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I DALIS. BENDROSIOS TURTO DRAUDIMO SÀLYGOS
1

DRAUDIMO TIKSLAS

1
Uþdaroji akcinë draudimo bendrovë ,,Seesam Lietuva” (toliau – ,,Draudikas”) šiø draudimo
taisykliø (toliau – ,,Taisyklës“) ir Bendrøjø draudimo
sutarties sàlygø pagrindu ásipareigoja atlyginti tiesioginius finansinius nuostolius apdraustam objektui, sukeltus staigaus, nenumatyto ávykio, apibrëþto
šiø Taisykliø II–oje dalyje, ir kitas išlaidas, atskirai
nurodytas šiose taisyklëse.
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DRAUDIMO SUTARTIES STRUKTÛRA

2
Draudimo sutartá sudaro ir jos neatsiejama
dalimi yra:
2.1

draudimo polisas ir visi jo priedai;

2.2
šios Taisyklës ir Bendrosios draudimo sutarties sàlygos, kaip neatsiejama Taisykliø dalis;
2.3
Bendrosios þalos ir išmokos dydþio nustatymo taisyklës turto draudimui;
2.4
kitos draudimo sutarties sàlygos, dël kuriø
Draudëjas ir Draudikas susitaria raštu.
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DRAUDIMO OBJEKTAS

3
Draudimo objektu yra turtas, nurodytas
draudimo polise, esantis draudimo polise nurodytoje vietoje (toliau – Draudimo vieta).
3.1

Pastatai

3.1.1 Draudimo objektu yra pastatas ir jo inþinerinë áranga, nurodyta draudimo polise.
3.1.2 Pastatu laikomos jo sudëtinës dalys, vidaus
árengimai ir nuolatinai pritvirtinti stacionarûs statiniai, konstrukcijos, áranga, skirti viso pastato aptarnavimui;
3.1.3 Pastatu taip pat laikoma Draudëjui priklausantys ir pastato aptarnavimui skirti stacionarûs vandentiekio vamzdþiai, kanalizacijos, šildymo, skysto kuro,
dujø, garo vamzdþiai, elektros kabeliai pastato išorëje iki jø jungties su bendro naudojimo tinklais.

3.2

Pastatu nëra laikoma:

3.2.1 gruntas ar þemë, kuri yra po þemutiniu aukštu ir þemiau pamato perdengimo plokštës, jø sutvirtinimas;
3.2.2 kita þemë pastatui priklausanèioje teritorijoje;
3.2.3 statiniai ar árengimai, kuriuos árengë pastato
ar patalpø naudotojai, net jeigu jie nëra laikini (pvz.
papildomos pertvaros, þidiniai, krosnys ir pan.);
3.2.4 struktûros, uþ kuriø prieþiûrà atsako daugiabuèio namo butø savininkai kiekvienas atskirai,
išskyrus stacionarià áprastinæ árangà ir pastato paviršiaus dangas;
3.2.5 struktûros, árengimai, laidai ir vamzdþiai,
naudojami tik verslui, vykdomam apdraudþiamo
pastato viduje, arba prijungti prie gamybiniø mechanizmø ir árangos, naudojamø pastate;
3.2.6 motorinës transporto priemonës.
3.3

Kilnojamas turtas

3.3.1 Draudimo objektu yra laikomas kilnojamas
turtas, nurodytas draudimo polise ir nuolat esantis
draudimo vietoje.
3.4
Jeigu nëra sutarta kitaip, draudimo objektu
nëra:
3.4.1 Draudëjui nuosavybës teise nepriklausantis
kilnojamas turtas;
3.4.2 duomenys ir programinë áranga informaciniø
technologijø árenginiuose, duomenø laikmenose;
3.4.3 bet kokie dokumentai, nepriklausomai nuo
informacijos laikmenos;
3.4.4 transporto priemonës ir savaeigës mašinos,
jø áranga, taip pat jø priklausiniai ir aksesuarai;
3.4.5 orlaiviai,
3.4.6 registruojami laivai ir valtys;
3.4.7 pinigai, vertybiniai popieriai, kolekcijos, kuponai, loterijos bilietai, garantiniai raštai, èekiai,
banko kredito ir/ar debeto kortelës, kitos mokëjimo
kortelës, juvelyriniai ir meno dirbiniai;
3.4.8. augalai ir gyvûnai.
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SPECIALIOS IŠIMTYS

7.2
Dël draudimo rizikos pasikeitimo taip pat
þiûrëti Bendràsias draudimo sutarties sàlygas.

Jeigu draudimo sutartyje nëra numatyta kitaip, galioja ir šios išimtys:
8

4.1
Terorizmo išimtis (þr. punktà Nr. 6.1 ,,Terorizmo išimtis”).

DRAUDIMO ÁMOKOS SKAIÈIAVIMAS

8.1
Draudimo ámokos skaièiavimo pagrindas –
turto vertë. Draudimo ámoka skaièiuojama procentais nuo draudimo sumos.

4.2
Elektronikos rizikø išimtis ( þr. punktà Nr. 6.2
,,Elektronikos rizikø išimtis”).

8.2

Draudimo ámokos tarifui turi átakos:
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PAPILDOMI NUOSTOLIAI

8.2.1 vieta, kurioje yra turtas;

5.1

Draudikas taip pat atlygina:

8.2.2 apdraustø pastatø ir patalpø pagrindiniø
konstrukcijø statybinës medþiagos;

5.2
nuostolius dël turto vagystës ir plëšimo ar
sugadinimo, jei šiø nuostoliø atsiradimà tiesiogiai
sàlygojo draudþiamasis ávykis;

8.2.3 turto bûklë bei nusidëvëjimas;
8.2.4 apdraustame pastate árengtos priešgaisrinës ir kitos saugumo ir apsaugos sistemos;

5.3
þalà dël šalèio, karšèio, drëgmës ar panašiø
prieþasèiø, jei jos atsiradimà tiesiogiai átakojo draudþiamasis ávykis.
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8.2.5 apdraustame pastate vykdoma veikla;
8.2.6 atstumas nuo apdrausto pastato iki potencialiø pavojaus šaltiniø;

DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS

8.2.7 kiti faktoriai, kuriuos Draudikas prašo ávardinti raštu prieš sudarant draudimo sutartá.

6.1
Prieš sudarydamas draudimo sutartá, Draudëjas ar jo ágaliotas asmuo pateikia uþpildytà Draudiko nustatytos formos rašytiná prašymà – anketà,
kurioje privalo pilnai ir tiksliai atsakyti á visus klausimus, kurie yra svarbûs Draudikui vertinant prisiimamà draudimo rizikà.
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9.1
Draudimo išmoka yra apskaièiuojama pagal
Bendràsias þalos ir išmokos dydþio nustatymo taisykles turto draudimui.

6.2
Draudimo sutartis gali bûti sudaryta ir Draudëjui pateikus informacijà raštu kita forma dokumento pavidale arba pateikus þodþiu prašymà sudaryti draudimo sutartá. Dël prašymo formos sprendþia Draudikas.
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DRAUDIMO IŠMOKA

10

SAUGUMO REIKALAVIMAI

10
Draudëjas turi laikytis saugumo reikalavimø, nurodytø draudimo polise ir Bendrosiose
draudimo sutarties sàlygose, taip pat šiø saugumo
reikalavimø:

DRAUDIMO RIZIKOS PADIDËJIMAS

7.1
Galimi draudimo rizikos padidëjimo atvejai,
apie kuriuos Draudëjas ar Apdraustasis privalo informuoti Draudikà Bendrosiose draudimo sutarties
sàlygose nurodytais terminais, yra šie:

10.1 atliekant darbus su ugnimi turi bûti vykdomi
draudimo polise nurodyti reikalavimai bei norminiais aktais ir/ar priešgaisrinës apsaugos institucijø nustatyti bendrieji reikalavimai tokio pobûdþio
darbams. Darbais su ugnimi laikomi tokie darbai,
kuriuos vykdant kyla þieþirbos arba naudojama
dujinë liepsna, kita atvira liepsna arba karšto oro
srovë.

7.1.1 apdrausto turto naudojimo paskirties ir/arba
reþimo pasikeitimas;
7.1.2 apdrausto turto remonto ar rekonstrukcijos
darbai;

10.2 langai, durys ir kitos angos patalpose turi
bûti uþdarytos taip, kad uþtikrintø apsaugà nuo
vagysèiø. Apsauga ir uþraktai turi atitikti apsaugos
nuo vagysèiø reikalavimus, nurodytus draudimo
polise arba jo prieduose;

7.1.3 naujø, potencialiø pavojaus šaltiniø, padidinusiø draudimo rizikà, atsiradimas;
7.1.4 turto vertës pasikeitimas dël papildomø investicijø;
7.1.5 nuolatinës turto buvimo vietos pakeitimas;

10.3 seifo ar saugyklos durys turi bûti uþrakinamos po atidarymo, raktas nuo jø neturi bûti saugomas toje paèioje patalpoje;

7.1.6 kitø duomenø, kuriuos Draudikas paprašë raštu pateikti sudarant draudimo sutartá, pasikeitimas.
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10.12 Draudëjas ásipareigoja, kad visas pagrástai
reikalingas turto apsaugas ir signalizacijas, kurios
yra jo þinioje ir funkcionavo sudarant draudimo sutartá, išlaikyti veikianèias visà draudimo periodà ir
pranešti raštu Draudikui apie bet kokius šiø sistemø
pakeitimus ir/ar rimtus gedimus.

10.4 kasos aparatai ir grynøjø pinigø registrai turi
bûti palikti be pinigø ir atviri uþdarytose saugojimo
patalpose;
10.5 jungtys tarp vamzdþiø ir su jais sujungtø prietaisø turi atitikti gamintojo, importuotojo ar atitinkamø þinybø pateiktas instrukcijas ir reikalavimus;
10.6 daiktai þemiausiame pagrindo (rûsiuose
ir pusrûsiuose, kur grindys yra visai ar iš dalies,
bent jau 1–u metru þemiau þemës paviršiaus) lygyje turi bûti saugojami maþiausiai 10 cm aukštyje
nuo grindø;
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ILGALAIKËS DRAUDIMO SUTARTYS

11.1 Jeigu draudimo sutartis galioja ilgiau kaip
vienerius metus, tai visas sàlygas, kurios nurodytos
draudimo sutartyje, Draudikas garantuoja tik vieniems draudiminiams metams (12 mën. nuo draudimo sutarties ásigaliojimo datos).

10.7 vamzdynas turi bûti tinkamai priþiûrimas ir
apsaugotas nuo uþšalimo. Iš vamzdyno turi bûti išleistas visas vanduo, jeigu pastatas nëra tinkamai
šildomas ir priþiûrimas šaltuoju metø laiku;

11.2 Kiekvienø einamøjø draudiminiø metø pabaigoje:

10.8 apdraustas turtas turi bûti naudojamas ir
aptarnaujamas pagal gamintojo arba importuotojo
rekomendacijas ar reikalavimus. Árašai apie aptarnavimo procedûras turi bûti išsaugomi;

11.2.1 Draudikas turi teisæ, bet neprivalo, atsiþvelgdamas á kainø indeksà, ástatymø pasikeitimus, infliacijà) pasiûlyti Draudëjui perskaièiuoti draudimo
sumà, draudimo ámokà, pakeisti franšizæ ir draudimo ámokos tarifà;

10.9 sisteminë ir vartotojiška programinë áranga
bei duomenø kopijos turi bûti daromos ne reèiau
kaip kartà per savaitæ ir dvi atnaujintos jø kopijos
turi bûti saugojamos magnetiniuose duomenø kaupikliuose (diskeliuose ar panašiai). Viena kopija turi
bûti saugoma ugniai atspariame specialiai tam skirtame seife. Kita kopija turi bûti laikoma atskiroje
ugnies rizikos poþiûriu zonoje (kitame pastate ar
pastato vietoje, á kurá ugnis neišplistø iš pirmosios
duomenø saugojimo vietos) arba ji turi bûti saugojama specialioje ugniai atsparioje ne þemesnës nei
S60 DIS klasës spintoje.

11.2.2 draudimo sutarties atnaujinimo atveju sudaryti sutartá pagal naujà draudimo taisykliø redakcijà,
jeigu šios taisyklës buvo pakeistos einamøjø draudiminiø metø bëgyje.
11.3 Draudikas privalo raštu supaþindinti Draudëjà su draudimo sàlygø pakeitimais ir naujomis
taisyklëmis (jei jos keitësi) ne vëliau kaip prieš 30
dienø iki einamøjø draudiminiø metø pabaigos.
11.4 Draudëjas turi teisæ nesutikti su draudimo
sàlygø pakeitimais ir nutraukti draudimo sutartá nuo
ateinanèiø draudiminiø metø pradþios.

10.10 raktai ir kiti kontrolës prietaisai, apsaugantys
nuo pašaliniø asmenø patekimo á patalpas, turi bûti
tinkamai saugomi ir neperduodami pašaliniams;

11.5 Jei Draudikas neinformuoja apie draudimo
sàlygø pakeitimus, laikoma, kad draudimo sutarèiai
galioja tos paèios sàlygos.

10.11 jeigu sutariama, kad draudimas galioja ir
perveþant apdraustà turtà, turtas neturi bûti patikëtas perveþimui asmenims, kurie pagal amþiø,
kvalifikacijà ir/ar sveikatos bûklæ nëra tinkami šiai
uþduoèiai;

11.6 Draudikas negali bûti laikomas atsakingu uþ
nevisiškà draudimà, jeigu jis nepasinaudojo èia aptarta teise pakeisti draudimo sutartis.
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II DALIS. APDRAUDÞIAMOS RIZIKOS
Visos šioje dalyje ávardintos rizikos nebûtinai turi bûti átrauktos á draudimo sutartá. Draudimo apsauga galioja tik rizikø, nurodytø draudimo sutartyje, atþvilgiu.

1

AUDRA

1.1

Draudþiamieji ávykiai

2.1.2.2 Draudimas taip pat apima þalas, kylanèias
dël elektros átampos perkrovø, kurias sukëlë þaibo
trenkimas á elektros laidus, elektros skaitiklius, elektros paskirstymo prietaisus.

