Draudikui tvarkyti jo asmens
duomenis arba nesuteikė teisės gauti jo asmens
duomenis iš kitų šiuos duomenis turinčių asmenų, jei
šie duomenys yra reikalingi tiriant draudžiamojo
įvykio aplinkybes ir pasekmes, nustatant draudimo
išmokos dydį.
9.3.9. Draudimo išmoka nėra mokama, ie1
reikalavimas ją mokėti remiasi apgaule, Draudėjas,
Apdraustasis, Naudos gavėjas ar Nukentėjęs trečiasis
asmuo bandė suklaidinti Draudiką klastodami įvykio
faktus, pateikdami neteisingus duomenis, neteisėtai
padidino nuostolio sumą.
9.3.10. Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas ar
Nukentėjęs trečiasis asmuo netenka teisės į tą
draudimo išmokos dalį, kuri yra atlyginama trečiojo
asmens.
9.3.11. Draudimo išmoka taip pat nėra mokama, jei
draudimo sutartis nenumato ko kita, kai žalą
tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia arba ji yra susieta,
įtakota ar kyla dėl:
9.3.11.1.jonizuojančios radiacijos ar radioaktyvaus
užteršimo nuo bet kokio branduolinio kuro, bet kokių
branduolinio kuro naudojimo atliekų;
9.3.11.2.radioaktyvaus, toksiško ar kito pavojingo
branduolinio įrenginio ar jo komponento poveikio,
įskaitant sprogimą;
9.3.11.3.karo, invazijos, užsienio priešų veiksmu,
užgrobimo (nepriklausomai nuo to, ar karas
paskelbtas ar ne), pilietinio karo, maišto, revoliucijos,
sukilimo, karinės ar uzurpacinės jėgos, teroro akto;
9.3.11.4.konfiskacijos,
sulaikymo,
sunaikinimo,
nacionalizavimo,
rekvizavimo
ar
apribojimų
valstybinės valdžios, vyriausybinių, vietinės valdžios
ar kitų oficialių institucijų nurodymu.
9.3.12. Draudikas, mokėdamas draudimo išmoką
asmenims, turintiems teisę įstatymų nustatyta tvarka
susigrąžinti
mokesčius dėl draudimo
objekto
atstatymo iki buvusios būklės, mažina draudimo
išmoką atitinkamą galimų susigrąžinti mokesčių
sumai. Šiuo atveju, skaičiuojant išmokos dydį,
pirmiausia atimama mokesčių suma, o po to išskaita.
9.3.13. Draudikas, esant žalai turtui, jo detalėms ar
dalims, išmokėdamas draudimo išmoką atitinkamam

turtui, jo detalėms ar dalims įsigyti, įgyja teisę
reikalauti perleisti nuosavybės teisę ir perduoti jam
turtą
dėl kurio sugadinimo
mokama
draudimo
išmoka, jo detales ar dalis. Draudiko reikalavimu
neperleidus ar neperdavus jam šio turto, detalių ar
dalių, draudimo išmoka už atitinkamą
turtą nėra
mokama. Jei tokiu atveju draudimo išmoka jau yra
išmokėta, Draudėjas privalo grąžinti Draudikui šią
draudimo išmoką ar atitinkamą jos dalį.

9.3.14.

Nepaisant jokių kitų draudimo sutartyje
nustatytų sąlygų, Draudikas neturi prievolės teikti
draudimo apsaugą ir (ar) mokėti bet kokias išmokas,
ir (ar) teikti bet kokias kitas paslaugas, ir (ar) teikti
bet kokią kitą naudą bet kuriam Draudėjui,
Apdraustajam, Naudos gavėjui ar bet kokiam kitam
asmeniui, jei tokia draudimo apsauga, mokėjimas,
paslaugos teikimas ar bet kokios kitokios naudos
suteikimas ir (ar) Draudėjo, Apdraustojo, Naudos
gavėjo ar bet kokio kito asmens veikla ar verslas
pažeistų taikomas finansines, ekonominesar kitokias
tarptautines sankcijas. Ši sąlyga taikoma: (i)
vietinėms (Lietuvos Respublikos) sankcijoms, (ii)
Europos Sąjungos sankcijoms, (iii) Jungtinių Tautų
sankcijoms, (iv)
Jungtinių
Amerikos Valstijų
sankcijoms, (v) Jungtinės Karalystės sankcijoms, (vi)
bet kokioms kitoms tarptautinėms sankcijoms, kurios
privalomosDraudikui.
9.3.15. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo
išmokos mokėjimo pagal civilinės atsakomybės
draudimo sutartį, jei civilinė atsakomybė kilo dėl
netinkamo sutarties vykdymo ar
nevykdymo
(sutartinė atsakomybė). Jeigu
pagal
sutartį
atsakomybės apimtis yra didesnė nei ta, kurią
nustato įstatymas nesant sutarties, draudimo
apsauga galioja ta apimtimi, kiek atsakomybė už
žalą kiltų pagal įstatymą nesant sutarties.

