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Mielas Kliente,
Džiaugiamės, kad priėmėte sprendimą apsidrausti draudimo bendrovėje „If “. Visas savo jėgas skirsime tam, kad ištikus
nelaimei patirtumėte kuo mažiau nepatogumų ir kuo greičiau grįžtų Jūsų normalus gyvenimo ritmas.
Mums labai svarbu pateisinti Jūsų lūkesčius, todėl prašome susipažinti su mūsų įsipareigojimais Jums – šios draudimo
taisyklės kartu su draudimo liudijimu yra pagrindiniai Jūsų draudimo sutarties dokumentai. Jais vadovaujantis
nustatomi draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai, draudimo rizikos padidėjimo atvejai, apskaičiuojama draudimo
išmoka. Taip pat juose nurodomi kiti svarbūs dalykai.
Draudimo taisyklėse nurodėme visas galimas draudimo apsaugos sąlygas. Taisykles papildo Jūsų individualus draudimo
liudijimas, kuriame nurodyta, ką konkrečiai apdraudėte, kokiu laikotarpiu galioja draudimo apsauga, ir pateikiama kita
svarbi informacija, susijusi su Jūsų draudimo sutartimi.
Būtinai perskaitykite draudimo liudijimą ir šias draudimo taisykles, kad įsitikintumėte, jog išmoka bus mokama už
tokius įvykius, apie kuriuos ir galvojote.
Jeigu kiltų klausimų, susisiekite su mumis telefonu 1620 arba elektroninio pašto adresu draudimas@if.lt
Jūsų „If “
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TAISYKLIŲ NAUDOJIMAS

DRAUDIMO TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Šios draudimo taisyklės yra If P&C Insurance AS,
Lietuvoje veikiančios per filialą, papildomos apsaugos prie
privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo
sutarties dalis.

7. Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės
draudimas – transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomasis draudimas.

2. Draudimo taisykles sudaro dvi pagrindinės dalys:
2.1. „Nuo ko draudžiame“. Šioje dalyje išdėstytos visos
			 mūsų teikiamos draudimo apsaugos sąlygos – ką
			 ir nuo ko draudžiame. Iš jų, sudarydami sutartį,
			 galite pasirinkti Jums aktualią draudimo apsaugos
			 sąlygą. Pasirinkta draudimo apsaugos sąlyga galios
			 tik tada, jei bus įrašyta Jūsų draudimo liudijime.
2.2. „Bendrosios sąlygos“. Šioje dalyje išdėstytos Jūsų
			 ir mūsų teisės bei pareigos ir bendradarbiavimo
			 principai. Ši dalis taikoma visada, nesvarbu, kokią
			 draudimo apsaugos sąlygą pasirinkote.

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALYS
3. Mes (draudikas arba „If“) – If P&C Insurance AS,
Lietuvoje veikianti per filialą, arba jos vardu veikiantys
įgaliotieji atstovai.
4. Jūs (draudėjas) – asmuo, kuris kreipėsi į mus dėl
draudimo sutarties sudarymo, kuriam mes pasiūlėme
sudaryti draudimo sutartį arba kuris su mumis sudarė
draudimo sutartį pagal šias draudimo taisykles. Draudėju
gali būti tik draudžiamo automobilio savininkas arba
naudotojas pagal finansinės nuomos ar išperkamosios
(veiklos) nuomos sutartį.
5. Apdraustasis – draudimo liudijime nurodyto
automobilio vairuotojas, kurio turtiniai interesai yra
apdrausti šia sutartimi. Tai galite būti Jūs ar kiti asmenys,
vairuojantys draudimo liudijime nurodytą automobilį.
6. Naudos gavėjas – draudimo liudijime įvardytas
arba apdraustojo paskirtas asmuo, kuris atsitikus
draudžiamajam įvykiui įgyja teisę į draudimo išmoką.
Kai naudos gavėjas nenurodytas, juo tampa apdraustasis
arba apdraustojo teisėtas paveldėtojas. Naudos gavėjas
paskiriamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.

8. Draudėjo atstovas – asmuo, sudarantis, keičiantis ar
nutraukiantis draudimo sutartį draudėjo vardu.
9. Draudimo sutartis – pagal šias taisykles tarp mūsų ir
Jūsų sudaroma sutartis, kurios sudėtinės dalys yra:
- draudimo liudijimas (polisas) ir jo priedai;
- šios draudimo taisyklės.
10. Išskaita (franšizė) – suma, kurią po kiekvieno
draudžiamojo įvykio išskaitome iš mokėtinos draudimo
išmokos.
11. Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs su mumis ir Jumis
draudimo santykiais pagal sutartį, sudarytą vadovaujantis
šiomis taisyklėmis. Trečiuoju asmeniu nelaikomas asmuo,
su mumis ar Jumis susijęs darbo ar civiliniais sutartiniais
santykiais, Jūsų šeimos narys ar su Jumis bendrą ūkį
vedantis asmuo.
12. Šeimos nariai – kartu su Jumis ar apdraustuoju
gyvenantys ir bendro ūkio siejami asmenys: sutuoktiniai,
partneriai, vaikai, įvaikiai, tėvai, įtėviai, seneliai, broliai,
seserys, vaikaičiai, taip pat jų sutuoktiniai ar partneriai.
13. Automobilis – motorinė transporto priemonė su
valstybinio numerio ženklu, skirta vežti žmonėms ar
kroviniams sausumos keliais. Ši sąvoka taip pat apima
priekabas ir puspriekabes. Automobilio tipas nustatomas
pagal automobilio registracijos liudijime nurodytą
kategoriją: pvz., lengvasis automobilis – M1, lengvasis
krovininis automobilis iki 3,5 tonos – N1 ir t. t.
14. Automobilio savininkas – asmuo, kuriam automobilis
priklauso nuosavybės teise.
15. Automobilio vairuotojas – asmuo, teisėtai naudojantis
ir vairuojantis automobilį.
16. Automobilio valdytojas – asmuo, teisėtai turintis
automobilį savo žinioje.
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SĄVOKOS

Ką ir nuo ko

DRAUDŽIAME
Šios draudimo apsaugos sąlygos taikomos tik tuo atveju,
kai yra įrašytos Jūsų draudimo liudijime.
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PAGALBOS KELYJE DRAUDIMAS
(draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201)

NUO KO DRAUDŽIAME
17. Apdraudžiame Jūsų išlaidas, susijusias su pagalba
automobiliui sugedus, įklimpus (sniege ar purve) kelių
eismui skirtose vietose, ar kelyje įvykus automobilio
apgadinimui, sunaikinimui ar praradimui.
Gedimas – nenumatytas automobilio techninis gedimas
(taip pat mechaninės arba elektros dalies) ar vairuotojo
atliktų arba neatliktų veiksmų pasekmė (pvz., sumaišyta
degalų rūšis, pasibaigę degalai, pradurta padanga),
neleidžianti tęsti kelionės ar kelianti grėsmę normaliam
vairavimui, vairuotojo ir keleivių saugumui ar pačiam
automobiliui.