1.1.1 Draudimas apima þalas, sukeltas audros.

2.1.3 Sprogimas

1.1.2 Audra laikomas vëjas, kurio vidutinis greitis
viršija 22 metrus per sekundæ. Jeigu draudimo vietoje vëjo greièio nebuvo galima nustatyti, remiamasi tame regione atliktais meteorologinës tarnybos
matavimais.
1.2

2.1.3.1 Draudikas atlygina þalas, sukeltas sprogimo.
2.1.3.2 Draudimas neapima þalø:
2.1.3.2.1 sukeltø vidinio spaudimo (staigaus dujø
ar garø plëtimosi árenginyje), skysèio slëgio, blogos
izoliacijos;

Nedraudþiamieji ávykiai

Nëra atlyginamos þalos:

2.1.3.2.2 sukeltø sprogmenø, priklausanèiø valstybës ar savivaldybiø institucijoms, detonacijos;

1.2.1 išorës sienø dangai, langams, durims, išorës
struktûroms ant pastato (antenos, iškabos ar panašiai), išskyrus atvejus, kai þalà padaro griûdamas
audros nulauþtas medis ar kitas audros nuverstas/
nuplëštas objektas;

2.1.3.2.3 sukeltø profesionaliø sprogdinimø ar
sprogdinimø kalnakasyboje, karjeruose;
2.1.3.2.4 vidaus degimo varikliui, kurià sukëlë sprogimas tame variklyje;

1.2.2 sukeltos bangø, ledo judëjimo, ledo ar sniego
svorio, potvynio ar vandens lygio pakilimo dël audros.

2.1.3.2.5 uþdariems, spaudimui atspariems vamzdþiams, árangai ar talpoms, kuriose yra dujos ar garas, išskyrus vien tik atvejus, kai sugadinimai kyla
tik dël staigaus ir nenumatyto slëgio pakilimo.

1.2.3 pylimui ar dambai;
1.2.4 pastato išorëje esanèiam kilnojamam turtui;

2.1.4 Gesinimo árangos klaidingas suveikimas

1.2.5 kilnojamam turtui, jeigu þala nëra tiesiogiai
sukelta audros.
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Draudikas atlygina þalà, kurià sukelia staigiai ir netikëtai klaidingai suveikusi gesinimo sistema, árengta
pagal visus priešgaisrinës apsaugos reikalavimus.

UGNIS

2.2
2.1

Draudþiamieji ávykiai ir apribojimai

Franšizë darbams su ugnimi

Jeigu draudiminis ávykis kyla dël darbø su ugnimi
(þr. 1 dalies p.10.1), draudimo polise nurodyta franšizë didinama 10 kartø, taèiau ji negali bûti didesnë
kaip 50.000 Lt arba draudimo polise nurodyta franšizë, jei pastaroji didesnë kaip 50.000 Lt.

2.1.1 Ugnis ir dûmai
2.1.1.1 Draudimas apima þalas, sukeltas nekontroliuojamos ugnies arba dûmø, kurie (dûmai) staigiai
ir netikëtai kyla iš þidinio ar kito šilumos prietaiso,
deganèio ar ákaitusio objekto.
2.1.1.2 Draudimas neapima:
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UÞLIEJIMAS

2.1.1.2.1 þalos elektros prietaisams ir árangai, jeigu
ugnis kyla dël elektros srovës poveikio elektros árenginiams (átampos svyravimø, izoliacijos trûkumø, trumpo elektros sujungimo) gedimø tuose prietaisuose;

3.1

Draudþiamieji ávykiai

3.1.1 Draudimas apima þalas, sukeltas staigaus
netikëto skysèio, garø ar dujø išsiliejimo.
3.1.2 Draudimas taip pat apima þalas išsiliejusiam
skysèiui, garui ar dujoms, jei šios substancijos taip
pat yra draudimo objektas.

2.1.1.2.2 þalos objektams, kurie yra skirti šildymui,
jei jie buvo ugnies þidiniu.
2.1.2 Þaibas

3.1.3 Draudimo apsauga apima tik staigius, netikëtus, tiesioginius substancijø išsiverþimus iš stacionariø pastate esanèiø struktûrø, tokiø kaip:

2.1.2.1 Draudikas atlygina þalas, sukeltas tiesioginio þaibo trenkimo á apdraustà turtà.
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3.1.3.1 vandentiekis, kanalizacijos, šildymo, garo,
dujø ar skysto kuro vamzdþiai, lietaus nuotekø sistema pastato viduje, sûkuriniø voniø ar baseinø
vamzdþiai, áranga ir prietaisai, pastoviai prijungti
prie minëtø sistemø;

3.3.3 Kabeliø, vamzdþiø ar kitos árangos amþius
skaièiuojamas pradedant nuo kalendoriniø metø,
einanèiø po metø, kai šie kabeliai, vamzdþiai ar
áranga buvo ádiegti.

3.1.3.2 talpø, skirtø substancijø saugojimui;
3.1.4 Draudimo apsauga taip pat apima staigius
ir netikëtus išsiliejimus ant pastato struktûrø, kurias
sukelia patalpø valdytojo naudojama áranga ar árenginiai, jei ši áranga ar árenginiai tinkamai prijungti
prie sistemø su atbulinës eigos voþtuvu, ir þala
atsirado ne dël Draudëjo ar jo Atstovø didelio neatsargumo.
3.2

4

VAGYSTË, TYÈINË TREÈIØJØ ASMENØ
VEIKLA

4.1

Draudþiamieji ávykiai ir apribojimai

4.1.1 Vagystë su ásilauþimu
Draudimas apima þalas apdraustajam turtui dël
vagystës ar tyèinës treèiøjø asmenø neteisëtos veikos, kai á pastatà arba patalpas:

Nedraudþiamieji ávykiai

4.1.1.1 patenkama ásilauþiant, t.y. sugadinant jø
struktûras arba uþraktus, išjungiant, sulauþant arba
kitaip neutralizuojant signalizacijos árangà;

Draudikas neatlygina:
3.2.1 þalos, sukeltos lietaus ar tirpstanèio sniego
vandens, nubëganèio stogo danga, latakais arba
išoriniais nutekamaisiais vamzdþiais ir kitais tam
skirtais árenginiais;

4.1.1.2 á jas patenkama, pasinaudojus raktu, uþvaldytu plëšimo arba ásilauþimo metu.
4.1.2 Plëšimas

3.2.2 þalos, sukeltos dël vandens kaupimosi ar
garø kondensavimosi;

Draudikas atlygina þalà turtui, neteisëtai uþvaldytam
treèiøjø asmenø, pasinaudojant fiziniu ar psichiniu
smurtu arba kitaip atimant galimybæ priešintis.

3.2.3 þalos, sukeltos šulinio ar vamzdþiø uþtvindimo dël lietaus, atlydþio ar potvynio;

4.1.3 Tyèinë þala pastatui

3.2.4 þalos, sukeltos nutekëjimo iš vonios ar baseino vandens išleidimo vamzdþio ar voþtuvo;

Draudimas apima treèiøjø asmenø padarytà tyèinæ
þalà pastatui arba apdraustam kilnojamam turtui,
išskyrus:

þalos, sukeltos miesto ar komunaliniø tinklø avarijos ar blokados;

4.1.3.1 subraiþymus, aprašinëjimus;

3.2.5 þalos, kurià sukelia drëgmë, kaip antai: puvimas, pelësiai, grybai, arba kvapas;

4.1.3.2 stiklø išdauþymus, jei nëra sutarta atskirai
(þr. papildomai apdraudþiamas rizikas)

3.2.6 þalos, sukeltos skysèio tekëjimo iš stacionarios sistemos prieš perduodant jà eksploatacijon;
3.2.7 þalos, sukeltos skysèio, prasisunkusio per
hidroizoliacijà, vamzdþiø arba struktûrø jungtis;
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3.2.8 þalos, sukeltos vamzdynui, hidroizoliacijai ir
jø veiklai skirtiems árengimams.

Papildomai gali bûti apdraudþiamos šios rizikos:

3.3

5.1

Išmokos sumaþinimas dël amþiaus.

21–30 metø–

20%

3.3.1.2

31–40 metø–

30%

3.3.1.3

virš 40 metø–

50%

Potvynis

5.1.1 Draudikas atlygina þalà dël potvynio, kuri
yra tiesiogiai susijusi su liûtimis ar audra.

3.3.1 Uþliejimo atveju þala pastatui yra atlyginama
apmokant remonto ar pakeitimo išlaidas, atskaièius franšizæ ir maþinant þemiau nurodyta tvarka,
priklausomai nuo kabeliø, vamzdynø ir árangos, sukëlusios þalà, amþiaus:
3.3.1.1

PAPILDOMAI APDRAUDÞIAMOS
RIZIKOS

5.1.1.1 Liûtimi laikomas trumpalaikis itin smarkus
lietus, kai iškritusiø krituliø kiekis viršija 30 mm per
1 val. ar kai iškritusiø krituliø kiekis viršija 50 mm per
12 val. ir trumpesná laikotarpá, pagal arèiausiai tame
regione esanèios meteorologinës tarnybos atliktus
matavimus.
5.1.1.2 Audra laikomas vëjas, kurio vidutinis greitis
viršija 22 m/s. Jeigu draudimo vietoje vëjo greièio
nebuvo galima nustatyti, remiamasi tame regione
atliktais meteorologinës tarnybos matavimais.

3.3.2 Taèiau bendra suma, kuria yra maþinama
draudimo išmoka, negali viršyti 50000.00 Lt vienam
draudþiamajam ávykiui.
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loginio ar cheminio ginklo panaudojimas, siekiant
politiniø, religiniø, ideologiniø ar panašiø tikslø,
tarp jø – ketinimus paveikti bet kurià vyriausybæ ir
(arba) ábauginti visuomenæ arba kurià nors visuomenës dalá.

5.1.2 Draudimas neapima þalos dël potvynio, sàlygotos netinkamo planavimo/projektavimo, neteisingø išmatavimø ar konstrukcijos defekto, vamzdynuose bei kanalizacijoje.
5.2

Sniego slëgis

6.1.3 Prie nedraudþiamøjø ávykiø taip pat priskiriami bet kokio pobûdþio nuostoliai, þala ir išlaidos,
kuriø tiesioginë ar netiesioginë prieþastis buvo arba
kurie atsirado dël ar buvo susijæ su bet kuriais veiksmais, kuriø buvo imtasi siekiant teroro aktui uþkirsti
arba jo pasekmëms likviduoti, arba kitaip tiesiogiai
ar netiesiogiai sàlygoti bet kurio teroro akto.

5.2.1 Draudikas atlygina þalà dël staigaus ir netikëto turto sunaikinimo, sugadinimo ar sunaikinimo dël nebûdingo tai vietovei þymaus ir staigaus
sniego pavidalu iškritusiø krituliø kiekio (ne maþiau
kaip 20 mm per 12 val.), kai sniego masë savo svoriu paþeidþia ar sunaikina pastato konstrukcijas ar
stogà, išskyrus atvejus, kai sniego masë susikaupë per laikotarpá, kurio metu Draudëjas galëjo imtis
protingø priemoniø sniegui ar jo daliai nuvalyti.
5.3

6.2

Nepaisant jokiø kitø draudimo sutarties taisykliø
nuostatø, kuriuose teigiama priešingai, ir visais
atvejais taikant draudimo sutartyje numatytas sàlygas ir išimtis, pagal šià draudimo sutartá nedraudþiami:

Smûgis, atsitrenkimas

5.3.1 Draudikas atlygina þalà dël staigaus ir netikëto turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo dël
staigaus ir netikëto judanèiø objektø atsitrenkimo á
apdraustà turtà ar uþkritimo ant apdrausto turto.

6.2.1 visi duomenø nuostoliai ir nuostoliai (taip
pat ir netiesioginiai nuostoliai), atsirandantys dël
Draudëjo veiklos pertraukimo ar trikdymo, kilusio
dël duomenø nuostoliø, tarp jø:

5.3.2 Draudimas neapima þalos apdraustam turtui, sukeltos transporto priemoniø atsitrenkimo á
apdraustà turtà, kuri turi bûti atlyginta pagal transporto priemoniø valdytojø privalomojo civilinës atsakomybës draudimo sutartis.
5.4

6.2.1.1 visø ar dalies duomenø praradimà, sunaikinimà arba sugadinimà;
6.2.1.2 neteisëtà duomenø pasisavinimà, naudojimà ar keitimà;

Stiklo dûþiai

5.4.1 Draudikas atlygina þalà, kai dël nuo Draudëjo nepriklausanèiø prieþasèiø ar ne dël Draudëjo ar
su juo susijusiø asmenø kaltës pastato išorës bei
vidaus stiklai yra sudauþomi ar áskeliami. Su Draudëju susijæ asmenys – tai Draudëjo darbuotojai ir
asmenys, kuriems Draudëjas pavedë ar kitaip teisëtai patikëjo saugoti draudimo objektà, rûpintis juo,
kiti ástatymø nustatyta tvarka ágalioti asmenys.
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SPECIALIOS IŠIMTYS

6.1

Terorizmo išimtis

Elektronikos rizikø išimtis

6.2.1.3 neteisëtà duomenø perdavimà bet kuriems
tretiesiems asmenims;
6.2.1.4 nuostoliø, atsiradusiø dël bet kokio klaidingo ar netinkamo duomenø panaudojimo;
6.2.1.5 nuostoliø, atsiradusiø dël visø operatoriaus
klaidø, susijusiø su duomenimis,
ir
6.2.2 bet kokios þalos apdraustajam turtui (taip
pat ir netiesioginius nuostolius) dël veiklos pertraukimo ar nutrûkimo, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai
kilo dël visø p. 6.2.1. nurodytø ávykiø, išskyrus tuos
atvejus, kai þala apdraustam turtui atsirado dël kurios nors apdraustos rizikos, jeigu þala nekilo dël
tyèinio veiksmo ar neveikimo;

6.1.1 Nepaisant bet kuriø kitø draudimo taisykliø
nuostatø, kuriose teigiama priešingai, susitariama,
kad pagal šá draudimà neatlyginami bet kokio pobûdþio þala, nuostoliai ir išlaidos, kuriø tiesioginë ar netiesioginë prieþastis buvo arba kurie atsirado dël ar
buvo susijæ su bet kuriuo teroro aktu, neatsiþvelgiant á
jokias kitas prieþastis ar ávykius, tuo paèiu metu ar kuria nors kita seka prisidëjusius prie þalos atsiradimo.

6.2.3 bet kurio viruso persiuntimo ar poveikio;
6.2.4 nesankcionuoto sistemos naudojimo;
6.2.5 elektroniniø ryšio priemoniø, naudojamø
apdraustojo versle, veikimo pertraukimas arba
trikdymas tarp jø – bet kuriø interneto svetainiø ar
elektroniniø ryšio priemoniø eksploataciniø savybiø pablogëjimø,

6.1.2 Teroro aktas – bet kurio asmens ar asmenø
grupë (–ës), veikianèiø pavieniui ar kurios nors organizacijos (–jø) ar vyriausybës (–iø) vardu arba
kitaip su jomis susijæ, prievartos panaudojimas
arba grasinimas panaudoti prievarta, taip pat bio-

6.2.6 Sistemos gedimo,
arba
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(ii)
dël kurios nors prieþasties, nurodytos pirmiau pateiktoje pastraipoje 6.2.1.

ga, mikroschemos ir visa kita áranga, kuriai veikti
bûtinos mikroschemos arba jø atliekamos operacijos, taip pat bet kuris kompiuterinis árenginys.