9.Lt. Įskait~mas
Draudikas turi teisę įskaityti nesumokėtą draudimo
įmoką, kurios mokėjimo terminas suėjęs,o taip pat ir
kitas Draudėjo ir (ar) Naudos gavėjo Draudikui laiku
nesumokėtassumasį draudimo išmoką.

9.5. Išskaita
Kai draudimo sutartyje yra nurodyta besąlyginė
išskaita, kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju
apskaičiuota
draudimo
išmoka
mažinama
besąlyginės išskaitos suma, jeigu draudimo sutartyje
nenustatyta kitaip.

10. SUBROGACIJA
10.1.

Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,
pereina teisė reikalauti išmokėtųsumų iš atsakingo už
padarytą žalą asmens.Jei žala buvo padaryta tyčia,
reikalavimo teisė draudikui pereina visais atvejais.
Subrogacija netaikoma tik įstatymų numatytais
atvejais.
10.2.
Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas
privalo perduoti Draudikui visą informaciją, kuri yra
būtina, bei visapusiškai bendradarbiauti Draudikui
įgyvendinant jam perėjusiąreikalavimoteisę.

11. PRARASTAS IR VĖLIAU ATRASTAS TURTAS
11.1.

Paaiškėjusprarasto turto, dėl kurio Draudikas
išmokėjodraudimo išmoką, buvimo vietai, Draudėjas,
Apdraustasis ar Naudos gavėjas privalo apie tai
nedelsdamiraštu pranešti Draudikui.
11.2.
Jei prarastas turtas atsiranda, Draudikui
pereina jo savininko teisės, nebent Draudėjas,
Apdraustasisar Naudosgavėjas ne vėliau kaip per 15
kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie turto
atsiradimą grąžina Draudikui išmokėtą draudimo
išmoką.

12.
DRAUDIMO
PAPILDYMAI

SĄLYGŲ

PAKEITIMAI

IR

12.1.

Draudikas turi teisę reikalauti pakeisti
draudimo sutarties sąlygas ir (ar) draudimo įmokas
draudimo sutarties galiojimo metu, jei:
12.1.1. Draudėjas netinkamai vykdė
pareigą
atskleisti esmines aplinkybes, turinčias reikšmės
draudimo rizikai įvertinti;
12.1.2. pasikeičia draudimo rizika.
12.2.
Draudikas apie savo ketinimą pakeisti
draudimo sutarties sąlygas privalo raštu pranešti
Draudėjui. Draudimo sutarties sąlygos yra laikomos
pakeistomisDraudėjui akceptavus draudimo sutarties
pakeitimus arba po vieno mėnesio nuo pranešimo
išsiuntimo Draudėjui, jei Draudėjas per aukščiau
nurodytą terminą nepareiškia prieštaravimų dėl
draudimo sutarties pakeitimų.
12.3.
Jeigu Draudėjas nesutinka pakeisti draudimo
sutarties sąlygų ar mokėti didesnėsdraudimo įmokos
(premijos), Draudikas BDSS12.1.1.punkte numatytu
atveju turi teisę vienašališkai nutraukti tokią
draudimo sutartį (laikant, kad BDSS 12.2. punkte
numatytas pranešimas yra pakankamas įspėjimas
apie nutraukimą), o BDSS12.1.2. punkte numatytu
atveju - kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties
nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus
aplinkybėms
12.Lt.
Draudimo sutarties sąlygos taip pat gali būti
pakeistos rašytiniu Draudėjo ir Draudiko sutarimu.
12.5.
Draudikui perleidžiant teises ir pareigas,
kylančias iš draudimo sutarties, draudimo sutarties
sąlygos gali būti pakeistos,jei Draudikas apie sąlygų
pakeitimą raštu iš anksto praneša Draudėjui, ir
Draudėjas per du mėnesiusnuo pranešimo išsiuntimo
nepareiškia nesutikimo dėl
sutarties
sąlygų
pakeitimų. Draudėjas, nesutikdamas su sutarties
sąlygų pakeitimu, turi teisę nutraukti draudimo
sutartį.