PAGALBOS KELYJE PASLAUGOS
KONSULTACIJA TELEFONU
18. Profesionalų konsultacija telefonu įvykus įvykiui.
Skambinkite, kiek tik reikia – konsultacijų skaičius
neribojamas.
PAGALBA KELYJE
19. Kvalifikuoto meistro atvykimas ir gedimų šalinimas
kelyje: variklio paleidimas, rato keitimas, degalų
pristatymas, apsaugos sistemų gedimų šalinimas,
ištraukimas įklimpus, kiti smulkūs remonto kelyje darbai.
Jeigu techninio gedimo pašalinti įvykio vietoje nepavyksta,
techninės pagalbos tarnyba organizuoja automobilio
saugojimą ir (arba) transportavimą.
AUTOMOBILIO TRANSPORTAVIMAS
20. Jeigu automobilio gedimo įvykio vietoje pašalinti
nepavyksta, jis transportuojamas į remontą atliksiantį
autoservisą, saugojimo aikštelę arba Jūsų nurodytą vietą
Lietuvoje.
AUTOMOBILIO SAUGOJIMAS
21. Jeigu automobilio gedimo įvykio vietoje pašalinti
nepavyksta, jis gali būti saugomas iki jo paruošimo
eksploatacijai arba iki jo nugabenimo į autoservisą.
Saugojimo paslauga teikiama ne ilgiau kaip 5
kalendorines dienas.
PRARASTŲ AUTOMOBILIO RAKTELIŲ PRISTATYMO PASLAUGA
22. Jeigu kelionėje prarandate apdrausto automobilio
paleidimo raktelius, techninės pagalbos tarnyba
organizuoja Jūsų turimų atsarginių raktelių pristatymą iš
Jūsų nurodytos vietos.
AVARINIS DURŲ ATIDARYMAS
23. Jei užtrenksite paleidimo raktelius automobilio viduje,
atvyks kvalifikuotas meistras ir atidarys automobilio duris
arba bagažinę. Jei paleidimo raktelius pamesite, Jums bus
suteikta avarinio durų atidarymo paslauga ir automobilis
transportuojamas į autoservisą arba Jūsų nurodytą vietą.

KAM, KADA IR KUR TEIKIAMA PAGALBOS KELYJE
PASLAUGA
24. Pagalbos kelyje paslauga teikiama Jums arba kitam
asmeniui, teisėtai vairuojančiam šia sutartimi apdraustą
automobilį.
25. Pagalbos kelyje paslaugą teikia mūsų nurodyta
techninės pagalbos tarnyba arba jos įgaliotasis atstovas.
26. Pagalbos kelyje paslauga teikiama 24 val. per parą,
7 dienas per savaitę, draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpiu.
27. Jeigu įvykis įvyksta draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpiu, o pagalbos kelyje paslaugos dėl šio įvykio
prireikia jau pasibaigus draudimo apsaugos galiojimui,
paslauga bus teikiama, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį po
draudimo sutarties pabaigos.
28. Pagalbos kelyje paslauga teikiama tik Lietuvoje.

KAIP IŠKVIESTI PAGALBOS KELYJE PASLAUGĄ
29. Skambinkite telefonu 1620.
30. Kuo tiksliau nurodykite automobilio buvimo vietą ir
preliminarų gedimą.
31. Nurodykite automobilio markę, modelį, valstybinį
numerį.
32. Nurodykite savo vardą, pavardę ir telefono numerį.

KIEK KARTŲ GALITE PASINAUDOTI PAGALBOS KELYJE
PASLAUGA IR UŽ KOKIĄ SUMĄ
33. Pagalbos kelyje paslauga galite naudotis tiek, kiek
prireiks – įvykių skaičius neribojamas, išskyrus atvejus,
kai buvote perspėti dėl automobilio netinkamos dalies ar
detalės, kuri lemia to paties gedimo pasikartojimą daugiau
nei 2 kartus.
34. Maksimali bendra techninės pagalbos tarnybos
suteiktų paslaugų vertė vienam įvykiui: 600 EUR.
35. Už šalinant automobilio techninį gedimą ar
sugadinimą panaudotas medžiagas, detales ar įpiltus
degalus sumokate Jūs.

PER KIEK LAIKO TECHNINĖS PAGALBOS TARNYBA ATVYKS
Į ĮVYKIO VIETĄ
36. Mieste – ne vėliau kaip per 60 minučių.
37. Magistralėse ir greitkeliuose – ne vėliau kaip per 80
minučių.
38. Respublikinės ir rajoninės reikšmės keliuose,
turinčiuose asfalto dangą – ne vėliau kaip per 90 minučių.
39. Kituose keliuose – ne vėliau kaip per 180 minučių.
40. Jeigu kreipiatės į techninės pagalbos tarnybą, o ji
nesuteikia šioje taisyklių sąlygoje numatytų paslaugų ar
negali suteikti jų numatytais terminais, ji atlygins Jūsų
patirtas išlaidas už savarankišką paslaugų suradimą.
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KĄ IR NUO KO DRAUDŽIAME

KADA PAGALBOS KELYJE PASLAUGA NETEIKIAMA
41. Techninės pagalbos tarnyba neteiks paslaugų
nemokamai, kai:
		 41.1. dėl įvykio atsiradę gedimai netrukdo tęsti
			
kelionės ir nekelia grėsmės įprastam vairavimui,
			
vairuotojo ir keleivių saugumui ar pačiam 		
			
automobiliui. Pvz., įlenktos arba nubrėžtos 		
			
kėbulo dalys, giedru oru neveikiantys valytuvai ir
			
pan.;
		 41.2. automobilis pristatomas į remonto dirbtuves
			
atlikti planinių techninės priežiūros darbų 		
			
– reguliaraus automobilio variklio alyvos, variklio
			
diržų, filtrų, stabdžių skysčio keitimo ir pan.
			
