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Kam taikoma draudimo apsauga? 

 Draudimo objektas - transporto priemonę naudo-

jančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos pada-

rymo tretiesiems asmenims. 

 Draudžiamasis įvykis – eismo įvykis, kuriam įvykus 

turi būti mokama išmoka nukentėjusiems tretie-

siems asmenims pagal Įstatymą. 

 Draudimo suma (maksimali draudimo bendrovės 

atsakomybė) dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Res-

publikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentė-

jusių trečiųjų asmenų, yra: 

5.210.000 eurų dėl žalos asmeniui (įskaitant ir ne-

turtinę žalą)  ir  

1.050.000 eurų dėl žalos turtui; 

 Žalos, padarytos kitose žaliosios kortelės sistemos 

valstybėse, atlyginamos pagal tų valstybių teisės ak-

tuose nustatytas draudimo sumas. Jei žala padaryta 

eismo įvykyje, įvykusiame kitos Europos ekonomi-

nės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos 

teritorijoje, mokama pagal Įstatyme nurodytas 

draudimo sumas, jeigu šios yra didesnės. 

 

 

 
Kam netaikoma draudimo apsauga? 

 eismo įvykiams, įvykusiems transporto priemonę 

naudojant oro uostuose, kitose viešam kelių eismui 

apribotose uždaro pobūdžio teritorijose ar autodro-

muose sporto varžybose, treniruotėse, parodose ar 

mokymuose vairuoti; 

 pačiam žalą padariusiam asmeniui, jo naudojamai 

transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei ki-

tam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko 

turtui. 

   

 

 
Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

Draudimo išmoka nemokama: 

 už žalą, kilusią dėl karo veiksmų, dėl teroristinių iš-

puolių, esant branduolinės energijos poveikiui ar ne-

paprastajai padėčiai; 

 už žalą, padarytą vežamam už užmokestį kroviniui ar 

bagažui, esančiam kaltininko transporto priemonėje; 

 už žalą, patirtą netekus grynųjų pinigų, bižuterijos, ju-

velyrinių bei meno dirbinių, vertybinių popierių, do-

kumentų, filatelijos, numizmatikos ar panašių rinki-

nių arba daiktų; 

 nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kurie savo 

noru buvo žalą padariusioje transporto priemonėje ir 

žinojo, jog ta transporto priemonė vogta; 

 yra aplinkybių, kai draudikas turi teisę iš žalą pada-

riusio asmens susigrąžinti žalos atlyginimui išmokė-

tas sumas ar jų dalį (pvz., kai šis vairavo apsvaigęs, 

pasišalino iš eismo įvykio vietos, žalos padarė tyčia, 

vairavo neturėdamas tinkamos kategorijos teisės vai-

ruoti, laiku nevykdė pareigos pranešti apie eismo į-

vykį draudikui, iš esmės pažeidė draudimo sutartį). 
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Šiame dokumente pateikiame trumpą bendro pobūdžio informaciją apie draudimo produktą – transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis), kurios sudarymą patvirtina pagal ją išduoti draudimo liudijimai. 

Šis dokumentas neatskleidžia individualių draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsamią ikisutartinę ir su draudimo 

sutartimi susijusią informaciją pateikiame Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo sutartyje, draudimo liudijimuose. 

Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo drau-

dimo įstatymu (toliau – Įstatymas) bei Lietuvos banko patvirtintomis Standartinėmis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutarties sąlygomis. 

Kokia šio draudimo rūšis 

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą 

mokama eismo įvykiuose nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kuomet už žalą, padarytą valdant ar naudojant transporto priemonę, 

atsakingiems asmenims kyla civilinė atsakomybė. 
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Kur man taikoma draudimo apsauga? 

 tiek įprastine, tiek ir pasienio privalomojo draudimo sutartimi suteikiama draudimo apsauga galioja visose Europos ekono-

minės erdvės valstybėse bei Šveicarijos Konfederacijoje; 

 Jūsų pageidavimu, išduodant žaliąją kortelę pagal sudarytą ar sudaromą įprastinę draudimo sutartį, draudimo apsauga gali 

būti suteikta ir kitose žaliosios kortelės sistemai priklausančiose užsienio valstybėse. Žalioji kortelė galioja ir suteikia drau-

dimo apsaugą žaliojoje kortelėje nurodytose valstybėse. 

  

 
Kokios mano pareigos? 

suteikti mums prašomą, teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti; 

draudimo sutartyje nurodytais terminais sumokėti draudimo įmoką; 

įvykus eismo įvykiui, imtis prieinamų, protingų veiksmų galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta 

medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą; 

apie eismo įvykį nedelsiant pranešti policijai Kelių eismo taisyklėse nurodytais atvejais; 

per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos apie tai pranešti mums; 

per 5 darbo dienas pranešti mums apie gautą pretenziją atlyginti žalą ar teisme pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo;  

nedelsiant informuoti mus apie pasikeitusią draudimo riziką. 

  

 
Kada ir kaip moku? 

Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai ir sąlygos nurodomi draudimo sutartyje. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu 

arba mokėjimo kortele. 

  

 
Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

Draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodytos datos. Įprastinė draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių, o pasienio – 

nuo 15 iki 90 dienų laikotarpiams. 

Jeigu yra sudarytos kelios draudimo sutarys, įsigaliojus naujai sutarčiai, prieš tai sudaryta draudimo sutartis pasibaigia. 

Draudimo sutartis pasibaigia, jei transporto priemonė, kuri buvo apdrausta pagal įprastinę draudimo sutartį, įregistruojama 

kitoje valstybėje ir tai transporto priemonei išduodamas kitos valstybės valstybinis numerio ženklas.  

Draudimo sutartys taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais. 

Draudimo sutartis gali būti nutraukta mūsų iniciatyva, jei draudėjas sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo, ir jei tai yra esmi-

nis draudimo sutarties pažeidimas. 

  

 
Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Jūsų turite teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs mus ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo 

sutarties nutraukimo dienos. Šiuo atveju Jums grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo 

laikotarpį, atskaičius sutarties sudarymo ir vykdymo administracines išlaidas. 

Jei reikalavimas nutraukti draudimo sutartį pagrįstas tuo, kad mes  neįvykdėme ar netinkamai vykdėme, ir jei tai yra esminis 

draudimo sutarties pažeidimas, draudimo sutartis nutraukiama nuo Jūsų reikalavime nurodytos datos. 

Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis draudimas@if.lt arba telefonu 1620. 
 

 

 

 

 

 

 

 


