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Kam taikoma draudimo apsauga? 

Draudimo suma 

Draudimo suma nurodoma draudimo liudijime. Draudimo 
sumą nustatome mūsų ir jūsų tarpusavio susitarimu. 

Draudimo objektas 

Draudimo objektas yra Jūsų, veikiančio kaip ekspeditorius, 
turtiniai interesai susiję su Jūsų civiline atsakomybe, kylan-
čia iš ekspedicijos sutarčių dėl šiose sutartyse numatytų 
ekspeditoriaus veiksmų netinkamo vykdymo. 

Draudimo rizikos 

Draudžiame Jūsų, veikiančio kaip ekspeditorius, civilinę at-
sakomybę dėl:  

 žalos atsiradusios atliekant krovinio pakavimą arba 
perpakavimą, krovinio kiekio arba (ir) svorio tikrinimą, 
krovinio pakrovimą, iškrovimą arba (ir) perkrovimą, 
krovinio sandėliavimą iki 30 parų; 

 žalos atsiradusios vėluojant vykdyti sutartinius įsiparei-
gojimus. Tokiu atveju draudimo išmoka ribojama už-
mokesčiu už suteiktas paslaugas; 

 dėl krovinio nusiuntimo klaidingu adresu; 

 dėl krovinio siuntimo dokumentų neteisingo paruo-
šimo; 

 dėl kitų įvykių, nurodytų draudimo liudijime. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 

Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie susiję su šiais 
objektais: 

 atsakomybe dėl žalos jums priklausančiam arba nuomo-
jamam turtui; 

 atsakomybe dėl baudų, delspinigių, netesybų ir kitų pa-
našių mokėjimų; 

 nuostolių dėl neteisingo apmokėjimo (išperkamojo mo-
kesčio) arba neatsiskaitymo pristačius krovinį; 

 žalos asmens sveikatai arba žalos dėl asmens gyvybės  
atėmimo; 

 kitais nedraudžiamiaisias objektais, kurie yra išvardyti 
taisyklėse ir (arba) pasiūlyme ir (arba) draudimo liudi-
jime. 

 
Neatlyginsime žalos, nuostolių ir išlaidų, kurie įvyko dėl šių 
įvykių: 

 Jūsų, Jūsų darbuotojų arba asmenų, kuriuos Jūs pasitel-
kėte sutarties vykdymui tyčios arba didelio neatsar-
gumo, taip pat TIR konvencijos arba kitų su muitinės ir 
pasienio režimu susijusių teisės aktų pažeidimo, įskai-
tant, bet neapsiribojant, kontrabandą arba kitą nelegalų 
krovinio vežimą; 

 jeigu Jūsų civilinė atsakomybė atsirado dėl valstybės ins-
titucijų nurodymu atlikto krovinio konfiskavimo, arešto, 
sulaikymo, sunaikinimo, paskirtų baudų už muitinės, TIR 
konvencijos arba (ir) kitų teisės aktų pažeidimus; 

 žala atsirado dėl subkontraktorių arba Jūsų agentų 
veiksmų arba neveikimo; 

 ekspedicijos sutartyje Jums prisiėmus atsakomybę dėl 
ekspeditorių versle neįprastų susitarimų; 

 kitų įvykių, kurie nėra nurodyti ekspeditorių draudimo 
sąlygose draudžiamaisiais įvykiais 

 kitų nedraudžiamųjų įvykių, kurie yra išvardyti taisyklėse 
ir (arba) pasiūlyme ir (arba) draudimo liudijime. 

   
 

 
Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

 Nedraudžiame atsakomybės, susijusios su šiais krovi-
niais: auksas, sidabras ir kiti brangieji metalai arba jų ly-
diniai; brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai; monetos, pi-
nigai, vertybiniai popieriai; dokumentai ir planai; meno 
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Šiame informaciniame dokumente pateikiama trumpa bendro pobūdžio informacija apie ekspeditorių atsakomybės draudimo produktą. 
Tai nėra individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami ikisutartinė ir su draudimo su-
tartimi susijusi informacija pateikiama mūsų Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse. Draudimo su-
tartis sudaroma vadovaujantis Transporto pramonės įmonių̨ civilinės atsakomybės draudimo taisyklėmis Nr. 013, jas rasite mūsų interneto 
svetainėje www.if.lt. 