gamintojo rekomenduojamu intervalu;
		 41.3. automobilis naudojamas saugos tarnybų 		
			
veiklai, komercinei keleivių ir krovinių 		
			
vežimo veiklai, nuomojamas, juo teikiamos 		
			
taksi paslaugos ar mokoma vairuoti ir toks 		
			
automobilio naudojimas nenurodytas draudimo
			
liudijime;
		 41.4. įvykis įvyko dėl karo veiksmų, neramumų šalies
			
viduje, nepaprastosios padėties paskelbimo, 		
			
teroristinių išpuolių, branduolinės energijos
			
poveikio;
		 41.5. automobilis dalyvauja bet kokio pobūdžio 		
			
sportinėse varžybose, sportinėse lenktynėse ar
			
su tuo susijusiuose bandymuose;
		 41.6. automobilis sulaikytas teisėsaugos institucijų
			
darbuotojų;
		 41.7. vairuotojas dėl apsvaigimo alkoholiu arba 		
			
narkotinėmis psichotropinėmis medžiagomis
			
negali vairuoti;
		 41.8. techninės pagalbos tarnyba buvo Jus įspėjusi dėl
			
automobilio netinkamos dalies ar detalės, 		
			
kuri lemia to paties gedimo pasikartojimą 		
			
daugiau nei 2 kartus;
		 41.9. vairuotojas neturi automobilio registracijos 		
			
dokumentų, paleidimo raktelių;
41.10. vairuotojas trukdo techninės pagalbos tarnybos
			
darbuotojui apžiūrėti automobilį ir nustatyti
			
gedimą.
42. Techninės pagalbos tarnyba nekompensuos Jūsų
patirtų išlaidų, atsiradusių dėl to, kad kreipėtės į
kitas techninės pagalbos teikimo įmones, jei prieš
tai nesikreipėte į techninės pagalbos tarnybą ir jos
neinformavote apie savarankišką pagalbos kelyje paslaugų
organizavimą.
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KĄ IR NUO KO DRAUDŽIAME

VAIRUOTOJO DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
(draudimo apsaugos sąlyga Nr. 202)

KĄ APDRAUDŽIAME
43. Apdraudžiame draudimo liudijime nurodyto
automobilio vairuotoją (toliau – Apdraustasis).

KUR GALIOJA DRAUDIMO APSAUGA
44. Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje, visą parą.

NUO KO APDRAUDŽIAME
45. Draudimo apsauga suteikiama Apdraustajam nuo
sutarties galiojimo laikotarpiu įvykstančių nelaimingų
atsitikimų, jeigu yra įvykdomos visos žemiau nurodytos
sąlygos:
		 45.1. nelaimingas atsitikimas įvyko eismo įvykio
			
metu Apdraustajam esant draudimo liudijime
			
nurodytame automobilyje;
		 45.2. eismo įvykyje dalyvavo ne mažiau kaip dvi 		
			
transporto priemonės arba buvo sužaloti 		
			
kiti asmenys, arba sugadintas trečiųjų asmenų
			
turtas;
		 45.3. Apdraustasis yra eismo įvykio kaltininkas ir 		
			
šis įvykis yra draudžiamasis pagal transporto
			
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės		
			
privalomojo draudimo sutartį, kuria 		
			
buvo apdrausta draudimo liudijime nurodyto
			
automobilio valdytojo civilinė atsakomybė;
		 45.4. eismo įvykis yra registruotas policijoje.
Nelaimingas atsitikimas – staigus, netikėtas įvykis, kurio
metu prieš Apdraustojo valią jo kūną iš išorės veikianti
fizinė jėga (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų
ar kitas fizinis poveikis) pakenkia Apdraustojo sveikatai
arba tampa jo mirties priežastimi.

NUO KO NEDRAUDŽIAME
46. Įvykis yra nedraudžiamasis ir išmokos nemokame, jei:
		 46.1. Apdraustasis nusižudė, bandė nusižudyti, tyčia
			
save sužaloti ar apsinuodyti;
		 46.2. nelaimingas atsitikimas įvyko, kai Apdraustasis
			
automobilį naudojo nusikalstamai veikai,
			
taip pat kai Apdraustasis nesustojo policijos 		
			
reikalavimu, bandė pabėgti arba buvo 		
			
priverstinai stabdomas;
		 46.3. įvykis įvyko dėl techniškai netvarkingo 		
			
automobilio eksploatavimo arba žala atsirado
			
dėl Lietuvos Respublikos teisės aktuose 		
			
numatytų eksploatavimo taisyklių pažeidimo;
		 46.4. žala kilo automobilį naudojant saugos
			
tarnybų veiklai, komercinei keleivių ir krovinių
			
vežimo veiklai, nuomojant, juo teikiant taksi
			
paslaugas ar mokantis vairuoti, jei toks 		
			
automobilio naudojimas nenurodytas draudimo
			
liudijime;
		 46.5. suklastojami duomenys apie įvykį ar jo 		
			
padarinius arba kitais būdais siekiama neteisėtai
			
gauti draudimo išmoką arba ją padidinti;
		 46.6. Apdraustasis neturėjo galiojančio vairuotojo 		
			
pažymėjimo, leidžiančio vairuoti konkrečią 		
			
transporto priemonę ar buvo apsvaigęs nuo 		
			
alkoholio (alkoholio koncentracija kraujyje 		
			
viršijo leistiną normą), narkotinių ar toksinių
			
medžiagų;

		 46.7.
			
			
			
			
		 46.8.
			
			
			
			
			
		 46.9.
			
			

nelaimingas atsitikimas įvyko dėl branduolinės
energijos poveikio, karo, karinių pratybų 		
veiksmų, ypatingosios padėties, revoliucijos,
sukilimo, maišto, riaušių, masinių neramumų,
sabotažo;
nelaimingas atsitikimas įvyko Apdraustajam 		
dalyvaujant bet kokio pobūdžio (įskaitant 		
neoficialias) transporto priemonių sportinėse
varžybose, treniruotėse, lenktynėse ar kituose
renginiuose, kuriuose siekiama kuo didesnio
greičio, kliūčių įveikimo, sporto rezultato;
įvykus nelaimingam atsitikimui Apdraustasis
nesilaikė gydymo režimo ar medikų 		
rekomendacijų.

DRAUDIMO SUMA
47. Draudimo sumos:
mirties atveju – 3000 Eur,
neįgalumo atveju – 3000 Eur,
traumų atveju – 3000 Eur.
Būsto pritaikymo specialiems poreikiams, atsiradusiems
dėl nelaimingo atsitikimo, išlaidas atlyginame iki
10.000 Eur.