6.2.7 Sàvokos, naudojamos eletroniniø rizikø
išimèiai:

Mikroschema – tai kompaktiškas kompiuteriniø
schemø mazgas, skirtas atlikti programinës logikos
operacijas ir (arba) tenkinti kompiuterinës atminties
poreikius bei kuriame yra integruotos grandinës ir
mikrovaldikliai.

Nuostoliai
– atsitiktinis apdrausto turto sugadinimas arba sunaikinimas, taip pat ir bet koks atsitiktinis visiškas ar dalinis Duomenø praradimas ar
sunaikinimas.

Mikrovaldiklis – tai sumaþinto komandø rinkinio
kompiuteris.

Duomenys
– tai elektroninëmis priemonëmis
vaizduojama arba juose saugoma informacija, taip
pat programinis kodas, instrukcijø rinkinys, operacinës sistemos, programinë árangà ir aparatinë áranga.

Grandinë
– tai tarpusavyje sujungtø elementø visuma, kuriose vykstantys procesai apibûdinami srovës ir átampos priklausomybëmis.

Sistemos gedimas
– tai visiškas ar dalinis Sistemos gedimas arba jos veiklos sutrikimas, kai nukenèia Sistemos, kuri priklauso Draudëjui ir/ar kuria
pastarasis turi teisæ naudotis bet kuriuo metu, kaip to
reikalauja Draudëjo verslo specifika, prieinamumas,
funkcionalumas ir arba eksploatacinës savybës;

Virusas
– tai programinis kodas, kurá ákrovus á Sistemà, perdavus iš vienos Sistemos á kità
vidiniais (t. y. ryšio tarp dviejø kompiuteriø metu), išoriniais tinklais, internetu ar elektroniniu paštu arba
jo laiškø priedëliais, lanksèiaisiais diskeliais, kompaktiniais diskais arba kitokiais bûdais, siekiama
nelaukto, nesankcionuoto ir (arba) nepageidautino
rezultato arba operacijos, nepriklausomai nuo to, ar
toks kodas po to savaime dauginasi, ar ne.

Sistema
– tai kompiuteriai, kita skaièiavimo
ir elektroninë áranga, susijusi su kompiuteriø aparatine áranga, elektroniniø duomenø apdorojimo áran-
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BENDROSIOS NUOSTOLIO IR DRAUDIMO IŠMOKOS
DYDÞIO NUSTATYMO TAISYKLËS TURTO DRAUDIMUI
Draudëjas ir/ar apdraustasis privalo raštu informuoti draudikà apie draudiminá ávyká ne vëliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas

2.1.1 Þala turtui
Draudikas apmoka tiesioginius finansinius nuostolius apdraustam turtui. Išmoka negali viršyti turto
draudimo sumos kiekvienam apdraustam objektui.

Išmokos dydis turto draudimo atveju yra skaièiuojamas remiantis šiomis taisyklëmis, jeigu draudimo
sutartyje nëra numatyta kitaip.

2.1.2 Kitos apmokamos išlaidos
2.1.2.1 Papildomos išlaidos, atsiradusios dël oficialiø institucijø reikalavimø

Administruojant þalas pagal turto draudimo sutartis, visais atvejais vadovaujamasi Bendrøjø draudimo sutarties sàlygø nuostatomis.

Draudþiamiesiams ávykiams sukëlus tiesioginius finansinius nuostolius apdraustajam pastatui, Draudikas taip pat apmoka pagrástas papildomas išlaidas, atsiradusias dël imperatyviø oficialiø institucijø
reikalavimø remontui ar statybai, bet ne daugiau
kaip 20% tiesioginës þalos dydþio ir draudimo išmokø sumai neviršijant draudimo sumos.

Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šiø
Taisykliø ir Bendrøjø draudimo sutarties sàlygø, pirmenybë yra teikiama šioms Taisyklëms.
1

TURTO DRAUDIMO SUMA

1.1

Draudimo suma

2.1.2.2 Išlaidos græsianèiai þalai išvengti arba jai
sumaþinti.

Turtas yra apdraudþiamas sutarta draudimo suma,
kuri yra nurodoma draudimo polise kiekvienam objektui, daiktui ir/ar draudimo vietai atskirai.

Be tiesioginiø finansiniø nuostoliø apdraustajam
turtui papildomai yra apmokamos pagrástos ir protingos išlaidos, patirtos siekiant akivaizdþiai betarpiškai græsianèiai þalai išvengti arba jau atsiradusios þalos padariniams sumaþinti. Šios išlaidos
apmokamos net ir tuo atveju, kai draudimo suma
yra viršijama (þr. taip pat Bendràsias draudimo sutarties sàlygas).

Draudimo sumos nustatymo pagrindu gali bûti:
1.1.1 Atstatomoji vertë
Atstatomoji vertë – tai suma, reikalinga atstatyti, suremontuoti, ásigyti, pastatyti arba pagaminti naujà
toká patá ar panašiø charakteristikø, tos paèios paskirties ir kokybës turtà toje paèioje vietoje.

2.2

Jeigu nëra sutarta kitaip ir nurodyta draudimo sutartyje, laikoma, kad draudimo suma yra nustatyta
remiantis atstatomàja verte.

Iš kiekvieno nuostolio dydþio yra išskaièiuojama
franšizë, nurodyta draudimo sutartyje. Kai kuriais
atvejais gali bûti taikomos specialios franšizës, nurodytos draudimo taisyklëse, kaip antai franšizë
darbams su ugnimi.

1.1.2 Einamoji (likutinë) vertë
Einamoji vertë – tai suma, gauta iš atstatomosios
vertës išskaièiavus turto nuvertëjimà dël amþiaus,
jo naudojimo intensyvumo, sumaþëjusiø panaudojimo galimybiø, prekinës vertës neteikimo. Atsiþvelgiama á tokio turto panaudojimo galimybiø
sumaþëjimà dël vietos verslo sàlygø (ekonominës
situacijos, vykdomos veiklos nutraukimo ir pan.).
Draudikas gali vadovautis gamintojø rekomendacijomis ar turto vertintojø išvadomis.
1.2

2.3
mas

2.3.1.1 Nuostolio dydis apskaièiuojamas atimant
išlikusio turto rinkos vertæ iš turto vertës, buvusios
prieš pat draudþiamàjá ávyká, sukëlusá þalà. Abi vertës yra skaièiuojamos kaip atstatomosios vertës.
2.3.1.2 Jeigu turtas gali bûti atstatytas, sutaisytas
ar suremontuotas, nuostolio dydþiu laikomos išlaidos atstatymui ar remontui, taèiau maksimali nuostolio suma yra skirtumas tarp atstatomosios vertës
ir po ávykio išlikusio turto vertës.

Draudimo suma bûtina apskaièiuojant draudimo
ámokà ir nusako maksimalø þalos atlyginimà.
IŠMOKOS TAISYKLËS

2.1

Atlyginama þala

Turto vertës ir nuostolio dydþio nustaty-

2.3.1 Nuostolio dydis pagal atstatomàjà vertæ

Draudimo sumos svarba

2

Franšizë

2.3.1.3 Jeigu turto (bet kurio objekto ar jo dalies)
einamoji vertë prieš pat ávyká buvo maþesnë kaip

8

remiantis einamàja turto verte. Skirtumas tarp atstatomosios ir einamosios turto vertës yra mokamas,
jeigu dvejø metø laikotarpyje turtas yra atstatomas
arba Lietuvoje yra ásigyjamas panašus tos paèios
paskirties turtas.

50% jo atstatomosios vertës prieš pat ávyká, nuostolio suma skaièiuojama remiantis einamàja verte (þr.
punktà 4.2). Kiekvienas apdraustas objektas yra
vertinamas atskirai, taikant šià taisyklæ.
2.3.2 Nuostolio dydis pagal einamàjà vertæ
2.3.2.1 Nuostolio suma pagal einamàjà vertæ yra apskaièiuojama atimant liekanø vertæ iš einamosios vertës. Abi vertës yra skaièiuojamos kaip einamosios.

2.5.2 Teisæ á skirtumà tarp atstatomosios ir einamosios vertës turi tik Draudëjas arba Naudos
Gavëjas. Perduoti šià teisæ kitiems asmenims negalima.

2.3.2.2 Jeigu turtas gali bûti atstatytas, sutaisytas
ar suremontuotas, nuostolio dydþiu laikomos išlaidos turto atstatymui ar remontui, taèiau maksimali
nuostolio suma yra skirtumas tarp einamosios vertës ir likusio turto vertës po ávykio.

2.5.3 Jeigu atstatymas uþsitæsia daugiau kaip
dvejus metus dël oficialiø institucijø veiksmø ar neveikimo, šis laikotarpis yra pridedamas prie anksèiau minëto dvejø metø laikotarpio.
2.5.4 Dokumentai, bûtini draudimo išmokai gauti:

2.3.3 Pridëtinës vertës mokestis

2.5.4.1 Draudëjo prašymas draudimo išmokai gauti, kuriame turi bûti aprašytas draudþiamasis ávykis
ir nurodoma sàskaita, á kurià prašoma išmokëti
draudimo išmokà;

2.3.3.1 Skaièiuojant nuostolio dydá atsiþvelgiama á
pridëtinës vertës mokestá. Jeigu Draudëjas gali susigràþinti pridëtinës vertës mokestá, jis yra atimamas iš nuostolio sumos.

2.5.4.2 Sunaikinto ar sugadinto turto sàrašas, kuriame nurodomas turto pavadinimas, ásigijimo/statybos metai, ásigijimo kaina, ásigijimo dokumentai,
buhalterinës apskaitos dokumentai;

2.3.3.2 Pridëtinës vertës mokestis neáskaitomas á
nuostolio dydá visais atvejais, kai turtas po ávykio
gali bûti suremontuotas, taèiau Draudëjas atsisako
tai daryti.

2.4.1 Išmokos suma

2.5.4.3 Sàmatas, sàskaitas–faktûras, mokëjimo nurodymus, pirkimo èekius, patvirtinanèius nuostolio
dydá, taip pat ir išlaidas turtui gelbëti;

Draudimo išmoka yra apskaièiuojama iš nuostolio
sumos išskaièiavus draudimo sutartyje numatytà
franšizæ.

2.5.4.4 Jei turtas sunaikintas ar sugadintas dël
gaisro – dokumentø, gautø iš priešgaisrinës tarnybos kopijà;

2.4.2 Nevisiškas draudimas

2.5.4.5 Jei turtas sunaikintas ar sugadintas, ar pagrobtas dël vagystës ar plëšimo – dokumentai iš
teisësaugos institucijø, patvirtinantys ávyká, objekto
apsaugos sutartys, jei tokios buvo sudarytos.

2.4

Išmokos suma

Jeigu draudimo suma maþesnë uþ turto vertæ draudimo sutarties sudarymo dienai, turtas laikomas
nevisiškai apdraustu. Tuo atveju Draudikas atlygina
Draudëjui dalá jo patirtø nuostoliø, kuri yra proporcinga draudimo sumos ir draudimo vertës santykiui. Ávertinant nevisiškà draudimà, draudimo suma
yra lyginama su atstatomàja verte, kai turtas yra apdraustas atstatomàja verte, ir su einamàjà verte, kai
turtas yra apdraustas einamàjà verte.

2.5.4.6 Aukšèiau nurodytas Draudëjo pateikiamø
dokumentø sàrašas nëra baigtinis. Draudikas turi
teisæ pareikalauti ir kitø dokumentø, kurie yra reikalingi ávykio aplinkybëms nustatyti ir nuostolio dydþiui
pagrásti. Visais atvejai Draudikas turi teisæ pareikalauti dokumentø, árodanèiø, kad turtas po ávykio buvo
atstatytas arba neabejotinai bus atstatytas.

2.4.3 Draudimas viršijanèia verte

2.6

Jeigu draudimo suma viršija turto vertæ, draudimo
sutarties sudarymo dienai, tai draudimo sutartis negalioja dël tos draudimo sumos dalies, kuri viršija
draudimo vertæ. Jeigu draudimo suma buvo padidinta dël Draudëjo apgaulës, Draudikas turi teisæ
reikalauti draudimo sutartá pripaþinti negaliojanèia ir
atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jø nepadengia gauta draudimo ámoka. (þr. Bendràsias draudimo sutarties sàlygas).

Pastato liekanø vertë

2.6.1 Pastato liekanø atlyginimas po draudþiamojo ávykio
Jeigu yra kokiø nors galiojanèiø oficialiø institucijø
draudimø arba apribojimø, kurie neleidþia panaudoti po ávykio išlikusios pastato dalies já atstatant,
Draudikas atlygina nuostolius dël išlikusios, taèiau
draudþiamos toliau eksploatuoti pastato dalies.
2. 6.2 Specialus leidimas

2.5

Draudimo išmokos mokëjimas

Draudëjas turi árodyti, kad 2.6.1. p. nurodytas draudimas galioja apdraustam turtui. Jeigu Draudikas

2.5.1 Pirmiausia draudimo išmoka yra išmokama
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reikalauja, Draudëjas turi kreiptis leidimo atstatyti
pastatà iki jo buvusios bûklës ir, jeigu valstybës ar
savivaldybës institucijos atsisako išduoti toká leidimà, šá sprendimà skøsti teisës aktø nustatytà tvarka. Draudikui pareikalavus, Draudëjas turi ágalioti
Draudikà atstovauti jam, gaunant toká leidimà.

2.7.4 Ákeièiamas turtas
Þala turtui, kuris yra ákeièiamas paskolos atveju, yra
atlyginama Draudëjui tik tais atvejais, kai Draudëjas
árodo, kad turtas nebëra ákeistas arba paskolos davëjai sutinka, kad išmoka bûtø mokama Draudëjui.
2.7.5 Draudiko teisë išpirkti sugadintà turtà

2.7

Kitos þalos atlyginimo sàlygos

Savininkas išlieka turto savininku net jeigu tas turtas
ir sugadintas. Draudikas, turi teisæ išpirkti sugadintà
turtà ar jo dalá. Išpirkimo vertë yra skaièiuojama tokia pat tvarka, kaip ir draudimo suma, t.y. remiantis
atstatomàja arba einamàja vertëmis.

2.7.1 Duomenys, brëþiniai ir pan.
Þala brëþiniams, dokumentams, byloms, duomenims, programinei árangai, modeliams, formoms,
šablonams yra atlyginama tik tuo atveju, jei panašus turtas vietoj sugadintojo yra ásigyjamas per
dvejus metus po draudþiamojo ávykio ir toks turtas
buvo nurodytas draudimo sutartyje.