13.
TEISIŲ IR PAREIGŲ, KYLANČIŲ IŠ DRAUDIMO
SUTARTIES PERLEIDIMAS
13.1.

Draudiko teisės ir pareigos, kylančios iš
draudimo sutarties, gali būti perleistosvadovaujantis
Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu ir kitais
teisėsaktais.
13.2.
Jeigu Draudėjas nesutinka su Draudiko
ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo
sutartį kitoms draudimo įmonėms, jis gali nutraukti

draudimo sutartį. Tokiu atveju Draudikas privalo
grąžinti Draudėjui sumokėtą draudimo įmoką už likusį
draudimo
sutarties
galiojimo
laikotarpį
neišskaičiuodamas
BDSS 5.6.2.
p.
numatytų
mokesčių.

13.3.

Draudėjas neturi teisės perduoti savo teisių ir
pareigų pagal draudimo sutartį be rašytinio Draudiko
sutikimo.

14.

TURTO SAVININKO PASIKEITIMAS

14.1.
Jei pasikeičia apdrausto turto savininkas
Qskaitantatvejus, kai sudarius civilinės atsakomybės
draudimo sutartį dėl civilinės atsakomybės, galinčios
atsirasti valdant, naudojant individualiais požymiais
apibrėžtą daiktą ar juo disponuojant, pasikeičia to
daikto savininkas), draudimo sutartis pasibaigia nuo
nuosavybės teisės perėjimo naujajam savininkui
momento, išskyrus atvejus, kai nuosavybės teisė į
turtą pereina pačiam Draudėjui.
14.2.
Draudėjas privalo raštu informuoti Draudiką
apie turto savininko pasikeitimą ne vėliau kaip iki
turto perleidimo naujajam savininkui dienos. Jei
Draudėjas neįvykdo šios pareigos ir Draudikas yra
informuojamasapie turto savininko pasikeitimą tik po
turto naujajam savininkui perleidimo, Draudikas turi
teisę į draudimo įmoką už visą laikotarpį nuo
draudimo sutarties įsigaliojimo iki tinkamo Draudiko
informavimo. Jei Draudikas apie turto savininko
pasikeitimą informuojamas tik po draudimo sutarties
pasibaigimo arba visai neinformuojamas, Draudikas
turi teisę į visą draudimo sutartyje numatytą
draudimo įmoką.
15.

TREČIŲJŲ ASMENŲ TEIS~S

15.1.
Jei nesutarta kitaip, draudimo apsauga
galioja turto savininko arba hipotekos kreditoriaus,
arba sulaikymo teisės turėtojo, ar kito asmens, kuris
turi draudimo interesą, naudai.
15.2.
KiekvienasApdraustasisturi teisę į draudimo
išmoką atsiradus žalai. Tačiau Draudėjas turi teisę
tartis su Draudiku dėl sąlygų, kurios tampa
privalomomis Apdraustajam, ir gauti draudimo
išmokas, nebent Apdraustasis yra nurodytas kaip
Naudosgavėjas.
15.3.
Esant civilinės atsakomybės draudimui,
Nukentėjęs trečiasis asmuo, remdamasis draudimo
sutarties sąlygomis, turi teisę reikalauti draudimo
išmokostiesiogiai iš Draudiko.
16.

NENUGALIMA J~GA (FORCE MAJEURE)

16.1. Draudimo sutarties šalys yra atleidžiamos nuo
pareigų pagal draudimo sutartį vykdymo, jei toks
nevykdymas yra sąlygotas aplinkybių, kurių ji
negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties
sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima
jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra
reikalingų prievolei įvykdyti prekių, sutarties šalis
neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko
kontrahentai pažeidžiasavo prievoles.