KĄ DARYTI ĮVYKUS ĮVYKIUI
48. Įvykus nelaimingam atsitikimui užpildykite
pranešimą apie įvykį mūsų interneto svetainėje
www.if.lt. Jei internetu nesinaudojate, paskambinkite tel.
1620 arba +370 5 210 89 25. Pranešti apie įvykį turite
Jūs, Apdraustasis arba Jūsų įgaliotas asmuo.
49. Pateikite mums toliau nurodytus dokumentus:
		 49.1. įvykį patvirtinantį dokumentą iš policijos;
		 49.2. gydymo įstaigos išduotus dokumentus, kuriuose
			
nurodyta diagnozė, neįgalumo atveju – 		
			
neįgalumą ar darbingumo lygį patvirtinantį 		
			
pažymėjimą, mirties atveju – mirties liudijimą;
		 49.3. kitus mūsų papildomai nurodytus dokumentus,
			
kurie gali būti reikalingi pagal konkretaus 		
			
nelaimingo atsitikimo pobūdį, kad galėtume
			
įvertinti, ar įvykis draudžiamasis, tiksliai 		
			
apskaičiuoti draudimo išmokos dydį ir ją 		
			
sumokėti.
50. Įvykus draudžiamajam įvykiui, mes turime teisę paskirti
savo gydytojus, kad ištirtų Apdraustojo sveikatos būklę.

DRAUDIMO IŠMOKOS NUSTATYMAS IR MOKĖJIMAS
51. Draudimo išmoką mokame, kai Apdraustasis per
draudžiamąjį įvykį patiria kūno sužalojimų (traumų),
netenka darbingumo ar miršta arba jam yra būtinas
būsto pritaikymas dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų
sutrikimo.
52. Visų per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį
mokėtinų draudimo išmokų suma negali viršyti draudimo
sutartyje nustatytos draudimo sumos.
53. Draudimo išmoką mokame Apdraustajam, o jam
mirus – teisėtam apdraustojo paveldėtojui. Jeigu
Apdraustasis miršta dėl teisėto paveldėtojo tyčinės veikos
(tai nustato teismas), tai šiam asmeniui priklausančią
mokėtinos išmokos dalį mokame kitiems apdraustojo
teisėtiems paveldėtojams. Išmoka dėl būsto pritaikymo
išlaidų gali būti mokama būsto pritaikymo darbus
atlikusiai įmonei.
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DRAUDIMO IŠMOKA PATYRUS TRAUMĄ
54. Patyrus traumą, draudimo išmokos dydis išreiškiamas
procentais nuo traumų draudimo sumos ir nustatomas
pagal 1 lentelę.
1 lentelė. Draudimo išmokos dėl traumų
Draudimo
išmoka,
procentas
nuo draudimo
sumos

Pastabos

1.

Kaukolės skliauto ir (arba) pamato kaulų lūžiai

10

Kelių skliauto ir pamato kaulų lūžius vertiname kaip
vieną.

2.

Nosies kaulų (nosikaulių, pertvaros, kriauklių),
akytkaulio, akiduobės plokštelių, smilkinkaulio
skruostinės ataugos lūžiai

2

3.

Apatinio, viršutinio žandikaulio, skruostikaulio lūžiai

5

Viršutinio žandikaulio ir skruostikaulio lūžius vertiname
kaip vieną.
Alveolinės ataugos lūžio nelaikome žandikaulio lūžiu.
Už visus veido kaulų lūžius mokame ne daugiau kaip 10
% draudimo sumos.

4.

Danties trauminis pažeidimas – ¼ ir daugiau danties
vainiko lūžis, danties išnirimas, panirimas, įmušimas į
alveolę, šaknies lūžis, kai dantis nepašalinimas

1

Mokame už kiekvieną dantį atskirai, bet ne daugiau
kaip 6 %.
Išmokos nemokame:
- kai lūžta ar pažeidžiamas išimamasis dantų protezas,
- kai dėl traumos pažeidžiami pieniniai dantys.

5.

Danties trauminis netekimas – danties pašalinimas

2

Mokame už kiekvieną dantį atskirai, bet ne daugiau
kaip 12 % už visus.
Išmokos nemokame:
- kai lūžta ar pažeidžiamas išimamasis dantų protezas (išmoką mokame, kai netenkama nuolatinių
protezuotų dantų);
- kai dėl traumos vaikai netenka pieninių dantų.

6.

Krūtinkaulio lūžis

4

7.

Šonkaulių lūžiai

2

8.

Stuburo kaklinės, krūtininės ar juosmeninės dalies
slankstelių kūnų ar lankų lūžiai:
1–2 slankstelių
3 ir daugiau

5
10

Straipsnis

Apdraustojo sužalojimas

8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.

Stuburo kaklinės, krūtininės arba juosmeninės dalies
slankstelių išnirimas ar panirimas, slankstelio ataugų
(skersinių, keterinių) lūžiai:
1–2 slankstelių
3 ir daugiau

3
6

10.

Kryžkaulio lūžis

7

11.

Uodegikaulio lūžis

2

12.

Raktikaulio, mentės lūžis

3

13.

Raktikaulio išnirimas

2

14.

Žastikaulio lūžis; pirmą kartą įvykęs gilus žastikaulio
išnirimas, kai žastikaulį reikia sugrąžinti į vietą taikant
bendrąją nejautrą

4

Mokame už kiekvieną šonkaulį atskirai, bet ne daugiau
kaip 10 % už visus.
Vieno šonkaulio lūžius keliose vietose vertiname kaip
vieną.

Jei išmoka mokama dėl stuburo slankstelio kūno ir
(arba) lanko lūžio, dėl to paties slankstelio ataugų
sužalojimo išmoka nemokama.
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Draudimo
išmoka,
procentas
nuo draudimo
sumos

Pastabos

15.

Dilbio kaulų lūžiai

3

Mokame atskirai už kiekvieno kaulo lūžį.

16.

Riešo kaulų, delnakaulių lūžiai

2

Mokame atskirai už kiekvieno kaulo lūžį, bet ne daugiau
kaip 6 % už visus.

17.

Pirštakaulių lūžiai

1

Mokame atskirai už kiekvieno kaulo lūžį, bet ne daugiau
kaip 5 % už visus.
Vieno piršto kelių pirštakaulių lūžius vertiname kaip
vieną lūžį.

18.

Klubakaulio, gaktikaulio, sėdynkaulio lūžiai, sąvaržų
plyšimas

3

19.

Šlaunikaulio lūžis, išnirimas

7

20.

Blauzdikaulio kūno lūžis

5

21.

Blauzdikaulio krumplių, užpakalinio krašto, kulkšnies,
šeivikaulio, girnelės lūžiai

3

22.

Kulnakaulio, šokikaulio lūžiai

3

23.

Pėdos kaulų, padikaulių lūžiai

2

Mokame atskirai už kiekvieno kaulo lūžį, bet ne daugiau
kaip 8 % už visus.

24.