2.7.6 Draudëjo prievolë gràþinti atgautà turtà
Jei Draudëjas po to, kai jam buvo išmokëta draudimo išmoka, gauna kompensacijà arba atgauna
prarastà turtà arba jo dalá, jis privalo nedelsiant gràþinti šá turtà Draudikui arba atitinkamà išmokos dalá
(þr. Bendràsias draudimo sutarties sàlygas).

2.7.2 Duomenys ir programinë áranga
Jeigu duomenys ir programinë áranga yra apdrausti, jiems padaryta þala atlyginama tik tuo atveju, jei
tai susijæ su staigiu ir nenumatytu išorinës jëgos
panaudojimu techninei árangai ar duomenø kaupikliams.

2.7.7 Draudëjo prievolë pranešti apie ávyká
Draudëjas arba jo atstovas, siekdami gauti draudimo išmokà, privalo ne vëliau kaip per 2 darbo
dienas nuo ávykio atsitikimo dienos raštu informuoti
Draudikà apie ávyká.

2.7.3 Alternatyva išmokos mokëjimui pinigais
Draudikui ir Draudëjui sutarus, Draudikas turi teisæ
atstatyti, sutaisyti ar nupirkti sunaikintà arba sugadintà turtà, uþuot mokëjæs draudimo išmokà.

10

BENDROSIOS DRAUDIMO SUTARTIES SÀLYGOS

1

Dideliu neatsargumu taip pat laikoma veika (veiksmas arba neveikimas), kurios neigiamas pasekmes
draudëjas numatë arba privalëjo numatyti, taèiau
lengvabûdiškai tikëjosi jø išvengti. Dideliu neatsargumu yra laikoma, bet vien tik tuo neapsiribojant,
veikimo bûdas ar metodas, kuris, atsiþvelgiant á aplinkybes, yra pernelyg rizikingas ir, pasirinkus kità
prieinamà ir áprastà veikimo bûdà ar metodà, tokios
rizikos bûtø išvengta. Þalos sukeltos dël alkoholio,
narkotikø ar kitø psichotropiniø medþiagø vartojimo, laikomos sukeltomis dël didelio neatsargumo.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1
Šios Bendrosios draudimo sutarties sàlygos
(toliau – BDSS) yra laikomos neatskiriama sudedamàja draudimo sutarties dalimi.
1.2
Draudimo taisyklës ir/ar individualios draudimo sutarties sàlygos gali numatyti papildomus arba
kitokius reikalavimus, kuriø privaloma laikytis.
1.3
Esant neatitikimams tarp BDSS ir draudimo
taisykliø ir/ar individualiøjø draudimo sutarties sàlygø, pirmenybë visuomet teikiama draudimo taisyklëms ir/ar individualiosioms draudimo sutarties
sàlygoms.

2

2.1.4 Draudëjas – asmuo, kuris kreipësi á Draudikà dël draudimo sutarties sudarymo ar kuriam
Draudikas pasiûlë sudaryti draudimo sutartá, arba
kuris sudarë draudimo sutartá su Draudiku.
2.1.5 Draudikas – Uþdaroji akcinë draudimo bendrovë ,,Seesam Lietuva”.

SÀVOKOS

2.1
Draudimo sutartyse, individualiosiose draudimo sutarties sàlygose ir BDSS naudojamos sàvokos turi šià reikšmæ:

2.1.6 Draudimo apsauga – Draudiko ásipareigojimas ávykus draudþiamajam ávykiui mokëti draudimo išmokà.

2.1.1 Apdraustasis –

2.1.7 Draudimo ámoka (premija) – draudimo sutartyje nurodyta pinigø suma, kurià Draudëjas draudimo sutartyje nurodytais terminais ir sàlygomis
moka Draudikui uþ draudimo apsaugà.

a)
sveikatos draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudiminiam ávykiui draudikas privalo mokëti
draudimo išmokà;

2.1.8 Draudimo interesas – nuostolis, kurá gali
patirti Draudëjas, Apdraustasis arba Naudos gavëjas ávykus draudþiamajam ávykiui.

b)
civilinës atsakomybës draudimo atveju –
draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai
interesai, susijæ su civiline atsakomybe, yra draudþiami;

2.1.9 Draudimo išmoka – pinigø suma, kurià,
ávykus draudþiamajam ávykiui, Draudikas privalo išmokëti Draudëjui ar kitam asmeniui, turinèiam teisæ
á draudimo išmokà, arba kita draudimo sutartyje nustatyta išmokos mokëjimo forma.

c)
turto draudimo atveju – draudimo sutartyje
nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai yra draudþiami.
Jeigu kitaip nenurodyta draudimo sutartyje, Apdraustuoju yra laikomas Draudëjas.

2.1.10 Draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo
draudimo apsaugos pradþios iki pabaigos, kuris
nebûtinai sutampa su draudimo sutarties terminu.

2.1.1 Besàlyginë franšizë – draudimo sutartyje nurodyta suma, išskaitoma iš nuostolio sumos
kiekvieno draudþiamojo ávykio atveju. Jeigu draudimo sutartyje nëra nurodyta kitaip, laikoma, kad
draudimo sutartis yra sudaryta su besàlygine franšize.

2.1.11 Draudimo liudijimas (polisas) – Draudiko
išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo
sutarties sudarymà.
2.1.12 Draudimo objektas – turtiniai interesai, susijæ su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.

2.1.2 Didelis neatsargumas – asmens elgesys,
pasireiškiantis veiksmais, kuriø asmuo, laikydamasis bent minimaliø atsargumo ir dëmesingumo reikalavimø, nebûtø padaræs; nesilaikymas protingo
atsargumo ir/ar nesilaikymas protingos prieþiûros,
ir/ar nesiëmimas protingø atsargumo priemoniø
þalai išvengti, ar nenumatymas aplinkybiø, kurias
bûtø numatæs protingas asmuo.

2.1.13 Draudimo rizika – draudimo objektui gresiantis tikëtinas pavojus.
2.1.14 Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta pinigø suma arba pinigø suma, kuri apskaièiuojama draudimo sutartyje nustatyta tvarka, kuri,
išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus, yra
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lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmokëti pagal draudimo sutartá.

2.1.29 Sumø draudimo sutartis – sveikatos draudimo sutartis, pagal kurià Draudikas ásipareigoja
ávykus draudþiamajam ávykiui išmokëti draudimo
išmokà, lygià draudimo sumai ar jos daliai.

2.1.15 Draudimo taisyklës – draudiko parengtos
standartinës draudimo sutarties sàlygos.
2.1.16 Draudimo tarpininkas – asmuo, uþ atlygá
vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklà.

3

PAREIGA ATSKLEISTI INFORMACIJÀ
PRIEŠ SUDARANT DRAUDIMO SUTARTÁ

3.1

Draudiko pareiga atskleisti informacijà

2.1.17 Draudimo vertë – draudþiamo turto ar turtinës rizikos vertë.
2.1.18 Draudþiamasis ávykis – draudimo sutartyje
nurodytas atsitikimas, kuriam ávykus Draudikas privalo mokëti draudimo išmokà.

3.1.1 Prieš sudarydamas draudimo sutartá, Draudikas privalo pateikti Draudëjui šià informacijà:
Draudiko pavadinimà, ámonës rûšá, adresà, Draudiko padalinio ar Draudiko atstovo adresà (jei draudimo sutartis sudaroma ne Draudiko buveinëje);

2.1.19 Franšizë –
suma, išreikšta skaièiais ar
procentais, ar kitas draudimo sutartyje nustatytas
dydis, kuria yra maþinama draudimo išmoka.

3.1.2 ginèø, kylanèiø iš draudimo sutarties ar su ja
susijusiø, sprendimo tvarkà;

2.1.20 Naudos gavëjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudëjo, o draudimo sutartyje
nurodytais atvejais – ir Apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisæ gauti draudimo išmokà.

3.1.3 Draudiko elgesá, kai Draudëjas paþeidþia
draudimo sutarties sàlygas;

2.1.21 Neatšaukiamas naudos gavëjas – naudos
gavëjas, kuris negali bûti vienašališkai, be paties
Naudos gavëjo sutikimo, Draudëjo (ar draudimo
sutartyje numatytais atvejais – Apdraustojo) atšauktas ar pakeistas.

3.1.4 galimus draudimo rizikos padidëjimo atvejus;

2.1.22 Nedraudþiamasis ávykis – draudimo sutartyje ir/ar ástatymuose nurodytas atsitikimas, kuriam
atsitikus Draudikas nemoka draudimo išmokos.

3.2.1 Prieš sudarydamas draudimo sutartá, Draudëjas ir Apdraustasis privalo suteikti Draudikui ar jo
atstovui teisingus ir išsamius atsakymus á Draudiko
ar jo atstovo pateiktus klausimus apie aplinkybes,
galinèias turëti esminës átakos draudþiamojo ávykio
atsitikimo tikimybei bei galimø nuostoliø dydþiui ir
rizikos ávertinimui.

3.1.5 draudimo sutarèiai taikomà teisæ.
3.2

2.1.23 Nukentëjæs tretysis asmuo – civilinës atsakomybës draudimo atveju asmuo, kuriam Draudëjas ar Apdraustasis padarë þalos.
2.1.24 Nuostoliø draudimo sutartis – turto draudimo, civilinës atsakomybës draudimo, taip pat sveikatos draudimo sutartys, pagal kurias Draudikas
ásipareigoja ávykus draudþiamajam ávykiui, išmokëti
draudimo išmokà, lygià patirtiems nuostoliams.

Draudëjo pareiga atskleisti informacijà

3.2.2 Esminëmis aplinkybëmis, apie kurias Draudëjas privalo informuoti Draudikà ar jo atstovà, pripaþástamos aplinkybës, nurodytos draudimo liudijime, draudimo sutartyje ar jø prieduose bei draudimo taisyklëse, taip pat kitos aplinkybës, kurias
Draudikas paprašë atskleisti raštu.

2.1.25 Sàlyginë franšizë – esant besàlyginei franèizei, draudimo išmoka nebus mokama, kai nuostolio suma maþesnë arba lygi franšizës sumai, o
tais atvejais, kai nuostolio suma didesnë nei franšizë, draudimo išmoka bus mokama neišskaièiuojant
franšizës.

3.2.3 Prieš sudarydamas draudimo sutartá, Draudëjas privalo pranešti Draudikui apie visas draudþiamojo objekto tø paèiø rizikø draudimo sutartis
ir jø sàlygas (draudimo sumas, draudimo objektus
bei draudþiamuosius ávykius), sudarytus su kitomis
draudimo ámonëmis.

2.1.26 Sàmoningai – þinant apie veikimo ar neveikimo pasekmes ar turint apie jas þinoti.

3.2.4 Draudimo sutarties galiojimo metu Draudëjas ir Apdraustasis privalo nedelsiant ištaisyti bet
kokià klaidingà ar papildyti neišsamià informacijà,
kuri buvo pateikta Draudikui bei nedelsiant raštu
pateikti ištaisytà informacijà Draudikui.

2.1.27 Saugumo reikalavimai – apsaugos ar saugumo reikalavimai, nurodyti draudimo polise ar
draudimo sàlygose, nustatyti teisës aktø ar kitaip
nurodyti raštu, skirti uþkirsti kelià þalos atsiradimui
ar jos pasekmëms sumaþinti.

3.3
Reikalavimo atskleisti informacijà paþeidimas

2.1.28 Subrogacija – Draudiko, išmokëjusio draudimo išmokà, teisë reikalauti išmokëtø sumø iš atsakingo uþ padarytà þalà asmens.

3.3.1. Jei po draudimo sutarties sudarymo nusta12

toma, kad Draudëjas ar Apdraustasis suteikë Draudikui ar jo atstovui þinomai melagingà informacijà
apie aplinkybes, nurodytas BDSS 3.2.2. p., Draudikas turi teisæ reikalauti draudimo sutartá pripaþinti negaliojanèia, išskyrus atvejus, kai aplinkybës,
kurios nebuvo atskleistos, išnyko iki draudþiamojo
ávykio atsitikimo ar neturëjo átakos draudiminiam
ávykiui.

tymø ir kitø teisës norminius aktø, inþinerinius bei
pramoninius standartus ir/ar kitus reikalavimus. Jei
draudimo interesas yra susijæs su Apdraustojo fizinio asmens gyvybe ar sveikata, Draudikas turi teisæ
reikalauti informacijos bei dokumentø, patvirtinanèiø Apdraustojo asmens amþiø, sveikatos bûklæ,
profesijà bei kitas aplinkybes, turinèias reikšmës
draudimo rizikos vertinimui.

3.3.2 Jei Draudëjas ar Apdraustasis dël neatsargumo nepateikë informacijos apie aplinkybes, numatytas BDSS 3.2.2. p., Draudikas privalo per du
mënesius nuo šiø aplinkybiø suþinojimo pasiûlyti
Draudëjui pakeisti draudimo sutartá. Jei Draudëjas
atsisako tai padaryti ar per vienà mënesá neatsako
á pateiktà pasiûlymà, Draudikas turi teisæ reikalauti
nutraukti draudimo sutartá.

4.2
Jei draudimo taisyklës numato, kad Draudëjas pateiktø prašymà raštu ir/ar kitus dokumentus,
toks prašymas ir/ar dokumentai turi bûti pateikiami
Draudikui prieš draudimo sutarties sudarymà.
4.3
Draudëjas yra atsakingas uþ Draudikui ar jo
atstovui pateikiamos informacijos teisingumà, išsamumà ir tikslumà.
4.4
Sudarius draudimo sutartá, Draudëjo rašytinis prašymas ir bet kokia raštu pateikta informacija
tampa sudëtine draudimo sutarties dalimi.

3.3.3 Jei draudëjas dël neatsargumo nepateikë
informacijos apie aplinkybes, numatytas BDSS
3.2.2. p., Draudikas, ávykus draudþiamajam ávykiui,
privalo išmokëti dalá draudimo išmokos, kuri bûrø
išmokama Draudëjui ávykuþius pareigà atskleisti informacijà, proporcingà sutartos draudimo ámokos
ir draudimo ámokos, kuri bûtø nustatyta Draudëjui,
jeigu jis bûtø ávykdæs pareigà atskleisti informacijà,
santykiui.

4.5
Draudimo sutartis yra sudaroma Draudikui ir
Draudëjui susitarus dël draudimo sutarties sàlygø.
4.6
Draudimo sutartis laikoma sudaryta, kai
Draudikas ir Draudëjas pasirašo draudimo liudijimà
(polisà) arba Draudëjas sumoka Draudiko pasiûlyme pateiktà draudimo ámokà .