16.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma
sutarties įvykdyti, yra laikina, tai draudimo sutarties
šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam
laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos
aplinkybėsįtaką sutarties įvykdymui.
16.3. Jei šalis negali ar negalės įvykdyti bet kokių
savo pareigų pagal draudimo sutartį dėl nenugalimos
jėgos, ji privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo
nenugalimos jėgos atsiradimo raštu pranešti kitai
šaliai apie aplinkybes, kuriostrukdo vykdyti prievoles,
kartu nurodant prievoles, kurių negali ar negalės
įvykdyti. Šio skyriaus nuostatos neatima iš kitos
draudimo sutarties šaliesteisės nutraukti sutartį arba
sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti
palūkanas.
16.4. Jei nenugalimosjėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau
kaip 2 mėnesius, draudimo sutartis visais atvejais
nutrūksta.
17.

GINČŲ SPRENDIMAS

17.1.
Bet koks ginčas, kylantis iš draudimo
sutarties, sprendžiamas derybų būdu. Jei šalys
nepasiekiasusitarimo, ginčas gali būti sprendžiamas
LietuvosRespublikosteismuose.
17.2.
Jei Draudėjas,Apdraustasis, Naudosgavėjas
ar Nukentėjęs trečiasis asmuo yra vartotojas, jo
ginčas su Draudiku taip pat gali būti sprendžiamas
kreipiantis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo
subjektą, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo
ginčus: Lietuvos banką, adresu Gedimino pr. 6,
Vilnius, Lietuva (www.lb.lt). Išsamesnė informacija
apie vartotojų skundų nagrinėjimo tvarką skelbiama
Draudiko interneto svetinėje(www.seesam.lt).
17.3.
Visais draudimo sutartyje nenumatytais
atvejais taikomos Lietuvos Respublikos draudimo
įstatymo ir kitų teisėsaktų nuostatos,jeigu draudimo
sutarties šalys raštu nesusitarėkitaip.
18.

DRAUDIMO SUTARČIAI TAIKOMA TEIS~

Jeigu šalys nesutaria kitaip, draudimo sutarčiai
taikoma LietuvosRespublikosteisė.
19. KEITIMASISINFORMACIJA IR KONFIDENCIALUMAS
19.1. Prieš
sudarydamas
draudimo
sutartį,
Draudikas ar jo atstovas ir Draudėjas ar jo atstovas
apsikeičia informacija, kurią privalo pateikti kitai
draudimo sutarties šaliai vadovaujantis teisės aktais
ir draudimo sutarties nuostatomis. Ši informacija gali
būti teikiama tiek žodžiu,tiek raštu, nebent draudimo
sutartyje numatyta kitaip.
19.2. Sudarius draudimo sutartį, visi pranešimai,
kuriuos draudimo sutarties šalys teikia viena kitai,
privalo būti pateikiami raštu, išskyrus Draudiko
nurodymus administruojant draudžiamąjį įvykį.
Draudimotarpininkai nėra įgalioti priimti pranešimus.
19.3. Pranešimai Draudėjui gali būti siunčiami raštu
faksimiliniu ryšiu, telefono trumposiomis žinutėmis
(SMS),paštu, elektroniniu paštu, naudojantis kurjerio
paslaugomis arba per Draudiko savitarnos sistemą.
Informacija adresuojama ar siunčiama fakso,

telefono numeriu, elektroninio pašto ar fiziniu adresu,
nurodytu draudimo liudijime (polise).