Kojos pirštakaulių lūžiai

1

Mokame atskirai už kiekvieno kaulo lūžį, bet ne daugiau
kaip 5 % už visus.
Vieno piršto kelių pirštakaulių lūžius vertiname kaip
vieną.

25.
25.1.

Minkštųjų audinių pažeidimai:
Veido, priekinio ar šoninio kaklo paviršiaus,
požandikaulinės srities minkštųjų audinių pažeidimas,
dėl kurio audinius reikėjo siūti ir pasibaigus gijimo
procesui liko 2–6 cm ilgio randas
Galvos plaukuotosios dalies, galūnių, liemens
minkštųjų audinių pažeidimas, dėl kurio audinius
reikėjo siūti ir pasibaigus gijimui liko 5–10 cm ilgio
randas
25.1 straipsnyje nurodytų sričių randas, didesnis nei 6
cm; 25.2 straipsnyje nurodytų sričių randas, didesnis
nei 0,5 % kūno ploto
Raiščių, raumenų, sausgyslių, meniskų plyšimas,
patvirtintas branduolinio magnetinio rezonanso arba
kitais objektyviais tyrimais
Raiščių, raumenų, sausgyslių, meniskų sužalojimas, dėl
kurio taikytas operacinis gydymas

Straipsnis

Apdraustojo sužalojimas

25.2.

25.3.
25.4.
25.5.
26.
26.1.

26.2.

Galvos smegenų sužalojimai:
Galvos smegenų sukrėtimas, dėl kurio gydoma
ambulatoriškai ir nedarbingumas trunka ne mažiau
kaip 10 dienų arba gydoma stacionare ne mažiau kaip
5 lovadienius
Galvos smegenų sumušimas (kontūzija), trauminiai
(subarachnoidinis, subdurinis, epidurinis) kraujo
išsiliejimai

Išmokos nemokame:
- dėl nubrozdinimų, įbrėžimų ar kitų pažeidimų, dėl
kurių audinių nereikėjo siūti,
- dėl pooperacinių ar amputacinių randų.

2

1
3
2
4
Diagnozė turi būti nustatyta gydytojo specialisto
(neurologo, neurochirurgo).

3
8

Diagnozė turi būti nustatyta gydytojo specialisto
(neurologo, neurochirurgo), patvirtinta kompiuterinės
tomografijos ar branduolinio magnetinio rezonanso
tyrimu ir taikomas stacionarinis gydymas.
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Straipsnis
27.
27.1.
27.2.

Apdraustojo sužalojimas

Nugaros smegenų sužalojimai:
Nugaros smegenų sukrėtimas, sumušimas (kontūzija),
dėl kurio taikytas stacionarinis gydymas
Nugaros smegenų suspaudimas, kraujo išsiliejimas į
nugaros smegenis, sukėlęs nugaros smegenų trauminį
mielitą

Draudimo
išmoka,
procentas
nuo draudimo
sumos

5
7

28.

Periferinių nervų pažeidimas, kurio simptomai
nustatomi iš karto po įvykio ir išlieka 3 mėnesius.

4

29.

Ausies būgnelio plyšimas

2

30.

Kvėpavimo takų ir plaučių sužalojimas

3

31.

Pilvo ertmės organų sužalojimas (plyšimas)

5

32.

Šlapimo ir lytinės sistemos organų sužalojimas

3

33.
33.1.
33.3.

Širdies ir kraujagyslių sužalojimai:
Sukėlę lengvą ir vidutinio sunkumo hipovoleminį šoką
Sukėlę sunkų hipovoleminį šoką

4
8

34.

Akies obuolio vidinių struktūrų (rainelė, lęšiukas,
krumplynas, stiklakūnis, tinklainė, gyslainė)
sužalojimas, kiauriniai akies obuolio sužeidimai

4

35.

Kitos traumos, dėl kurių taikytas gydymas stacionare
ne trumpiau kaip 5 dienas

3

55. Draudimo išmokos nemokame, kai patirtas
sužalojimas nėra įtrauktas į draudimo išmokos dėl traumų
lentelę.
56. Dėl vienos kūno dalies visų sužalojimų mokama
draudimo išmoka negali viršyti draudimo išmokos, kuri
būtų mokama dėl tos kūno dalies netekimo.

DRAUDIMO IŠMOKA DĖL NEĮGALUMO
57. Neįgalumui priskiriamas per 1 metus nuo nelaimingo
atsitikimo dienos nustatytas ilgalaikis arba pastovus
Apdraustojo neįgalumas, darbingumo netekimas arba
specialiųjų poreikių suteikimas dėl kūno sužalojimų,
patirtų per draudžiamąjį įvykį.
Ilgalaikiu laikomas neįgalumas (darbingumo netekimas),
suteiktas ne trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui.
Ilgalaikis neįgalumas (darbingumo netekimas) po jo
pratęsimo iki 2 metų arba ilgesnės trukmės bendrojo
termino laikomas pastoviu.
58. Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio tapus
neįgaliam, netekus darbingumo ar įgijus specialiųjų
poreikių, mokame vienkartinę draudimo išmoką.
Draudimo išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo
neįgalumo draudimo sumos ir apskaičiuojamas taip:
		 58.1. pastovaus neįgalumo (darbingumo netekimo)
			
atveju – lygus prarasto darbingumo lygiui, 		
			
nustatytam kompetentingos institucijos; 		
			
ilgalaikio neįgalumo (darbingumo netekimo)

Pastabos

			
			
			
			
			
			
		 58.2.
			
			
			
			
			
		
			
			
			
			
		
			
			
		
			

atveju – lygus 1/3 prarasto darbingumo lygio,
nustatyto kompetentingos institucijos. Jeigu
mūsų (If P&C Insurance AS filialo) ekspertai
neabejoja dėl ilgalaikio neįgalumo pratęsimo,
galime mokėti pastovaus neįgalumo atvejui 		
skirtą draudimo išmoką;
senatvės pensijos amžiaus sulaukusių asmenų
neįgalumo atveju – lygus kompetentingos 		
institucijos nustatytam specialiųjų poreikių 		
tenkinimo lygiui su sąlyga, kad specialieji 		
poreikiai pripažinti ne trumpesniam nei 2 metų
terminui:
specialusis lengvosios transporto priemonės
įsigijimo ir jos techninio pritaikymo išlaidų 		
kompensavimo poreikis ir (arba) specialusis
transporto išlaidų kompensavimo poreikis –
10 % nuo neįgalumo draudimo sumos,
specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis – 30 % nuo neįgalumo draudimo 		
sumos,
specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 100 %
neįgalumo draudimo sumos.