3.3.4 Jei Draudikas, þinodamas aplinkybes, apie
kurias Draudëjas neinformavo dël neatsargumo,
nebûtø sudaræs draudimo sutarties, tai jis per du
mënesius nuo suþinojimo, kad Draudëjas nepateikë
nustatytos informacijos dël neatsargumo, turi teisæ
reikalauti nutraukti draudimo sutartá. Ávykus draudþiamajam ávykiui, Draudikas turi teisæ atsisakyti išmokëti draudimo išmokà tik árodæs, kad nei vienas
Draudikas, þinodamas aplinkybes, kuriø Draudëjas
nenurodë dël neatsargumo, nebûtø sudaræs draudimo sutarties.
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4.7
Draudimo sutartis gali bûti sudaroma pagal
draudimo taisykles, kurios yra paskelbtos draudimo
ámonës interneto tinklapyje, arba pagal iš anksto
sutartas individualias draudimo sutarties sàlygas.
4.8
Bet kokia individuali draudimo sàlyga (–os)
galioja tik tokiu atveju, kai Draudëjas raštu patvirtina su ja susipaþinæs ir raštu išreiškia sutikimà, kad
ši sàlyga bûtø draudimo sutarties dalimi.
4.9
Sudarius draudimo sutartá, Draudëjui privalo
bûti išduotas draudimo polisas, draudimo taisyklës ir, jei sudaryta individuali draudimo sutartis arba
taikomos papildomos (individualios) draudimo sàlygos (draudimo taisykliø pakeitimai ir/ar papildymai), individualios draudimo sutarties egzempliorius arba minëtø papildomø (individualiø) draudimo
sàlygø egzempliorius.

DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS

4.1
Prieš sudarydamas draudimo sutartá, Draudikas turi teisæ, bet ne privalo, apþiûrëti/ávertinti
draudþiamà rizikà ir savo sàskaita paskirti ekspertus draudimo rizikos ávertinimui. Draudikui nepasinaudojus tokia teise, Draudëjas ir/ar Apdraustasis atsako uþ Draudikui pateiktos informacijos
teisingumà. Draudikui apþiûrëjus ir/ar ávertinus
draudimo objektà, šie vertinimai, bet kokia jø rašytinë ataskaita, raštu ar þodþiu išreikšta nuomonë laikoma tik draudimo rizikos vertinimu ir
negali bûti naudojama Draudëjo asmeniniams ar
verslo tikslams bei santykiuose su treèiaisiais asmenimis kaip árodymas, kad draudimo objektas
yra saugus, nekelia pavojaus aplinkai, atitinka ásta-

4.10 Jei Draudëjas kreipiasi á Draudikà su prašymu išduoti draudimo taisykliø ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), Draudëjo rašytinio prašymo sudaryti draudimo sutartá bei
kitø dokumentø, patvirtinanèiø draudimo sutarties
sudarymà, nuorašus, Draudikas privalo išduoti
Draudëjui reikalaujamø dokumentø nuorašus, pastarajam apmokëjus dokumentø nuorašø išdavimo
kaštø.
4.11 Draudikas turi teisæ atsisakyti sudaryti draudimo sutartá nenurodydamas prieþasèiø.
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5

DRAUDIMO APSAUGA IR DRAUDIMO
SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1

Draudimo apsauga

kylanèias iš draudimo sutarties (þr. BDSS 13.2. p.).
Draudëjui, šiame punkte nustatytais terminais nepateikus rašytinio prašymo nutraukti draudimo sutartá, laikoma, kad Draudëjas sutinka su teisiø ir pareigø, kylanèiø iš draudimo sutarties, perleidimu.

5.1.1 Draudimo sutartis ir draudimo apsauga ásigalioja 00:00 val. kità dienà po visos draudimo ámokos ar jos pirmos dalies sumokëjimo, nebent kitaip
yra sutarta ir nustatyta draudimo liudijime (polise).

5.4.2 Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas turi teisæ nutraukti draudimo sutartá, raštu pranešdamas apie tai Draudëjui prieš vienà mënesá
raštu, jei:

5.1.2 Draudëjui laiku nesumokëjus draudimo
ámokos, draudimo apsauga gali bûti sustabdyta (þr.
BDSS 6.5.5. p.).

5.4.2.1 Draudëjas ar Apdraustasis, prieš sudarydami draudimo sutartá, paþeidë reikalavimà atskleisti
informacijà (BDSS 3.3.2., 3.3.4. p.);

5.1.3 Jei draudþiamasis ávykis ar civilinës atsakomybës draudimo atveju – veiksmas, sàlygojantis atsakomybës atsiradimà, atsitinka draudimo apsaugos sustabdymo metu, Draudikas neprivalo mokëti
draudimo išmokos.

5.4.2.2 Draudëjas ar Apdraustasis paþeidë reikalavimà pranešti apie padidëjusià rizikà (BDSS
6.6.3. p.);
5.4.2.3 Draudëjas ar Apdraustasis tyèia ar dël didelio neatsargumo nesilaikë saugumo reikalavimø ir
tai sàlygojo þalos atsiradimà ar jos padidëjimà;

5.1.4 Jei draudimo apsaugos sustabdymas dël
draudimo išmokos ar jos dalies nemokëjimo tæsiasi
ilgiau kaip 3 mënesius, Draudikas turi teisæ vienašališkai nutraukti draudimo sutartá. Šiuo atveju apie
vienašališkà sutarties nutraukimà atskirai nepranešama.
5.2

5.4.2.4 Draudëjas ar Apdraustasis tyèia ar dël didelio neatsargumo sukëlë þalà;
5.4.2.5 Draudëjas ar Apdraustasis, ávykus draudþiamajam ávykiui, pateikë Draudikui þinomai melagingà ar neteisingà informacijà, ar nuslëpë nuo Draudëjo informacijà, reikšmingà nustatant draudþiamojo ávykio aplinkybes, þalos ir/ar draudimo išmokos
dydá, falsifikavo draudþiamàjá ávyká ar kitais neteisëtais bûdais siekë gauti draudimo išmokà;

Draudimo sutarties galiojimas

5.2.1 Draudimo sutartis prasideda draudimo liudijimo (poliso) ásigaliojimo dienà 00:00 val., jei polise
nëra nurodytas kitas laikas, ar vëliau, ir pasibaigia
draudimo liudijimo (poliso) galiojimo pabaigos dienà 00:00 val., jei polise nëra nurodytas kitas laikas,
ar anksèiau, atsiþvelgiant á tai, kad yra ávykdytos visos aplinkybës, reikalingos draudimo sutarties galiojimui.

5.4.2.6 Draudëjas paskelbiamas bankrutavusiu;
5.4.2.7 Draudimo sutarties galiojimo metu padidëjus draudimo rizikai, Draudëjas nesutiko sumokëti
papildomos draudimo ámokos ar pakeisti draudimo
sutarties sàlygø;

5.2.2 Draudimo sutartis laikoma negaliojanèia nuo
jos sudarymo momento, jei ji yra sudaryta ávykus
draudþiamajam ávykiui.
5.3

5.4.2.8 dël nenugalimos jëgos aplinkybiø (BDSS
16.3., 16.4 p.);

Draudimo sutarties galiojimo teritorija

5.4.2.9 Draudiko teisë nutraukti draudimo sutartá
Draudëjui nesumokëjus draudimo ámokos yra apibrëþta BDSS 5.1.2., 5.1.4. p..

5.3.1 Draudimo sutartis ir draudimo apsauga galioja geografinëje teritorijoje, nurodytoje draudimo
liudijime (polise).

5.5

5.3.2 Jei draudimo sutartyje nëra nieko pasakyta
apie draudimo sutarties galiojimo teritorijà, reiškia,
kad draudimo sutartis ir draudimo apsauga galioja
tik Lietuvoje.

Draudimo sutarties pasibaigimas

Draudimo sutartis pasibaigia šiais atvejais: pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;
5.5.1 esant tæstinei draudimo sutarèiai, pasibaigus draudimo terminui, jei draudëjas nesutinka su
draudimo sutarties sàlygø, galiosianèiø kità draudimo terminà, pakeitimu;

5.4 Draudimo sutarties nutraukimas
5.4.1 Draudëjas turi teisæ vienašališkai nutraukti
draudimo sutartá šiais atvejais:

5.5.2 Draudikas sumoka visas išmokas nustatytas
draudimo sutartyje;

5.4.1.1 raštu prieš vienà mënesá pranešdamas apie
tai Draudikui;

5.5.3 Draudëjas (juridinis asmuo) yra likviduojamas, ir nëra jo teisiø ir pareigø perëmëjø;

5.4.1.2 raštu prieš vienà mënesá pranešdamas apie
tai ámonei, perëmusiai Draudiko teises ir pareigas,

5.5.4 Draudimo sutarties šaliø sutarimu;
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5.5.5 pasikeitus apdrausto turto savininkui arba,
jei sudaryta civilinës atsakomybës draudimo sutartis dël civilinës atsakomybës, galinèios atsirasti valdant, naudojant individualiais poþymiais apibrëþtà
daiktà ar juo disponuojant, pasikeièia to daikto savininkas;

sakomybë pagal draudimo sutartá (draudimo suma)
yra maþinama išmokëtos draudimo išmokos dydþiu
(draudimo suma neatsistato).

5.5.6 po draudimo sutarties ásigaliojimo išnyko
galimybës ávykti draudþiamajam ávykiui arba draudiminë rizika išnyko dël aplinkybiø, nesusijusiø su
draudiminiu ávykiu;

6.2.1 Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo
sutartyje, viršija draudimo vertæ, tai draudimo sutartis negalioja dël tos draudimo sumos dalies, kuri
viršija draudimo vertæ (draudikas neatlygina daugiau, nei bûtina nuostoliams padengti). Taèiau išmokëta draudimo vertæ viršijanti draudimo išmoka
negali bûti išieškota.

6.2
Draudimas, viršijantis draudimo vertæ ir
nepasipelnymo principas

5.5.7 kitais teisës aktø nustatytais pagrindais.
5.6

Pareiga gràþinti ámokà

6.2.2 Jei draudimo suma buvo padidinta dël Draudëjo apgaulës, Draudikas turi teisæ reikalauti pripaþinti draudimo sutartá negaliojanèia ir atlyginti jam
padarytus nuostolius, kiek jø nepadengia gauta
draudimo ámoka.

5.6.1 Draudimo sutartá nutraukus prieš terminà,
Draudikas visada turi teisæ á ámokos dalá uþ draudimo sutarties galiojimo laikotarpá;
5.6.2 Likusi draudimo ámokos dalis nëra gràþinama, jeigu draudimo sutartis yra nutraukiama, remiantis 5.4.2.1. – 5.4.2.7. p.;

6.2.3 Aukšèiau nurodyto 6.2.1 punkto nuostata
taip pat taikoma tais atvejais, kai draudimo suma
viršija draudimo vertæ apdraudus tà patá objektà pagal kelias draudimo sutartis su skirtingomis draudimo ámonëmis (dvigubas draudimas). Šiuo atveju
draudimo išmoka, kurià turi mokëti kiekviena draudimo ámonë, sumaþinama proporcingai draudimo
sumos sumaþinimui pagal atitinkamà draudimo
sutartá ir bendros draudimo išmokos dydis negali
viršyti nuostolio ir draudimo vertës.

5.6.3 Jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudëjo iniciatyva, Draudikas iš gràþintinos ámokos dalies išskaièiuoja:
5.6.3.1 sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas,
kurios negali viršyti 30% ámokos uþ draudimo terminà;
5.6.3.2 draudimo išmokas, mokëtas ar numatomas
mokëti pagal tà draudimo sutartá;

6.3

5.6.3.3 nesumokëtas draudimo ámokas ir kitas gautinas sumas.

Nevisiškas draudimas

6

DRAUDIMO SUMA, DRAUDIMO ÁMOKA
IR JOS MOKËJIMAS

Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra
maþesnë uþ draudimo vertæ, tai, ávykus draudþiamajam ávykiui Draudikas privalo atlyginti Draudëjui
(Naudos gavëjui) dalá jo patirtø nuostoliø, proporcingà draudimo sumos ir draudimo vertës santykiui.

6.1

Draudimo suma

6.4

Papildomas draudimas

6.1.1 Draudimo suma nustatoma atsiþvelgiant
á draudimo objektà, draudþiamojo turto vertæ,
draudimo rizikà, kitus kriterijus nustatytus draudimo sutartyje ar teisës norminiuose aktuose,
ir/ar šaliø tarpusavio sutarimu nustatytà sumà.
Draudimo suma nurodoma draudimo liudijime
(polise).

Jei yra apdrausta tik dalis turto ar rizikos (draudimo) vertës, Draudëjas (Naudos gavëjas) turi teisæ
papildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomà draudimo sutartá su ta paèia ar kita draudimo
ámone. Taèiau šiais atvejais bendra draudimo suma
pagal visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo vertës.

6.1.2 Draudimo suma negali viršyti tikrosios draudþiamo turto vertës (draudimo vertës).

6.5

Draudimo ámokos ir jø mokëjimas

6.1.3 Sudarius draudimo sutartá, draudimo suma
negali bûti ginèijama, išskyrus atvejus, kai Draudëjas nurodë Draudikui þinomai melagingà draudimo
vertæ arba jei buvo padaryta aritmetinë ar rašybos
klaida.

6.5.1 Draudimo ámokos dydá apskaièiuoja Draudikas, atsiþvelgdamas á Draudëjo ir/ar Apdraustojo
pateiktà informacijà, draudimo objektà, draudimo
sumà, draudimo rizikà, kitas draudimo sutartyje nustatytas sàlygas, Draudiko ámokø skaièiavimo metodikà ir kità svarbià informacijà.

6.1.4 Jeigu kitaip nëra numatyta draudimo sutartyje, Draudikui išmokëjus draudimo išmokà, jo at-

6.5.2 Draudimo ámokos dydis ir jos mokëjimo
terminai nustatomi draudimo liudijime (polise).
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6.5.8 Draudikui nutraukus draudimo sutartá dël
draudimo ámokos ar jos dalies nesumokëjimo
(5.1.4. p.), jis turi teisæ á iki draudimo sutarties nutraukimo nesumokëtas draudimo ámokas, tarp jø ir
á ámokas uþ draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpá, taèiau ne ilgesná kaip 3 mënesiai.

6.5.3 Draudimo ámokos privalo bûti mokamos
draudimo liudijime (polise) nustatytu laiku. Draudëjas, mokëdamas draudimo ámokà pavedimu, privalo nurodyti draudimo sutarties numerá. Draudimo
ámoka laikoma sumokëta, jà uþskaièius Draudiko
banko sàskaitoje bei identifikavus jos paskirtá, arba
gavus draudimo ámokà grynais. Draudimo ámokà
mokant tiesioginiu debetu, sumokëjimo momentu yra laikoma data, kuria bankas patvirtino, jog iš
Draudëjo sàskaitos yra nuskaityti pinigai. Tiesioginio debeto sutarties pasirašymas nelaikomas ámokos sumokëjimu.