19.Lt. Pranešimai Draudikui siunčiami raštu (faksu) ir
adresuojami Draudiko registracijos adresu, siunčiami
oficialiu fakso numeriu arba pateikiami per Draudiko
savitarnos sistemą.
19.5. Laikoma, kad Draudėjasir Draudikas yra gavęs
pranešimą:
19.5.1.
kai siunčiama faksu, elektroniniu
paštu, telefono trumpąja žinute (SMS) ar per
Draudiko savitarnos sistemą - kitą darbo dieną;
arba
19.5.2.
kai
siunčiama
paštu
per
5
naudojantis
kurjerio
paslaugomis
kalendorinesdienas.
19.6. Draudikas neturi teisės atskleisti informacijos,
gautos jam vykdant draudimo veiklą, apie Draudėją,
Apdraustąjį, Naudos gavėją, Nukentėjusįjį trečiąjį
asmenį, jų sveikatos būklę ir turtinę padėtį ir kitos
draudimo sutartyje ar įstatymuose nustatytos
konfidencialios informacijos, išskyrus įstatymų
nustatytas išimtis arba jei tai reikalinga tinkamai
vykdyti draudimo sutartį, administruoti galimai
draudžiamąjį įvykį ar įgyvendinant Draudiko teisę į
subrogaciją. Draudikas, pažeidęsšią pareigą, privalo
atlyginti Draudėjui, Apdraustajam, Naudosgavėjui ar
Nukentėjusiamtrečiajam asmeniui padarytą turtinę ir
neturtinę žalą.
19.7. Jei Draudėjas yra juridinis asmuo, draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu Draudikas turi teisę
viešai skelbti informaciją apie tai, jog Draudėjas yra
Draudiko klientas.

20. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
20.1. Norėdamas

sudaryti
draudimo
sutartį
Draudėjas privalo pateikti Draudikui jo prašomus
Draudėjo, Apdraustojo ir (ar) Naudos gavėjo asmens
duomenis.Nepateikusšių asmensduomenų draudimo
sutartis negali būti sudaryta.
20.2. Prieš sudarant draudimo sutartį, vertinant
draudimo riziką, asmensduomenys gali būti renkami
iš viešų registrų, kitų draudimo bendrovių ir Lietuvos
Respublikostransporto priemoniųdraudikų biuro.
20.3. Draudikas tvarko asmens duomenis verslo,
asmenų identifikavimo, mokumo ir draudimo rizikos
vertinimo, apdraustųjų asmenų apskaitos, draudimo
sutarčių administravimo ir draudimo rizikų valdymo
tikslais, žalų administravimo tikslais, sukčiavimo
prevencijos tikslais, buhalterinės apskaitos ir
mokėjimopavedimų administravimo tikslais, išmokėtų
sumų atgavimo (regreso, subrogacijos) ir kitų skolų
administravimo ir atgavimo tikslais. Draudikas taip
pat tvarko asmens duomenis įrašant telefoninius
pokalbius paslaugų kokybės užtikrinimo ir draudimo
sutarčių sudarymo tikslais. Kuomet tai leidžia teisės
aktai, Draudikas taip pat tvarko asmens duomenis
tiesioginėsrinkodaros tikslais.
20.Lt. Draudikas tvarko asmens duomenis esant
vienai iš šių sąlygų:
20.Lt.1. duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti
savo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais
tikslais;
20.Lt.2. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti
draudimo sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas,

arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto
prašymu prieš sudarant sutartį;
20.Lt.3. tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvykdyti
teisinę prievolę,kuri kyla Draudikui;
20.Lt.Lt. tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti
gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens
interesus;
20.Lt.5. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti
užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant
Draudikui pavestusoficialius įgaliojimus;
20.Lt.6. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų
Draudiko arba trečiosios šalies interesų, išskyrus
atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba
pagrindinės teisės ir laisvės,dėl kurių būtina užtikrinti
asmensduomenų apsaugą, yra užjuos viršesni, ypač
kai duomenųsubjektas yra vaikas.
20.5. Vertinant draudimo riziką ir apskaičiuojant
draudimo įmoką gali būti taikomas automatinis
sprendimų
priėmimas,
įskaitant
profiliavimą.
Automatinis sprendimų priėmimas yra atliekamas
vertinant Draudėjo pateiktą informaciją, informaciją
iš kitų šaltinių, o taip pat atsižvelgiant į Draudiko
patirtį apie draudžiamųjų įvykių tikimybę ir galimą
žalą. Įvertinus šią informaciją ir naudojantis
statistiniais
rizikos modeliais yra
atitinkamai
įvertinama draudimo rizika ir apskaičiuojama
draudimo įmoka.
20.6. Vertinant kokią rinkodaros informaciją pateikti
duomenų subjektui gali būti taikomas automatinis
sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą. Tokiu
atveju automatinis sprendimų priėmimas atliekamas
atsižvelgiant į duomenų subjekto draudimo istoriją ir
kitus duomenis, kuriuos įvertinus siekiama duomenų
subjektui pateikti jam geriausiai tinkamą ir
aktualiausią informaciją.
20.7. Asmens duomenys saugomi tol, kol jie yra
reikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, bet ne
trumpiau kaip teisės aktuose nustatytas privalomas
atitinkamų
duomenų
(dokumentų)
saugojimo
terminas.
20.8. Draudiko tvarkomi asmens duomenys gali būti
atskleisti draudimo tarpininkams (tarpininkavusiems
sudarant draudimo sutarti), kitiems Draudiko
partneriams, kurie dalyvauja vykdant draudimo
sutartį (pvz., ekspertams, žalų administravimo
bendrovėms), bankams, lizingo bendrovėms Qei tai
būtina draudimo sutarčiai vykdyti arba jei jie
nurodyti draudimo sutartyje kaip naudos gavėjai),
apdraustiesiems ir naudos gavėjams, Lietuvos
Respublikos transporto priemonių draudikų biurui,
kitoms draudimo bendrovėms, priežiūros ir kitoms
valstybinėms institucijos (pvz., mokesčių inspekcijai,
valstybinio socialinio, draudimo fondo valdybai,
Lietuvos
bankui),
advokatams,
teismams,
antstoliams,
ikiteisminio
tyrimo
institucijoms,
medicinosįstaigoms.
20.9. Asmensduomenys gali būti siunčiami už ES ir
EEE ribų jei žala nutiko už ES ir EEE ribų. Tokiais
atvejais yra siunčiamas tik minimalus duomenų
kiekis, kuris yra būtinas draudimo sutarčiai įvykdyti.
20.10.Draudėjui laiku nesumokėjusdraudimo [moku,
Draudikas turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka
perduoti informaciją apie Draudėjo turtinių ir
finansinių įsipareigojimų nevykdymą duomenų

valdytojams,
rinkmenas.

tvarkantiems

jungtines

skolininkų

20.11. Duomenų subjektai gali susipažinti su savo
asmensduomenimiskreipdamasisį Draudiką. Jie taip
pat turi teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba
apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad
duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus
įsikišimo automatiniame
sprendimų priėmime,
pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą, taip pat
teisę į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektai
taip pat gali pateikti skundą Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai arba teismui.

20.12.Draudiko duomenų apsaugos poreiquno
elektroninis paštas: duomenuapsauga@seesam.lt.
20.13.Daugiau informacijos apie Draudiko vykdomą
asmens duomenų tvarkymą skelbiama interneto
svetainėjewww.seesam.lt.
20.14.Jei Draudėjas sudaro draudimo sutartį kitų
fizinių asmenų naudai, Draudėjas privalo nedelsiant,
bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį informuoti tokius
asmenis apie tai, kad Draudikas tvarkys jų asmens
duomenis, pateikti jiems informaciją apie Draudiką ir
jo kontaktinius duomenis, taip pat supažindinti juos
su draudimo sutartimi, draudimo taisyklėmis ir BDSS.

Seesam
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SUSISIEKITE SU MUMIS

Al1:1taus skgrlus
Pulko g. 4, LT-62133 Alytus
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2110

Mažeikių skgrlus
Laisvės g. 25, LT-89222 Mažeikiai
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2134

Jonavos skgrlus
J. Basanavičiaus g. 29, LT-55001 Jonava
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2109

Panevėžio skgrlus
Topolių aI. 6-3, LT-35169 Panevėžys
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2176

Kauno sk1:1rius
Pramonės g. 4E, LT-51329 Kaunas
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2132

Šiaulių skgrlus
Tilžės g. 121, LT-77161 Šiauliai
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2175

Klaipėdos skgrlus
Birutės g. 14, LT-91204 Klaipėda
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2133

Marijampolės skgrlus
Vytauto g. 16, LT-68298 Marijampolė
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2135

Vilniaus skgrlcl
Seesam lnsurance AS Lietuvos filialo administracija
Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 275 7339
Seesam lnsurance AS Lietuvos filialo
Klientų aptarnavimo skyrius
Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2109