Jeigu senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam asmeniui
bet kuris specialiųjų poreikių tenkinimo lygis pripažintas
iki draudžiamojo įvykio, neįgalumo draudimo išmokos
nemokame. Mokėdami draudimo išmoką, vadovaujamės
nustatytu neįgalumo ar netekto darbingumo lygiu,
senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims
pripažintu specialiųjų poreikių tenkinimo lygiu draudimo
išmokos mokėjimo dieną.
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59. Jeigu Apdraustajam iki draudžiamojo įvykio jau
buvo nustatytas neįgalumas ir dėl draudžiamojo
įvykio neįgalumo lygis pasikeitė, draudimo išmoką
išreiškiantis procentas nuo neįgalumo draudimo sumos
apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turėto neįgalumo
lygio ir po draudžiamojo įvykio pasikeitusio neįgalumo
lygio.
60. Apdraustojo neįgalumas nustatomas praėjus ne
mažiau kaip 6 mėnesiams ir ne daugiau kaip 12 mėnesių
nuo nelaimingo atsitikimo dienos. Jeigu neįgalumas
neabejotinas, draudimo išmoką galime mokėti nelaukdami
numatyto termino.

		 67.3.
			
			
		 67.4.
			

Būsto savininkas ir bendro naudojimo patalpų
savininkai sutinka, kad būstas ir (arba) bendro
naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
Naujos statybos būstas baigtas statyti ir 		
pripažintas tinkamu naudoti.

68. Apskaičiuodami draudimo išmoką vadovaujamės
su mumis suderinta būsto pritaikymo darbų sąmata.
Draudimo išmoką mokame būsto pritaikymą atliekančiam
rangovui arba Apdraustajamar jo įgaliotam asmeniui, jeigu
pastarasis atsiskaito su rangovu. Pagal šią draudimo sąlygą
atlyginamos tik faktiškai patirtos būsto pritaikymo darbų
išlaidos.

DRAUDIMO IŠMOKA MIRTIES ATVEJU
61. Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio mirus per
1 metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos, išmokame
draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos dydžio
išmoką. Jeigu dėl to paties nelaimingo atsitikimo, dėl
kurio Apdraustasis mirė, jau mokėjome draudimo
išmokas dėl neįgalumo arba traumų, jas išskaičiuojame iš
draudimo sumos, mokėtinos dėl Apdraustojo mirties.

PRIREIKUS BŪSTO PRITAIKYMO SPECIALIEMS POREIKIAMS
62. Draudimo išmoką mokame, kai Apdraustasis per
vienus metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos dėl per jį
patirtų kūno sužalojimų tampa neįgalus ir dėl judėjimo ir
apsitarnavimo funkcijų sutrikimo jam atsiranda poreikis
pritaikyti būstą.
63. Būstas – gyvenamasis namas arba jo dalis ar butas ir
(arba) daugiabučio bendro naudojimo patalpos.
64. Būsto pritaikymas – būsto pertvarkymas panaudojant
specialius elementus (įskaitant stacionarią įrangą),
keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir
apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves,
ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos
sprendimus.
65. Draudimo išmoką mokame, kai Apdraustajam teisės
aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:
		 65.1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai
			
ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų 		
			
sutrikimai;
		 65.2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis –
			
ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų 		
			
sutrikimai;
		 65.3. kitų techninės pagalbos neįgaliesiems 		
			
priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir 		
			
pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo
			
funkcijų sutrikimai.
66. Jeigu Apdraustajam iki nelaimingo atsitikimo jau
buvo nustatytas neįgalumas su judėjimo ir apsitarnavimo
funkcijų sutrikimais, draudimo išmoka už būsto
pritaikymą jam nemokama.
67. Dengiamos būsto pritaikymo išlaidos tik būstui, kuris
atitinka žemiau nurodytus kriterijus:
		 67.1. Būstas yra Apdraustojo nuolatinė gyvenamoji
			
vieta;
		 67.2. Būstas nuosavybės teise priklauso Apdraustajam
			
arba jo šeimos nariams;
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Bendrosios

DRAUDIMO SĄLYGOS
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ĮVYKUS ĮVYKIUI
KAIP PRANEŠTI APIE ĮVYKĮ
69. Atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas
draudžiamuoju, Jūs privalote:
		 69.1. imdamiesi visų protingų ir prieinamų
			
priemonių stengtis sumažinti žalos dydį;
		 69.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešti
			
mums apie įvykį ir pateikti mūsų reikalaujamą
			
su įvykiu susijusią informaciją ir dokumentus.

DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS
70. Kaip apskaičiuojame draudimo išmokos dydį,
nurodėme prie konkrečios sąlygos aprašo.
71. Pranešdami apie įvykį Jūs suteikiate mums
teisę įstatymais nustatyta tvarka tvarkyti Jūsų ar
Apdraustųjų pateiktus asmens duomenis ir gauti
reikalingos papildomos informacijos iš registrų, bankų,
priešgaisrinės apsaugos tarnybų, teisėsaugos, teisėtvarkos
institucijų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų
trečiųjų asmenų, tiriant draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiu įvykusius įvykius, kurie gali būti pripažinti
draudžiamaisiais, ir nustatant draudimo išmokos dydį.

DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS
72. Gavę visus dokumentus, kurių reikia draudžiamojo
įvykio priežastims, aplinkybėms bei pasekmėms nustatyti
ir draudimo išmokai apskaičiuoti, draudimo išmoką
sumokame ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paskutinio
reikiamo dokumento gavimo.
73. Jeigu yra pradėtas teismo procesas, susijęs su
draudžiamuoju įvykiu, draudimo išmokos mokėjimą
galime atidėti iki proceso pabaigos arba sustabdymo.

DRAUDIMO IŠMOKOS MAŽINIMAS ARBA NEMOKĖJIMAS
74. Draudimo išmokos nemokame, jei:
		 74.1. įvykis yra nedraudžiamasis;
		 74.2. tyčia pateikėte klaidingą informaciją, kuri galėjo
			
nulemti mūsų apsisprendimą sudaryti draudimo
			
sutartį ar nustatyti draudimo sąlygas;
		 74.3. įvykis įvyko iki draudimo sutarties įsigaliojimo;
		 74.4. Jūs ar apdraustasis neleidžiate arba trukdote
			
mums ar mūsų įgaliotiems atstovams tirti 		
			
įvykio priežastis, aplinkybes ir pasekmes, pvz.,
			
susipažinti su medicininiais, kitais su įvykiu
			
susijusiais apdraustojo dokumentais, patikrinti
			
jo sveikatos būklę ir pan.;
		 74.5. Jūs bandote mus suklaidinti, nurodydami 		
			
klaidingas įvykio aplinkybes, klastodami 		
			
faktus ar dokumentus, kurie turi arba gali turėti
			
įtakos draudžiamojo įvykio priežasčių arba 		
			
draudimo išmokos dydžio nustatymui.
75. Turime teisę mažinti draudimo išmoką 50 %, jei:
		 75.1. Jūs nepagrįstai uždelsėte pranešti mums apie
			
draudžiamąjį įvykį ir tai turėjo įtakos mūsų 		
			
pareigai išmokėti draudimo išmoką;
		 75.2. apie įvykį turėjote pranešti atitinkamai tarnybai
			
(policijai, priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai 		
			
ir pan.), bet be pateisinamos priežasties to 		
			
nepadarėte, taip pat jei nurodytos tarnybos 		
			
nepatvirtina įvykio;

		 75.3.
			