6.6
Draudimo rizikos padidëjimas ir sumaþëjimas
6.6.1 Draudëjas privalo nedelsiant, taèiau ne vëliau kaip per 7 kalendorines dienas, raštu informuoti
Draudikà apie bet koká aplinkybiø, numatytø BDSS
3.2.2. p., pasikeitimà, kuris padidina draudimo rizikà.

6.5.4 Jei draudimo ámoka ar jos dalis yra nesumokama laiku, Draudikas turi teisæ reikalauti 0,02
% dydþio delspinigiø nuo nesumokëtos sumos uþ
kiekvienà uþdelstà dienà.

6.6.2 Pasikeitimai, didinantys draudimo rizikà,
pvz., bet neapsiribojant, gali bûti pasikeitimai,
susijæ su apdrausto turto naudojimu, remontu,
apdraustojo veiklos apimties ar pobûdþio pasikeitimu, pasikeitimu transportavimo sàlygose.
Rizikos padidëjimo atvejai taip pat yra nustatomi
draudimo taisyklëse ir/ar individualiose draudimo
sàlygose.

6.5.5 Draudëjui laiku nesumokëjus draudimo ámokos ar jos dalies, Draudikas privalo pranešti apie tai
Draudëjui, nurodydamas, jog, per 15 dienø nuo šio
pranešimo gavimo Draudëjui nesumokëjus draudimo ámokos ar jos dalies, draudimo apsaugos galiojimas bus sustabdytas ir bus atnaujintas tik, kai
Draudëjas sumokës draudimo ámokà.

6.6.3 Draudikas, gavæs Draudëjo pranešimà apie
draudimo rizikos padidëjimà ar kitaip suþinojæs
apie padidëjusià draudimo rizikà, turi teisæ reikalauti pakeisti draudimo sutarties sàlygas ar padidinti
draudimo ámokà. Jeigu Draudëjas nesutinka pakeisti draudimo sutarties sàlygø ar mokëti didesnës
draudimo ámokos, Draudikas turi teisæ vienašališkai
nutraukti draudimo sutartá ir reikalauti Draudëjo atlyginti patirtus nuostolius, tiek, kiek jø nepadengia
gautos draudimo ámokos.

6.5.6 Joks papildomas priminimas nëra siunèiamas dël draudimo ámokos ar jos pirmos dalies, jei
mokama dalimis, sumokëjimo, jei draudimo ámoka
ar jos pirma dalis turi bûti sumokëta nuo draudimo
sutarties ásigaliojimo praëjus ne daugiau kaip 15
dienø, kadangi yra laikoma, jog pats draudimo liudijimas (polisas) yra pakankamas dokumentas (priminimas), nurodantis Draudëjo pareigà sumokëti
draudimo ámokà ar jos dalá.

6.6.4 Jei draudimo rizika sumaþëja, Draudëjas turi
teisæ reikalauti pakeisti draudimo sutarties sàlygas
arba sumaþinti draudimo ámokà. Jei Draudikas nesutinka pakeisti draudimo sutarties sàlygø ar sumaþinti draudimo ámokà, Draudëjas turi teisæ vienašališkai nutraukti draudimo sutartá.

6.5.7 Jei draudimo ámoka ar jos pirma dalis yra
nesumokama, draudimo apsaugos galiojimas yra
sustabdomas nuo tos dienos, kurià turëjo bûti sumokëta draudimo ámoka. Draudëjui nesumokëjus
pirmosios draudimo ámokos, kurios sumokëjimas
siejamas su draudimo sutarties ásigaliojimu (nurodytas ámokos mokëjimo terminas yra ankstesnis
arba sutampa su draudimo sutarties ásigaliojimu),
draudimo sutartis neásigalioja nuo draudimo sutartyje nurodytos ásigaliojimo dienos. Jei tokiu atveju
draudimo ámoka sumokama pavëluotai, Draudikas
turi teisæ per 15 dienø nuo draudimo ámokos sumokëjimo nuspræsti, ar draudimo sutartá pripaþinti ásigaliojusia. Nusprendus pripaþinti draudimo sutartá
ásigaliojusia Draudëjas apie tai atskirai neinformuojamas. Tokiu atveju sutartis laikoma ásigaliojusia kità
dienà po draudimo ámokos sumokëjimo. Draudikas
neprivalo mokëti draudimo išmokø dël ávykiø, atsitikusiø iki draudimo sutarties ásigaliojimo. Draudikui
nusprendus draudimo sutartá pripaþinti neásigaliojusia, Draudëjui gràþinama draudimo ámoka ir Jis
apie tai informuojamas raštu.

7

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALIØ PAREIGOS

7.1
Draudimo sutarties šaliø ikisutartinës teisës ir pareigos
7.1.1 Draudëjo teisës iki draudimo sutarties sudarymo yra šios:
7.1.1.1 susipaþinti su draudimo taisyklëmis bei gauti jø kopijà;
7.1.1.2 pateikti Draudikui nustatytos formos prašymà dël draudimo sutarties sudarymo.
7.1.2 Draudëjo pareigos iki draudimo sutarties sudarymo yra šios:
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7.1.2.1 suteikti Draudikui visà þinomà informacijà apie aplinkybes, galinèias turëti esminës átakos
draudimo rizikai;

7.2.2.4 ne vëliau kaip per 7 kalendorines dienas
nuo kitos draudimo sutarties sudarymo dienos informuoti Draudikà apie su kita draudimo ámone sudarytà to paties draudimo objekto tos paèios draudimo rizikos draudimo sutarties sudarymà;

7.1.2.2 sudaryti Draudikui ar jo atstovams netrukdomai apþiûrëti draudimo objektà ir/ar ávertinti
draudimo rizikà;

7.2.2.5 tinkamai informuoti Naudos gavëjà, Apdraustàjá ar Nukentëjusájá treèiàjá asmená apie sudarytà draudimo sutartá ir šiø asmenø pareigas. Ágyvendindamas savo teises pagal draudimo sutartá,
Draudikas turi teisæ remtis tuo, kad Draudëjas neávykdë šiame punkte numatytos pareigos;

7.1.2.3 Draudiko reikalavimu uþpildyti nustatytos
formos prašymà dël draudimo sutarties sudarymo;
7.1.2.4 Pranešti Draudikui apie visas draudþiamojo
objekto tø paèiø rizikø draudimo sutartis ir jø sàlygas, sudarytas su kitomis draudimo ámonëmis.

7.2.2.6 laikytis saugumo reikalavimø, nurodytø
draudimo liudijime (polise) ar draudimo sutarties
sàlygose, ar kitaip nustatytø teisës norminiuose aktuose;

7.1.3 Draudiko teisës iki draudimo sutarties sudarymo yra šios:

7.2.2.7 suteikti galimybæ Draudikui ar jo ágaliotam
atstovui laisvai ir netrukdomai apþiûrëti apdraustus
objektus, nustatant ar Draudëjas laikosi draudimo
sutarties sàlygø, tarp jø ir saugumo reikalavimø.

7.1.3.1 reikalauti iš Draudëjo visos informacijos,
reikalingos draudimo rizikai ávertinti;
7.1.3.2 apþiûrëti ir ar ávertinti ketinamà drausti objektà ir/ar rizikà, savo lëšomis paskirti ekspertizæ jo
vertei nustatyti;

7.3
Draudimo sutarties šaliø pareigos atsitikus draudþiamajam ávykiui

7.1.3.3 atsisakyti sudaryti draudimo sutartá, nenurodant prieþasèiø.

7.3.1 Atsitikus draudþiamajam ávykiui, Draudëjas
privalo:

7.1.4 Draudiko pareigos iki draudimo sutarties sudarymo yra šios:

7.3.1.1 imtis visø prieinamø protingø priemoniø þalai sumaþinti;

7.1.4.1 supaþindinti Draudëjà su draudimo taisyklëmis ir áteikti jø kopijà;

7.3.1.2 apie atsitikusá ávyká nedelsiant informuoti
kompetentingas institucijas, tirianèias tokiø ávykiø
aplinkybes ar šalinanèias tokiø ávykiø pasekmes
(pvz., vagystës atveju – policijai, sveikatos sutrikdymo – greitajai medicininei pagalbai; gaisro – priešgaisrinës apsaugos tarnybai ir pan.);

7.1.4.2 neatskleisti gautos informacijos apie Draudëjà, Apdraustàjá, Naudos gavëjà, taip pat kitos
draudimo sutartyje numatytos konfidencialios informacijos, išskyrus teisës aktø numatytas išimtis.
7.2
Draudimo sutarties šaliø teisës ir pareigos draudimo sutarties galiojimo metu

7.3.1.3 draudimo taisyklëse nustatytu laiku informuoti Draudikà apie atsitikusá draudþiamàjá ávyká;

7.2.1 Draudimo sutarties galiojimo metu Draudëjas turi teisæ:

7.3.1.4 atskleisti Draudikui visà informacijà, reikšmingà draudþiamojo ávykio aplinkybëms, pasekmëms, þalos dydþiui bei draudimo išmokai nustatyti;

7.2.1.1 reikalauti pakeisti draudimo sutartá;
7.2.1.2 pakeisti draudimo sutartyje numatytà Naudos gavëjà (išskyrus teisës aktø ir/ar draudimo sutartyje numatytas išimtis);

7.3.1.5 paruošti ir pateikti Draudikui sàrašà sunaikinto, sugadinto ar prarasto turto, nurodant jo vertæ
prieš pat ávykstant draudiminiam ávykiui;

7.2.1.3 nutraukti draudimo sutartá.

7.2.2.2 laiku informuoti Draudikà apie draudimo rizikos pakeitimus;

7.3.1.6 parodyti Draudiko atstovui sugadintà turtà
ar jo liekanas. Sugadintas ar išlikæs turtas turi bûti
saugomas, kol jo apþiûrëti atvyks Draudiko atstovas. Draudikas neturi teisës nepagrástai uþdelsti
turto apþiûrà, taèiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip
30 kalendoriniø dienø nuo rašytinio pranešimo apie
ávyká, jeigu Draudëjas ir Draudikas nesutaria kitaip;

7.2.2.3 ne vëliau kaip per 7 kalendorines dienas
informuoti Draudikà apie savo buveinës pasikeitimus;

7.3.1.7 pateikti Draudikui visus reikiamus dokumentus ir informacijà dël draudiminio ávykio prieþasèiø ir pasekmiø, reikalingø nustatyti draudimo

7.2.2 Draudimo sutarties galiojimo metu Draudëjas privalo:
7.2.2.1 laiku mokëti draudimo sutartyje nustatytas
draudimo ámokas;
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7.3.2.7 árodyti aplinkybes, atleidþianèias já nuo
draudimo išmokos ar suteikianèias teisë sumaþinti
draudimo išmokà bei pateikti apie tai Draudëjui motyvuotà paaiškinimà.

išmokos dydþiui. Tai apima dokumentus ir informacijà (pvz. policijos paþyma, nuosavybës teisës
paþymëjimas, medicininio patikrinimo išvados,
sàskaitos–faktûros, kvitai ir pan.), kurie patvirtina
draudiminio ávykio buvimà, þalos apimtá, patirtus finansinius nuostolius ir pan. Asmuo, ketinantis gauti
draudimo išmokà, privalo gauti ir pateikti draudikui
tuos dokumentus, kuriuos jam yra paprasèiau gauti
nei Draudikui.

7.4

Naudos gavëjo teisës ir pareigos

Naudos gavëjas draudimo sutarties ar teisës aktø
nustatytais atvejais turi teisæ:
7.4.1 reikalauti išmokëti draudimo išmokà;

7.3.1.8 suteikti Draudikui ar jo ágaliotam atstovui
galimybæ laisvai ir netrukdomai nustatyti þalos dydá
ir prieþastis;

7.4.2 gauti informacijà apie draudþiamojo ávykio
tyrimo eigà;
7.4.3 vykdyti BDSS 7.3.1.1. – 7.3.1.12 p. numatytas pareigas.

7.3.1.9 nuolat bendradarbiauti su Draudiku draudþiamojo ávykio tyrimo metu;

7.5
Pareiga imtis priemoniø uþkirsti kelià þalos ar nuostoliø atsiradimui ar jø dydþiui sumaþinti

7.3.1.10 laikytis visø Draudiko duotu nurodymø;
7.3.1.11 paaiškëjus, jog pagal draudimo sutartyje
nustatytas sàlygas draudimo išmoka neturëjo bûti
mokama arba turëjo bûti maþinama, per 30 dienø
nuo Draudiko raštiško reikalavimo išsiuntimo dienos, gràþinti Draudikui išmokëtà arba permokëtà
draudimo išmokà, išskyrus ástatymø numatytas išimtis;

7.5.1 Atsiradus þalai ar galimybei jai atsirasti,
Draudëjas, Apdraustasis ar bet kuris su jais susijæs
asmuo nedelsdamas privalo, atsiþvelgiant á jo galimybes, imtis visø reikalingø priemoniø uþkirsti kelià
þalos atsiradimui ar jos dydþiui sumaþinti.
7.5.2 Jei þalà sukelia tretysis asmuo, Draudëjas,
Apdraustasis ar bet kuris su jais susijæs asmuo
privalo imtis visø ámanomø priemoniø, reikalingø
Draudiko teisiø prieš þalos sukëlëjà ágyvendinimui.

7.3.1.12 pateikti Draudikui visus dokumentus, árodymus ir pilnà informacijà, reikalingà imtis veiksmø
prieš asmená, kaltà dël atsiradusios þalos;
7.3.1.13 Jei Draudëjas nesilaiko aukšèiau nustatytø reikalavimø, Draudikas turi teisæ atsisakyti išmokëti draudimo išmokà arba jà sumaþinti, atsiþvelgdamas á tai, ar Draudëjas savo pareigos neávykdë
tyèia ar dël neatsargumo.

7.5.3 Jei þala yra padaroma nusikalstamais ar
baudþiamais veiksmais, Draudëjas, Apdraustasis
ar bet kuris su jais susijæs asmuo nedelsdami privalo pranešti apie tai teisësaugos institucijoms ir
pateikti kaltinimus ir/ar reikalavimus nusiþengusiam
asmeniui, jei to reikalauja Draudiko interesai.

7.3.1.14 Pareigos bei pasekmës, numatytos BDSS
7.3.1.1. – 7.3.1.13. p. atitinkamais atvejais yra taikomos taip pat ir Apdraustajam, Naudos gavëjui,
Nukentëjusiajam treèiajam asmeniui ar bet kokiam
su šiais asmenimis susijusiam asmeniui.