Kokia šio draudimo rūšis 

Ekspeditorių atsakomybės draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti ekspeditoriaus atsakomybę. 

https://www.if.lt/privatiems
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kūriniai, paveikslai, skulptūros, antikvariatas ir panašūs 
daiktai; pašto ženklai; tabakas ir tabako gaminiai; alko-
holis ir alkoholio produktai (įskaitant alų ir vyną); paštas, 
persikraustymo daiktai, gyvi gyvūnai, palaikai; kompiute-
riai ir jų komponentai, vaizdo ir garso technika, mobilieji 
telefonai, negabaritiniai arba sunkiasvoriai kroviniai. 

 Nedraudžiama padidinta atsakomybė, prisiimta pagal 
CMR Konvencijos 24, 26 ir (arba) 40 straipsnius. 

 Iš apskaičiuotų nuostolių visada atimsime draudimo liu-
dijime nustatyto dydžio išskaitą. 

 Žala atlyginama draudimo liudijime nustatytų draudimo 
sumos (sumų) ir limitų ribose. 

     

 
Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimo apsaugos galiojimo teritorija nurodoma draudimo liudijime. 

     

 
Kokios mano pareigos? 

Suteikite teisingą informaciją, kurios prašome sudarydami draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos informaci-
jos arba draudimo rizikos pasikeitimus. 

Laiku mokėkite draudimo įmokas. 

Laikykitės nurodymų dėl draudimo rizikos mažinimo bei saugumo priemonių, nustatytų draudimo sutartyje. 

Užtikrinkite, kad krovinių pervežimui būtų naudojamos tinkamos transporto priemonės. 

Užtikrinkite, kad vairuotojai laikytųsi teisės aktais nustatytų darbo tvarkos reikalavimų. 

Imkitės prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, laikykitės draudiko nurodymų, jeigu juos davėme. 

Apie įvykį nedelsdamas praneškite kompetentingoms institucijoms (apie avariją, vagystę arba kitokį dingimą – policijai; gaisrą – 
priešgaisrinei saugos tarnybai, sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai ir pan.). 

Nedelsiant, vėliausiai per 1 darbo dieną po sužinojimo apie įvykį, praneškite mums apie įvykį užpildydami pranešimo formą, esan-
čią mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei interneto prieigos neturite, paskambinkite mums tel. +370 5 2108925, o per 3 darbo 
dienas patvirtinkite šią informaciją raštu. 

Išsaugokite po įvykio likusį krovinį arba jo liekanas kol atvyks mūsų atstovas. 

Neprisiimkite jokių įsipareigojimų dėl žalos atlyginimo, neapmokėkite ir nepripažinkite jokių pretenzijų arba apmokėjimo reikala-
vimų. 

Padėkite mums ir atitinkamoms tarnyboms nustatyti įvykio priežastis ir aplinkybes. 

Kitos jūsų pareigos nurodytos draudimo taisyklėse ir draudimo liudijime. 

     

 
Kada ir kaip moku? 

Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodyti draudimo liudijime. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu. 

     

 
Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

Draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo apsaugos pradžios datos. Draudimo apsauga pasibaigia 
draudimo liudijime nurodytą datą, jeigu draudimo sutartis nebuvo nutraukta dėl jūsų kaltės (pvz., jei laiku nesumokėjote draudimo 
įmokos). 

     

 
Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis info@if.lt arba tele-
fonu 1620. 

Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išs-
kaičiavę draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki 30% grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau kaip 57 
Eur) bei pagal draudimo sutartį išmokėtų draudimo išmokų sumas. 
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