			
			
		 75.4.
		 75.5.
			
			

nepranešėte mums apie draudimo rizikos 		
padidėjimą, o tokios mums nepraneštos 		
aplinkybės yra nuostolio ar jo padidėjimo 		
priežastis;
automobilį naudojote ne pagal paskirtį;
žala atsirado dėl to, kad sąmoningai nesiėmėte
prieinamų protingų priemonių ją sumažinti
arba jos išvengti.

76. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos sumos
išskaičiuojame nesumokėtas draudimo įmokos dalis, kurių
mokėjimo terminas jau yra suėjęs. Iš draudimo išmokos
išskaičiuotų įmokų Jums mokėti nebereikės.

DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS
77. Draudimo sutarties sąlygas nustatysime bendru
susitarimu, atsižvelgdami į Jūsų pateiktą informaciją.
Draudimo sutartis gali būti sudaryta draudėjo arba
draudimo sutartyje nurodyto naudos gavėjo, turinčio teisę
gauti draudimo išmoką, naudai.
78. Draudimo sutartį sudarysime vienu iš šių būdų:
		 78.1. Internetu, el. paštu, telefonu ar kitu nuotoliniu
			
būdu: mums pasirašant draudimo liudijimą,
			
o Jums sumokant draudimo įmoką arba pirmąją
			
jos dalį draudimo liudijime nustatytais 		
			
terminais. Jeigu draudimo įmokos arba 		
			
pirmosios jos dalies nesumokate draudimo 		
			
liudijime nustatytais terminais, draudimo 		
			
sutartis laikoma nesudaryta;
		 78.2. Jums ir mums pasirašant draudimo liudijimą.
79. Pasirašydami draudimo sutartį arba sumokėdami
draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį, Jūs patvirtinate, kad
susipažinote su draudimo sutarties sąlygomis ir gavote šių
draudimo taisyklių kopiją.
80. Draudimo sutarties sudarymą patvirtins mūsų
išduotas draudimo liudijimas.
81. Jeigu Jūs nesate automobilio savininkas, sudarydami
sutartį patvirtinate, kad turite savininko sutikimą sudaryti
draudimo sutartį. Jūs atsakote, kad toks sutikimas būtų
visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jums tenka visos
įstatymais nustatytos pasekmės (įskaitant draudimo
sutarties pripažinimą negaliojančia), jeigu sudarėte
sutartį neturėdami automobilio savininko sutikimo arba
sutikimas sutarties galiojimo laikotarpiu buvo atšauktas.

DRAUDIMO LAIKOTARPIS IR DRAUDIMO ĮMOKA
82. Draudimo laikotarpis, draudimo įmoka ir jos
mokėjimo terminai nurodyti Jūsų draudimo liudijime.
83. Draudimo įmoką nustatome atsižvelgdami į Jūsų
pateiktą ir kitą susijusią informaciją bei dokumentus, taip
pat draudimo sutartyje nustatytas draudimo sąlygas.
84. Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas (šios
sąlygos nesilaikymas yra esminis draudimo sutarties
sąlygų pažeidimas):
		 84.1. Jeigu Jūs nesumokate draudimo įmokos ar jos
			
dalies draudimo liudijime nustatytu 		
			
laiku (išskyrus atvejį, kai draudimo sutarties
			
įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos ar
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		 84.2.
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		 84.3.
			
			
			
			
			
			
			
		 84.4.
			
			
			

jos pirmosios dalies sumokėjimu), mes apie
tai privalome Jums pranešti raštu ir nurodyti,
kad per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo
Jums nesumokėjus draudimo įmokos ar jos 		
dalies draudimo sutartis pasibaigs.
Jeigu draudimo sutartis sudaryta Jums ir 		
mums pasirašius draudimo liudijimą
(žr. 78.2 punktą), tačiau draudimo įmokos 		
ar jos pirmosios dalies nesumokėjote draudimo
liudijime nustatytais terminais, mes 		
nemokėsime draudimo išmokų už 			
draudžiamuosius įvykius, įvykusius 		
nuo dienos, kada suėjo draudimo įmokos ar
jos pirmosios dalies mokėjimo terminas, 		
iki dienos, kada faktiškai buvo sumokėta 		
draudimo įmoka arba jos pirmoji dalis.
Jeigu draudimo sutartis sudaryta mums 		
pasirašius draudimo liudijimą, o 			
Jums įsipareigojus sumokėti draudimo
įmoką (žr. 78.1 punktą), tačiau draudimo 		
įmokos ar jos pirmosios dalies nesumokėjote
draudimo liudijime nustatytais terminais, 		
draudimo sutartis laikoma nesudaryta net ir
mums nepateikus Jums papildomo pranešimo.
Jūsų pareiga sumokėti įmokas už laikotarpį,
kuriuo galiojo draudimo apsauga, išlieka net
ir pasibaigus draudimo laikotarpiui ar 		
nutraukus draudimo sutartį.

Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai
atitinkama suma įrašoma į mūsų sąskaitą banke ar
sumokama į mūsų kasą.

PAREIGOS IR TEISĖS SUDARANT SUTARTĮ
85.	 JŪSŲ PAREIGOS:
		 85.1. Suteikite mums visą žinomą informaciją apie
			
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos 		
			
draudimo rizikai.
85.1.1. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Jūs 		
			
privalote mus informuoti, laikomos:
85.1.1.1. informacija apie riziką, nurodyta prašyme 		
			
sudaryti draudimo sutartį (jeigu mes 		
			
jo reikalaujame) ir draudimo liudijime: pvz.,
			
automobilio naudojimo paskirtis, apsaugos 		
			
priemonės, valdytojų vairavimo patirtis ir pan.;
85.1.1.2. kita informacija, nuotraukos ir dokumentai,
			
kuriuos mes prašome pateikti.
		 85.2. Šios sąlygos nesilaikymas yra esminis draudimo
			
sutarties sąlygų pažeidimas.
86.	 MŪSŲ PAREIGOS IR TEISĖS:
		 86.1. Supažindinsime Jus su šiomis draudimo 		
			
taisyklėmis ir įteiksime jų kopiją.
		 86.2. Naudosime Jūsų pateiktus duomenis (asmens
			
kodą, automobilio valstybinį numerį ir kt.) 		
			
informacijai apie numatomą apdrausti 		
			
automobilį gauti iš trečiųjų asmenų (VĮ Registrų
			
centro, VĮ „Regitra“, asociacijos „Transeksta“ ir
			
pan.)
		 86.3. Galėsime atsisakyti sudaryti draudimo sutartį
			
nenurodydami priežasčių.