7.5.4 Draudëjas, Apdraustasis ar bet kuris su jais
susijæs asmuo privalo laikytis visø Draudiko duodamø nurodymø.
7.5.5 Draudikas atlygina visas bûtinas išlaidas,
patirtas vykdant reikalavimà uþkirsti kelià þalos atsiradimui ar jos dydþiui sumaþinti, net jei tokiu atveju
yra viršijama draudimo suma. Tokios išlaidos atlyginamos proporcingai draudimo sumos ir draudimo
vertës santykiui.

7.3.2 Atsitikus draudþiamajam ávykiui Draudikas:
7.3.2.1 gavæs rašytiná Draudëjo pranešimà apie ávyká, privalo tirti draudþiamojo ávykio aplinkybes, nustatyti jo pasekmes, ávertinti nuostolio dydá;
7.3.2.2 apskaièiuoti draudimo išmokos dydá;

7.5.6 Jei Draudëjas, Apdraustasis ar bet kurias su
jais susijæs asmuo sàmoningai nesilaikë aukšèiau
nurodytø reikalavimø, Draudikas turi teisæ atsisakyti
išmokëti ar sumaþinti draudimo išmokà.

7.3.2.3 laiku mokëti draudimo išmokà;
7.3.2.4 teisës aktø nustatytais atvejais informuoti
Draudëjà, Apdraustàjá, Naudos gavëjà ar Nukentëjusájá treèiàjá asmená apie draudþiamojo ávykio tyrimo eigà;
7.3.2.5 neturi teisës išmokëti draudimo išmokà ar
atsisakyti jà išmokëti, neásitikinæ draudþiamojo ávykio buvimu;
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ÞALOS DYDIS

8.1

Þalos dydþio nustatymas

7.3.2.6 neturi teisës atsisakyti išmokëti draudimo išmokà, nepatikrinæs visos jam prieinamos informacijos;

8.1.1 Þalos dydá nustato Draudikas, remdamasis
jo turima informacija, iš Draudëjo ir kompetentingø
18

institucijø gautais dokumentais, reikalingais nustatyti draudþiamojo ávykio prieþastis ir þalos bei nuostoliø dydá.

9.1.2 Jei pagal draudimo sutartá Draudikas ásipareigoja ávykus draudþiamajam ávykiui išmokëti
draudimo išmokà lygià draudimo sumai ar jos daliai (sumø draudimo sutartis), draudimo išmoka yra
mokama Apdraustajam arba Naudos gavëjui.

8.1.2 Protingos ir pagrástos išlaidos, patirtos siekiant uþkirsti kelià akivaizdþiai græsianèiai þalai atsirasti ar jos dydþiui sumaþinti, yra áskaitomos á þalos
dydá.
8.2

9.2

9.2.1 Draudimo išmokos dydá nustato Draudikas.

Ekspertø dalyvavimas

9.2.2 Draudimo išmoka išmokama per 30 dienø
nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visà informacijà, reikšmingà nustatant draudþiamojo ávykio
faktà, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydá. Jei draudimo sutartyje nurodyta, jog mokamos periodinës draudimo išmokos, ši nuostata
taikoma pirmajai periodinei draudimo išmokai.

8.2.1 Siekdamas nustatyti nuostolio dydá ir/ar
draudþiamojo ávykio prieþastá, Draudikas gali skirti
ekspertà(–us) nuostoliø dydþiui ávertinti ir/ar draudþiamojo ávykio prieþastims nustatyti.
8.2.2 Tiek Draudikas, tiek Draudëjas, turi teisæ
savo nuoþiûra ir neatsiþvelgdami á kitos šalies pageidavimus samdyti ekspertus nuostolio dydþiui ar
ávykio aplinkybëms nustatyti. Išlaidas tokiems ekspertams apmoka juos pasamdþiusi šalis. Tokiø ekspertø išvados kitai šaliai nëra privalomos.

9.2.3 Jei Draudikas pripaþásta ávyká draudþiamuoju, o Draudëjas ir Draudikas nesutaria dël draudimo
išmokos dydþio, Draudëjo pageidavimu Draudikas
privalo išmokëti sumà, lygià šaliø neginèijamai
draudimo išmokai, jei tikslus þalos dydþio nustatymas uþsitæsia ilgiau kaip 3 mënesius. Jei pagal
ástatymus ar draudimo sutartá Draudikui nepereina reikalavimo teisë uþ mokëtinø sumø atlyginimà
arba jeigu Draudiko galimybë ágyvendinti tokià teisæ, lyginant su Draudëjo, Apdraustojo ar Naudos
gavëjo galimybe išsireikalauti atitinkamas sumas iš
asmens, atsakingo uþ þalà , bûtø þymiai maþesnë,
Draudëjas, Apdraustasis ar Naudos gavëjas, prieš
kreipdamasis á Draudikà dël draudimo išmokos
mokëjimo, privalo reikalauti iš asmens, atsakingo
uþ þalà, atlyginti jø patirtà þalà. Šiame punkte nurodytu atveju Draudëjas Apdraustasis ar Naudos
gavëjas kreipdamasis á Draudikà dël draudimo išmokos mokëjimo, privalo pateikti Draudikui árodymus, kad jo reikalavimas asmeniui, atsakingam uþ
þalà, atlyginti partirtà þalà negali bûti patenkintas.

8.2.3 Jei Draudëjas ir Draudikas nesutaria dël
nuostolio dydþio ir/ar draudþiamojo ávykio prieþasties, šaliø sutarimu gali bûti paskirta ekspertizë.
Kiekviena šalis iš savo pusës skirià kompetentingà ir nepriklausomà ekspertà ir apie tai informuoja
kità šalá per 20 dienø nuo paskyrimo. Šaliø paskirti
ekspertai renka treèià kompetentingà ir nepriklausomà ekspertà. Išrinkus treèiàjá ekspertà, ekspertai
turi ávertinti nuostolius ir/ar nustatyti draudþiamojo
ávykio prieþastis. Ekspertø išvados, pateiktos Draudikui ir Draudëjui dël ginèo yra galutinës ir privalomos. Kiekvieno eksperto išlaidas apmoka já pasirinkusi šalis, o treèiojo eksperto išlaidas šalys apmoka
lygiomis dalimis.
8.2.4 Asmenys, kurie yra Draudëjo, Apdraustojo ir/
ar Draudiko giminaièiai ar artimieji ar dirba giminaièiø ar artimøjø ámonëse, yra jiems kitaip pavaldûs ar
nuo jø priklausomi, ar kitaip turi interesø, priešingø
Draudëjo, Draudiko, Apdraustojo, Naudos gavëjo
ar Treèiojo nukentëjusiojo asmens interesams, negali bûti laikomi nepriklausomais ekspertais.
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DRAUDIMO IŠMOKOS MOKËJIMAS

9.1

Teisë á draudimo išmokà

Draudimo išmokos mokëjimo terminai

9.2.4 Draudimo išmoka yra mokama á Draudëjo,
Apdraustojo, Naudos gavëjo, Treèiojo nukentëjusio
asmens (naudos gavëjo) arba jø ágalioto asmens
nurodytà banko sàskaità.
9.2.5 Jei pagal draudimo sutartá yra ávykdytos visos sàlygos draudimo išmokai gauti, o Draudikas
nustatytu laiku neišmoka draudimo išmokos, Draudikui yra skaièiuojami 0,02% delspinigiai nuo laiku
neišmokëtos draudimo išmokos sumos ar jos dalies.

9.1.1 Jei pagal draudimo sutartá yra apdraudþiami
nuostoliai (nuostoliø draudimo sutartis), tai teisæ á
draudimo išmokà turi tik asmuo Draudëjas, Apdraustasis, Naudos gavëjas), kuris turi teisëtà draudimo interesà, t.y. kuris patiria nuostolius. Civilinës
atsakomybës draudimo atveju teisæ á draudimo
išmokà turi Nukentëjusysis treèiasis asmuo, o jei
draudëjas ar apdraustasis atlygino þalà, tada teisæ á
draudimo išmokà turi draudëjas ar apdraustasis.

9.2.6 Jei draudimo išmoka Draudëjui, Apdraustajam, Naudos gavëjui ar Nukentëjusiam treèiajam
asmeniui nëra išmokëta per 30 dienø nuo pranešimo apie draudþiamàjá ávyká, Draudikas privalo raštu
išsamiai informuoti, Draudëjà, Apdraustàjá, Naudos
gavëjà ar Treèiàjá nukentëjusájá asmená apie draudþiamojo ávykio tyrimo eigà.9.2.8. Draudikas neturi
teisës išmokëti draudimo išmokà ar atsisakyti jà iš19

9.3.4.2 nesiima priemoniø uþkirsti kelià þalos atsiradimui ar jos dydþio sumaþinimui;

mokëti, neásitikinæs draudþiamojo ávykio buvimu.
9.2.7 Draudikas neturi teisës atsisakyti išmokëti
draudimo išmokà, nepatikrinæs visos jam prieinamos informacijos.

9.3.4.3 nesilaiko draudimo sutarties sàlygø ar Draudiko reikalavimø;
9.3.4.4 nesiima priemoniø, kurios leistø Draudikui
ágyvendinti subrogacijos teisæ ar veikia tokiu bûdu,
kad Draudikui ágyvendinti subrogacijos teisæ tampa
neámanoma ar þymiai sunkiau;

9.2.8 Draudikas, pripaþinæs ávyká nedraudþiamuoju, atsisakæs mokëti draudimo išmokà ar jà sumaþinæs, privalo pateikti Draudëjui, Apdraustajam, Naudos gavëjui ar Nukentëjusiajam treèiajam asmeniui
išsamø ir motyvuotà paaiškinimà apie draudimo išmokos nemokëjimo ar jos sumaþinimo prieþastis.

9.3.4.5 Draudëjas, Apdraustasis, Naudos gavëjas
ar Tretysis nukentëjæs asmuo tyèia ar dël didelio neatsargumo pateikë Draudikui neteisingà ar neišsamià informacijà apie draudþiamàjá ávyká. Jeigu dël
neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimo
Draudikas nepagrástai išmokëjo draudimo išmokà
ar neteisingai apskaièiavo jos dydá, Draudikas turi
teisæ reikalauti sugràþinti jau išmokëtà draudimo išmokà ar jos dalá.

9.2.9 Draudikas turi teisæ atidëti draudimo išmokos mokëjimà:
9.2.10 kol Draudëjas, Apdraustasis, Naudos gavëjas ar Nukentëjæs tretysis asmuo dokumentais pagrás nuostoliø dydá (pateiks turto atstatymo išlaidas
pagrindþianèius mokëjimo dokumentus);
9.2.11 jei Draudëjui, Apdraustajam, Naudos gavëjui, Nukentëjusiam treèiajam asmeniui dël ávykio,
kuris gali bûti pripaþintas draudþiamuoju, reiškiamas civilinis ieškinys ar keliama baudþiamoji byla –
iki galutinio procesinio sprendimo byloje priëmimo
dienos;

9.3.5 Draudimo išmoka nëra mokama, jei reikalavimas jà mokëti remiasi apgaule, Draudëjas, Apdraustasis, Naudos gavëjas ar Nukentëjæs tretysis
asmuo bandë suklaidinti Draudikà klastodami ávykio faktus, pateikdami neteisingus duomenis, neteisëtai padidino nuostolio sumà;

9.2.12 kitais draudimo sutartyje ir ástatymø numatytais atvejais.
9.3
Atleidimas nuo draudimo išmokos išmokëjimo ir draudimo išmokos sumaþinimas

9.3.6 Draudëjas, Apdraustasis, Naudos gavëjas
ar Tretysis nukentëjæs asmuo netenka teisës á tà
draudimo išmokos dalá, kuri yra atlyginama treèiojo
asmens.

9.3.1 Draudikas atleidþiamas nuo pareigos mokëti
draudimo išmokà, jei draudþiamasis ávykis ávyko dël
Draudëjo, Apdraustojo, Naudos gavëjo ar Nukentëjusiojo treèiojo asmens tyèios ar didelio neatsargumo.

9.3.7 Draudimo išmoka taip pat nëra mokama, jei
draudimo sutartis nenumato ko kita, kai þalà tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia arba ji yra susieta, átakota
ar kyla dël:

9.3.2 Draudikas neatleidþiamas nuo draudimo
išmokos mokëjimo pagal civilinës atsakomybës
draudimo sutartá, jei þala gyvybei ar sveikatai padaryta dël atsakingo uþ þalà asmens tyèiniø veiksmø.
Draudikas šiame punkte nustatytomis sàlygomis
atlyginæs patirtà þalà turi teisæ išsireikalauti sumokëtà sumà iš atsakingo uþ þalà asmens.

9.3.7.1 jonizuojanèios radiacijos ar radioaktyvaus
uþteršimo nuo bet kokio branduolinio kuro, bet kokiø branduolinio kuro naudojimo atliekø;
9.3.7.2 radioaktyvaus, toksiško ar kito pavojingo
branduolinio árenginio ar jo komponento poveikio,
áskaitant sprogimà;
9.3.7.3 karo, invazijos, uþsienio priešø veiksmø, uþgrobimo (nepriklausomai nuo to, ar karas paskelbtas ar ne), pilietinio karo, maišto, revoliucijos, sukilimo, karinës ar uzurpacinës jëgos, teroro akto;

9.3.3 Jeigu Draudëjas, Apdraustasis ar Naudos
gavëjas atsisakë savo reikalavimo teisës dël þalos
atlyginimo arba jà ágyvendinti tapo neámanoma dël
Draudëjo, Apdraustojo ar Naudos gavëjo kaltës,
Draudikas visiškai ar iš dalies atleidþiamas nuo
draudimo išmokos mokëjimo ir turi teisæ reikalauti
gràþinti jau išmokëtà išmokà.

9.3.7.4 konfiskacijos, sulaikymo, sunaikinimo, nacionalizavimo, rekvizavimo ar apribojimø valstybinës valdþios, vyriausybiniø, vietinës valdþios ar kitø
oficialiø institucijø nurodymu.

9.3.4 Draudikas turi teisæ atsisakyti mokëti draudimo išmokà ar jà sumaþinti, jei Draudëjas, Apdraustasis, Naudos gavëjas ar Nukentëjæs tretysis
asmuo:

9.3.8 Dra udikas, mokëdamas draudimo išmokà asmenims, turintiems teisæ ástatymø nustatyta
tvarka susigràþinti mokesèius dël draudimo objekto atstatymo iki buvusios bûklës, maþina draudimo išmokà atitinkamà galimø susigràþinti mokesèiø sumai. Šiuo atveju, skaièiuojant išmokos

9.3.4.1 tinkamai neinformuoja Draudiko apie draudþiamàjá ávyká;
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apie tai nedelsiant raštu pranešti Draudikui.

dydá, pirmiausia atimama mokesèiø suma, o po
to franšizë.

