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XIV. VALDYTOJO ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS    
Papildoma sąlyga Nr. TTP-20181-308 prie Kasko draudimo taisyklių TTP-20181

DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI  
234. Draudžiamas draudimo apsaugos galiojimo 
laikotarpiu trečiojo asmens Jums pareikštas reikalavimas 
atlyginti žalą, kurią draudimo apsaugos galiojimo 
laikotarpiu sukėlė Jūsų automobilis, vairuotojas arba 
automobilio keleiviai.

235. Atlyginame šiuos nuostolius: 
   235.1. dėl savaiminio apdrausto automobilio   
      užsidegimo dėl trumpojo jungimo ir dėl to  
      sugadinto ar sunaikinto trečiųjų asmenų  
      turto. Maksimali galima draudimo išmoka –  
      iki 10 000 Eur visam draudimo sutarties  
      laikotarpiui; 
   235.2. vairuotojui ar keleiviui atidarant apdrausto  
      automobilio dureles, dėl to vairuotojo ir   
      keleivių sugadinto ar sunaikinto trečiųjų 
      asmenų turto ar asmens sužalojimo (pvz., 
      įlenktos kito automobilio durelės, sužalotas  
      pravažiuojantis dviratininkas ir pan.).   
      Maksimali galima draudimo išmoka – iki 
      2000 Eur visam draudimo sutarties   
      laikotarpiui; 
   235.3. dėl savaime iš stovinčio automobilio   
      išsiliejusių tepalų, degalų ar kitų cheminių  
      medžiagų. Maksimali galima draudimo   
      išmoka – iki 2000 Eur visam draudimo   
      sutarties laikotarpiui.

Neviršydami nustatytų draudimo išmokos ribų, mes 
taip pat atlyginame protingas išlaidas, susijusias su žalos 
mažinimu, ir Jūsų patirtas bylinėjimosi išlaidas ir (ar) 
išlaidas teisinei pagalbai. 

NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
236. Draudimo išmokos nemokame, kai atsakomybė kyla:  
   236.1. dėl žalos, padarytos Jūsų pačių, Jūsų šeimos  
      narių, kartu su Jumis gyvenančių asmenų  
      turtui, sveikatai ar gyvybei; 
   236.2. dėl neturtinės žalos tretiesiems asmenims; 
   236.3. dėl trečiųjų asmenų turto, esančio   
      apdraustame automobilyje, sugadinimo ar  
      sunaikinimo; 
   236.4. dėl Jūsų tyčinių arba baudžiamųjų veiksmų  
      ar neveikimo; 
   236.5. dėl žalos, susijusios su pinigų, vertybinių  
      popierių, brangiųjų metalų, juvelyrinių   
      dirbinių, meno dirbinių, kolekcijų ir 
      kitų vertybių praradimu, sugadinimu,   
      galimybės naudotis netekimu, ir kitokios   
      žalos materialinėms vertybėms; 
   236.6. dėl teisės aktuose numatytų baudų,   
      nuobaudų (civilinių, baudžiamųjų,   
      administracinių ar sutartinių), baudžiamųjų  
      nuostolių ar kitų panašaus pobūdžio   
      sankcijų; 
   236.7. dėl bendrų nedraudžiamųjų įvykių.

KAIP APSKAIČIUOJAME IR MOKAME DRAUDIMO IŠMOKĄ 
237. Nuostoliai tretiesiems asmenims dėl visų pirmiau 
nurodytų įvykių negali viršyti nustatytų draudimo išmokos 
ribų ir kompensuojami taikant sutartyje numatytą 
išskaitą ir tik tais atvejais, kai minėti nuostoliai nėra 
kompensuotini pagal kitas draudimo sutartis.

238. Kai dėl žalos esate atsakingi ne tik Jūs, bet ir kiti 
asmenys, mokame draudimo išmoką, proporcingą Jums 
tenkančiai atsakomybės daliai.

PAPILDOMOS DRAUDIMO SĄLYGOS


