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Kam taikoma draudimo apsauga? 

Draudimo suma 

Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime. 

Draudimo sumų dydžiai nustatomi mūsų ir Jūsų tarpu-

savio susitarimu. 

DRAUDŽIAME VAIRUOTOJĄ NUO NELAIMINGŲ ATSITI-

KIMŲ  

 Patyrus traumą 

 Tapus neįgaliam 

 Mirus 

 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Jei kitaip nenurodyta draudimo liudijime, draudimo ap-

sauga netaikoma: 

 Saugos tarnybų veikloje, komerciniam keleivių ar pa-

vojingų krovinių pervežimui, nuomai, taksi ar moky-

mui vairuoti naudojamų automobilių vairuotojams; 

 

Nemokėsime draudimo išmokos dėl šių įvykių: 

 Jūsų, automobilio valdytojo ar šeimos narių tyčios, 

bandymo nusižudyti; 

 Branduolinės energijos poveikio, terorizmo, karo 

veiksmų, ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, 

masinių riaušių, streiko, lokauto; 

 Jei automobilį vairavo asmuo, apsvaigęs nuo alkoho-

lio, narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų arba 

neturintis teisės vairuoti tos kategorijos automobilio; 

 Automobilį naudojus nusikalstamai veikai, nesusto-

jus policijos reikalavimu ar bandžius pabėgti;  

 Dalyvavus bet kokio pobūdžio varžybose, treniruo-

tėse, lenktynėse;  

 Jei įvykus nelaimingam atsitikimui apdraustasis nesi-

laikė gydymo režimo ar medikų rekomendacijų; 

 Kitų nedraudžiamųjų įvykių, išvardintų taisyklėse. 

   

 

 
Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

Draudimo išmoka nemokama: 

 Kai nelaimingas atsitikimas įvyko eismo įvykio metu 

Vairuotojui nesant apdraustame automobilyje; 

 Kai eismo įvykyje dalyvavo mažiau kaip dvi trans-

porto priemonės arba nebuvo sužaloti kiti asmenys, 

arba nebuvo sugadintas trečiųjų asmenų turtas; 

 Kai vairuotojas nėra eismo įvykio kaltininkas ir šis įvy-

kis nėra draudžiamais pagal transporto priemonių 

Vairuotojo draudimas 
DRAUDIMO PRODUKTO INFORMACINIS DOKUMENTAS 

Bendrovė: Estijos draudimo bendrovė If P&C Insurance AS, 

Lietuvoje veikianti per filialą, draudimo licencijos Nr. F-2/0016 

Produktas: automobilio vairuotojo  

draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 
 

 

 

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio informaciją apie automobilio vairuotojo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų pro-

duktą. Tai nėra Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir 

draudimo sutartimi susijusią informaciją pateikiame Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse. 

Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Automobilio draudimo taisyklėmis Nr. 001, ir priedu prie draudimo liudijimo, juos rasite 

mūsų interneto svetainėje www.if.lt. 

Kokia šio draudimo rūšis 

Vairuotojo draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Draudžiant automobilį privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu galime apd-

rausti šio automobilio vairuotoją nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo sąlygos, apdraustos išlaidos ir kiti apdrausti objektai nurodyti 

Jūsų draudimo liudijime. 

http://www.if.lt/
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valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo drau-

dimo sutartį; 

 Kai eismo įvykis nėra registruotas policijoje; 

 Išlaidas atlyginame neviršydami taisyklėse nustatytų 

limitų. 

  

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Jūsų pasirinkta draudimo apsaugos galiojimo teritorija nurodyta draudimo liudijime. Tai gali būti viena iš šių teritorijų: Lie-

tuva arba geografinė Europa. 

  

 
Kokios mano pareigos? 

Suteikite teisingą informaciją, kurios prašome sudarydami draudimo sutartį, informuokite apie bet kokius pateiktos informacijos 

arba draudimo rizikos pasikeitimus. 

Supažindinkite savo šeimos narius ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi ir jų pareigomis. 

Laiku sumokėkite draudimo įmoką arba jos dalis. 

Imkitės prieinamų protingų priemonių žalos atsiradimui ar padidėjimui išvengti. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui apie įvykį praneškite bendruoju pagalbos telefonu.  

Per 3 darbo dienas nuo vairuotojo nelaimingo atsitikimo įvykio dienos praneškite apie įvykį mums, užpildydami pranešimo formą 

mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei interneto prieigos neturite, paskambinkite mums tel. 1620. 

Vykdykite mūsų nurodymus, jei juos davėme, suteikite mums galimybę nevaržomai tirti įvykio aplinkybes. 

Praneškite mums apie pasikeitusią Jūsų kontaktinę informaciją (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). 

Kitos Jūsų pareigos nurodytos draudimo taisyklėse. 

  

 
Kada ir kaip moku? 

Draudimo įmokos dydis ir  mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu arba 

mokėjimo kortele. 

  

 
Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš šių būdų: 1) Nuotoliniu būdu (internetu, elektroniniu paštu) mums išsiuntus mūsų 

pasirašytą draudimo liudijimą, o Jums nustatytais terminais sumokėjus draudimo įmoką; 2) Jums ir mums pasirašius draudimo 

liudijimą.  

Sudarius draudimo sutartį draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo apsaugos pradžios datos. 

Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą datą, nebent draudimo sutartis buvo nutraukta  draudimo tai-

syklėse numatytais atvejais. 

Draudimo sutartis pasibaigia pasikeitus automobilio savininkui, išskyrus atvejus, kaip pasibaigia išperkamoji nuoma. 

  

 
Kaip galiu nutraukti sutartj? 

Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis draudimas@if.lt 

arba telefonu 1620. 

Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo 

laikotarpį, išskaičiavę pagal draudimo sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutar-

ties sudarymo ir vykdymo išlaidas (25 % grąžintinos draudimo įmokos sumos).  