11.2 Draudikui, išmokëjusiam draudimo išmokà, kurios dydis, neatskaièius franèizës, prilygsta
ar yra maþesnis uþ apdraustojo turto rinkos vertæ
ávykio dienai, pereina visos šio turto savininko teises.

9.3.9 Draudikas privalo árodyti aplinkybes, kurios
atleidþia já nuo draudimo išmokos mokëjimo ar jos
sumaþinimo.
9.3.10 Jei Draudikas nusprendþia atsisakyti mokëti draudimo išmokà ar jos dalá, jis privalo ávertinti
Draudëjo kaltæ, draudimo sutarties paþeidimo svarbumà, ryšá tarp paþeidimo ir pasekmiø, dël paþeidimo atsiradusá þalos dydá.
9.4

11.3 Jei prarastas turtas atsiranda, taèiau Draudikui nepereina jo savininko teisës (þr. punktà
11.2. ), Draudëjas, Apdraustasis ar Naudos gavëjas privalo gràþinti draudimo išmokà arba perleisti
Draudikui turto savininko teises ne vëliau kaip per
15 kalendoriniø dienø nuo suþinojimo apie turto
atsiradimà. Per nustatytà terminà neinformavus
Draudiko apie pasirinkimà, pasirinkimo teisë pereina Draudikui.

Draudimo ámokos áskaitymas

9.4.1 Draudikas turi teisæ áskaityti nesumokëtà draudimo ámokà, kurios mokëjimo terminas suëjæs, ir kitas
laiku nesumokëtas sumas á draudimo išmokà.
9.4.2 Draudikas turi teisæ áskaityti visas pagal
draudimo sutartá nesumokëtas draudimo ámokas á
mokëtinas draudimo išmokas, jei draudimo sutartis
pasibaigia BDSS 5.5.7. punkte numatytais pagrindais.
9.5

12

12.1 Draudimo sàlygø pakeitimai ir papildymai draudimo sutarties galiojimo metu.

Franšizë

Kai draudimo sutartyje yra nurodyta besàlyginë
franšizë, kiekvieno draudþiamojo ávykio atveju apskaièiuota draudimo išmoka maþinama besàlyginës franèizës suma, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.
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DRAUDIMO SÀLYGØ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

12.1.1 Draudikas turi teisæ reikalauti pakeisti draudimo sutarties sàlygas ir/ar draudimo ámokas draudimo sutarties galiojimo metu atsiþvelgiant á pasikeitusias aplinkybes, jei:
12.1.2 Draudëjas netinkamai vykdë pareigà atskleisti esmines aplinkybes, turinèias reikšmës
draudimo rizikai ávertinti;

SUBROGACIJA

12.1.3 pasikeièia draudimo rizika.
10.1 Draudikui, išmokëjusiam draudimo išmokà,
pereina teisë reikalauti išmokëtø sumø iš atsakingo
uþ padarytà þalà asmens. Jei þala buvo padaryta
tyèia, reikalavimo teisë draudikui pereina visais atvejais.

12.1.4 Draudikas apie savo ketinimà pakeisti draudimo sutarties sàlygas privalo nedelsiant raštu pranešti Draudëjui. Pranešime turi bûti nurodyta, kad,
Draudëjui nesutikus pakeisti draudimo sutarties sàlygas, draudimo sutartis bus nutraukta.

10.2 Subrogacija netaikoma ástatymø numatytais
atvejais.

12.1.5 Draudimo sutarties sàlygos yra laikomos
pakeistomis Draudëjui akceptavus draudimo sutarties pakeitimus arba po vieno mënesio nuo pranešimo išsiuntimo Draudëjui, jei Draudëjas per aukšèiau nurodytà terminà nepareiškia prieštaravimø
dël draudimo sutarties pakeitimø.

10.3 Draudëjas, Apdraustasis ar Naudos gavëjas
privalo perduoti Draudikui visà informacijà, kuri yra
bûtina Draudikui tinkamai ágyvendinti jam perëjusià
reikalavimo teisæ.
Reikalavimo teisë, perëjusi Draudikui, ágyvendinama laikantis taisykliø, nustatanèiø Draudëjo, Apdraustojo ar Naudos gavëjo ir uþ þalà atsakingo
asmens santykius.
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12.1.6 Draudimo sutarties sàlygos taip pat gali bûti
pakeistos rašytiniu Draudëjo ir Draudiko sutarimu.
12.1.7 Draudikui perleidþiant teises ir pareigas,
kylanèias iš draudimo sutarties, draudimo sutarties sàlygos gali bûti pakeistos, jei Draudikas apie
sàlygø pakeitimà raštu iš anksto praneša Draudëjui, ir Draudëjas per du mënesius nuo pranešimo
išsiuntimo nepareiškia nesutikimo dël sutarties sàlygø pakeitimø. Draudëjas, nesutikdamas su sutarties sàlygø pakeitimu, turi teisæ nutraukti draudimo sutartá.

PRARASTAS IR VËLIAU ATRASTAS
TURTAS

11.1 Paaiškëjus prarasto turto, dël kurio Draudikas išmokëjo draudimo išmokà, buvimo vietai,
Draudëjas, Apdraustasis ar Naudos gavëjas privalo
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12.2 Draudimo sutarties pakeitimai draudimo
sutarties termino pabaigoje

14

14.1 Jei apdraustas turtas yra perleidþiamas naujam savininkui, draudimo sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai jis perduodamas paèiam Draudëjui,
nebent draudimo sutarties šalys ir naujasis turto
savininkas raštu sutaria kitaip.

12.2.1 Jei draudimo sutartis yra neterminuota,
Draudikas turi teisæ reikalauti pakeisti draudimo sutarties sàlygas draudimo sutarties termino pabaigoje naujam draudimo terminui remiantis:
12.2.1.1 teisës normø aktø pasikeitimais;

14.2 Draudëjas privalo raštu informuoti Draudikà
apie turto savininko pasikeitimà ne vëliau kaip prieš
1 mënesá iki turto naujajam savininkui perleidimo.
Jei Draudikas informuojamas apie turto savininko
pasikeitimà po turto naujajam savininkui perleidimo, Draudikas turi teisæ á draudimo ámokà uþ visà
laikotarpá nuo draudimo sutarties ásigaliojimo iki
tinkamo Draudiko informavimo. Jei Draudikas apie
turto savininko pasikeitimà informuojamas po draudimo sutarties pasibaigimo arba visai neinformuojamas, Draudikas turi teisæ á visà draudimo sutartyje
numatytà draudimo ámokà.

12.2.1.2 nenumatytais aplinkybiø pasikeitimais
(pvz. tarptautinë krizë, išskirtinis gamtos reiškinys,
katastrofa, draudimo vertës pasikeitimus);
12.2.1.3 kitomis aplinkybëmis, kurios padidina
Draudiko naštà vykdyti draudimo sutartá.
12.2.2 Draudikui keièiant draudimo sutarties sàlygas ar draudimo ámokø dydá, jis privalo raštu apie
tai informuoti draudëjà ne vëliau kaip 30 dienø iki
kito draudimo termino pradþios. Pranešime turi
bûti nurodyta, kad Draudëjui nesutinkant su pakeitimais, draudimo sutartis bus nutraukta. 12.2.3.
Draudëjui nesutikus su draudimo sutarties pakeitimais, jis privalo apie tai informuoti Draudikà
raštu ne vëliau kaip per 15 dienø nuo pranešimo
gavimo. Jei Draudëjas pateikia prieštaravimus dël
draudimo sutarties pakeitimo, draudimo sutartis
nutrûksta. Draudëjui nepareiškus prieštaravimø
dël draudimo sutarties pakeitimo per nustatytà
terminà, laikoma, kad Draudëjas sutinka su pakeitimais.
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TREÈIØJØ ASMENØ TEISËS

15.1 Jei nesutarta kitaip, draudimo apsauga galioja turto savininko arba asmens, kuris ásigyja turtà,
taèiau kai pardavëjas išlaiko nuosavybæ, arba sulaikymo teisës turëtojui, ar kito asmens, kuris atsako
uþ turto þuvimo rizikà, naudai.
15.2 Kiekvienas Apdraustasis turi teisæ á draudimo išmokà atsiradus þalai. Taèiau Draudëjas turi
teisæ tartis su Draudiku dël sàlygø, kurios tampa
privalomomis Apdraustajam, ir gauti draudimo išmokas, nebent apdraustasis yra nurodytas kaip
Naudos gavëjas.15.3. Esant civilinës atsakomybës
draudimui, Nukentëjæs tretysis asmuo, remdamasis draudimo sutarties sàlygomis, turi teisæ reikalauti draudimo išmokos tiesiogiai iš Draudiko.

12.2.3 Draudimo sutarties sàlygos taip pat gali bûti
pakeistos rašytiniu šaliø susitarimu. Bet koks draudimo sàlygø pakeitimas tokiu atveju privalo bûti nustatytas draudimo liudijime (polise) ar draudimo sutarties prieduose. Priešingu atveju tokie pakeitimai
negalioja.

13

TURTO SAVININKO PASIKEITIMAS

TEISIØ IR PAREIGØ, KYLANÈIØ IŠ
DRAUDIMO SUTARTIES PERLEIDIMAS

16

13.1 Draudiko teisës ir pareigos, kylanèios iš
draudimo sutarties, gali bûti perleistos, remiantis
LR Draudimo ástatymo ar kitø teisës aktø nustatyta
tvarka.

NENUGALIMA JËGA (FORCE MAJORE)

13.2 Jeigu Draudëjas nesutinka su Draudiko
ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartá kitoms draudimo ámonëms, jis gali
nutraukti draudimo sutartá. Tokiu atveju Draudikas privalo gràþinti Draudëjui sumokëtà draudimo ámokà uþ likusá draudimo sutarties galiojimo
laikotarpá.

16.1 Draudimo sutarties šalys yra atleidþiamos
nuo pareigø pagal draudimo sutartá vykdymo, jei
toks nevykdymas yra sàlygotas aplinkybiø, kuriø
ji negalëjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negalëjo uþkirsti kelio šiø
aplinkybiø ar jø pasekmiø atsiradimui. Nenugalima
jëga (force majore) nelaikoma tai, kad rinkoje nëra
reikalingø prievolei ávykdyti prekiø, sutarties šalis
neturi reikiamø finansiniø ištekliø arba skolininko
kontrahentai paþeidþia savo prievoles.

13.3 Draudëjas neturi teisës perduoti savo teisiø
ir pareigø pagal draudimo sutartá be rašytinio Draudiko sutikimo.

16.2 Jeigu aplinkybë, dël kurios neámanoma sutarties ávykdyti, yra laikina, tai draudimo sutarties
šalis atleidþiama nuo atsakomybës tik tokiam lai-
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kotarpiui, kuris yra protingas, atsiþvelgiant á tos aplinkybës átakà sutarties ávykdymui.

punkte. Ši informacija gali bûti teikiama þodþiu ir/
ar raštu.

16.3 Jei šalis negali ar negalës ávykdyti bet kokiø
savo pareigø pagal draudimo sutartá dël nenugalimos jëgos, ji privalo ne vëliau kaip per 14 dienø
nuo nenugalimos jëgos atsiradimo raštu pranešti
kitai šaliai apie aplinkybes, kurios trukdo vykdyti
prievoles, kartu nurodant prievoles, kuriø negali ar
negalës ávykdyti. Šio skyriaus nuostatos neatima iš
kitos draudimo sutarties šalies teisës nutraukti sutartá arba sustabdyti jos ávykdymà, arba reikalauti
sumokëti palûkanas.

19.2 Sudarius draudimo sutartá, visi pranešimai,
kuriuos draudimo sutarties šalys teikia viena kitai,
privalo bûti pateikiami raštu, išskyrus Draudiko nurodymus administruojant draudiminá ávyká. Draudimo tarpininkai nëra ágalioti priimti pranešimus.
19.3 Pranešimai Draudëjui siunèiama raštu faksimiliniu ryšiu, paštu, arba naudojantis kurjerio paslaugomis. Informacija adresuojama ar siunèiama fakso
numeriu ar adresu, nurodytu draudimo liudijime.
19.4 Pranešimai Draudikui siunèiami raštu (faksu)
ir adresuojami Draudiko registracijos adresu arba
siunèiami oficialiu fakso numeriu. 19.5. Laikoma,
kad Draudëjas ir Draudikas yra gavæs pranešimà:

16.4 Jei nenugalimos jëgos aplinkybës tæsiasi ilgiau kaip 2 mënesius, draudimo sutartis nutrûksta
visais atvejais.

19.4.1 kai siunèiama faksu – kità darbo dienà;
17

GINÈØ SPRENDIMAS

19.4.2 kai siunèiama paštu – per 5 kalendorines
dienas;

Bet koks ginèas, kylantis iš draudimo sutarties,
sprendþiamas derybø bûdu. Jei šalys per 3 mënesius nepasiekia susitarimo, ginèas gali bûti sprendþiamas teisme, remiantis Lietuvos Respublikos
ástatymais.

18

19.4.3 kai siunèiama per kurjerá – áteikimo metu.19.6. Draudikas neturi teisës atskleisti informacijos, gautos jam vykdant draudimo veiklà, apie Draudëjà, Apdraustàjá, Naudos gavëjà, Nukentëjusájá treèiàjá asmená, jø sveikatos bûklæ ir turtinæ padëtá ir
kitos draudimo sutartyje ar ástatymuose nustatytos
konfidencialios informacijos, išskyrus ástatymø nustatytas išimtis. Draudikas, paþeidæs šià pareigà,
privalo atlyginti Draudëjui, Apdraustajam, Naudos
gavëjui ar Nukentëjusiam treèiajam asmeniui padarytà turtinæ ir neturtinæ þalà.

DRAUDIMO SUTARÈIAI TAIKOMA TEISË

Jeigu šalys nesutaria kitaip, draudimo sutarèiai taikoma Lietuvos Respublikos teisë.

19

19.5 Draudëjui laiku nemokant draudimo ámokø,
Draudikas turi teisæ Lietuvos Respublikos Asmens
duomenø teisinës apsaugos ástatymo nustatyta tvarka
perduoti informacijà apie Draudëjo turtiniø ir finansiniø ásipareigojimø nevykdymà duomenø valdytojams,
tvarkantiems jungtines skolininkø rinkmenas.

KEITIMASIS INFORMACIJA IR KONFIDENCIALUMAS

19.1 Prieš sudarydamas draudimo sutartá, Draudikas ar jo atstovas ir Draudëjas ar jo atstovas
apsikeièia informacija, nurodyta šios sutarties 3
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