PAREIGOS IR TEISĖS SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIU
JŪSŲ TEISĖS
87. Prašyti pakeisti arba nutraukti draudimo sutartį.

		

88. Sumažėjus draudimo rizikai, reikalauti pakeisti
draudimo sutarties sąlygas ir (arba) sumažinti draudimo
įmoką (kaip numatyta 98 punkte).
JŪSŲ PAREIGOS
89. Supažindinkite automobilio valdytojus, apdraustuosius
ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi ir jų
pareigomis.
90. Praneškite mums apie pasikeitusias esmines
aplinkybes, galinčias turėti esminę įtaką draudimo rizikai
(žr. 85.1 punktą), nedelsdami, kai apie tai sužinote. Šios
sąlygos nesilaikymas yra esminis draudimo sutarties
sąlygų pažeidimas.
91. Praneškite mums apie pasikeitusią Jūsų kontaktinę
informaciją (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto
adresą).
MŪSŲ TEISĖS
92. Tikrinti, ar Jūs laikotės draudimo sutarties sąlygų
arba reikalavimų sumažinti draudimo riziką (jei juos
pateikėme).
93. Nutraukti draudimo sutartį arba reikalauti pakeisti
draudimo sutarties sąlygas ir (arba) nustatyti papildomą
draudimo įmoką, Jums pažeidus esmines draudimo
sutarties sąlygas arba padidėjus rizikai.
MŪSŲ PAREIGOS
94. Išduosime Jūsų prašomus šių draudimo taisyklių ar
draudimo liudijimo nuorašus.

DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS: JŪSŲ IR MŪSŲ
PAREIGOS IR TEISĖS
95. Draudimo rizikos padidėjimu laikome šias aplinkybes:
		 95.1. automobilio registracijos liudijimo praradimas
			
(pasikeitimas);
		 95.2. kai apdraustas automobilis perregistruojamas
			
ar išregistruojamas valstybiniame transporto
			
priemonių registre;
		 95.3. kai automobilio pagrindinės eksploatacijos 		
			
vieta nėra Lietuvos Respublika (numatoma būti
			
vienoje užsienio valstybėje ilgiau nei 90 dienų
			
per metus);
		 95.4. automobilio naudojimo paskirties pasikeitimas,
			
kai automobilis pradedamas naudoti taksi, 		
			
nuomos, vairavimo mokymo ar saugos paslaugų
			
teikimo tikslais arba kai automobilis 		
			
priklauso fiziniam asmeniui ir pradedama 		
			
vykdyti bet kokią veiklą, kuria siekiama gauti ar
			
gaunama ekonominė nauda.
96. Jūs privalote mums pranešti apie kiekvieną galimą
arba esamą draudimo rizikos padidėjimo atvejį iškart, kai
apie tai sužinote.
97. Sužinoję apie draudimo rizikos padidėjimą, mes
turime teisę nutraukti draudimo sutartį arba reikalauti
pakeisti draudimo sąlygas ir (arba) nustatyti papildomą
draudimo įmoką, informavę Jus prieš 30 kalendorinių
dienų. Jeigu Jūs nesutinkate keisti draudimo sąlygų
ir (arba) mokėti papildomą draudimo įmoką, mes
turime teisę nutraukti draudimo sutartį. Jeigu iki
draudimo sutarties pakeitimo arba nutraukimo įvyksta
draudžiamasis įvykis, kuriam įtakos turėjo padidėjusi
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draudimo rizika, mes turime teisę draudimo išmoką
sumažinti arba jos nemokėti.
98. Jeigu draudimo rizika sumažėja, Jūs turite teisę
reikalauti pakeisti draudimo sąlygas ir (arba) sumažinti
įmoką. Jeigu mes nesutinkame keisti draudimo sąlygų
ir (arba) mažinti draudimo įmokos, Jūs turite teisę
nutraukti draudimo sutartį.

DRAUDIMO SUTARTIES PABAIGA ARBA SUTARTIES
PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA
DRAUDIMO SUTARTIS PASIBAIGIA:
99. Pasibaigus draudimo laikotarpiui.
100. Išnykus apdraustam objektui.
101. Mums su Jumis susitarus nutraukti draudimo
sutartį arba ją nutraukus įstatymuose ar šiose draudimo
taisyklėse nustatyta tvarka.
102. Pasikeitus apdrausto automobilio savininkui, išskyrus
atvejus, kai pagal išperkamosios nuomos sutartį Jūsų
valdomo automobilio nuosavybės teisė iš nuomotojo
pereina Jums.
103. Kitais įstatymų nustatytais atvejais.
JŪSŲ TEISĖ NUTRAUKTI DRAUDIMO SUTARTĮ
104. Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet
kokios priežasties.
105. Jeigu draudimo sutartį nutraukiate prieš terminą,
Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą
draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavę
pagal draudimo sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas
išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties
sudarymo ir vykdymo išlaidas (25 % grąžintinos draudimo
įmokos sumos). Sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidų
neišskaičiuosime, jeigu likusią draudimo įmokos dalį Jūsų
prašymu įskaitysime kitai Jūsų turimai sutarčiai arba
atidėsime ateityje sudaromoms Jūsų sutartims.
MŪSŲ TEISĖ NUTRAUKTI DRAUDIMO SUTARTĮ
106. Mes turime teisę nutraukti draudimo sutartį Jums
pažeidus esmines draudimo sutarties sąlygas arba iš
esmės pasikeitus draudimo rizikos aplinkybėms.
Draudimo sutartį nutraukiame po 30 dienų nuo
pranešimo išsiuntimo datos (išskyrus 107 punkte
nurodytus atvejus). Šiuo atveju už likusį sutarties
galiojimo laikotarpį sumokėtų draudimo įmokų Jums
negrąžinsime.
107. Visų rizikų, kurių draudimas neatitinka ar tampa
nesuderinamas su Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos
ar Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau tekste – JAV)
taikomais prekybos apribojimais, draudimais arba
sankcijomis, draudimo apsauga nustoja galioti dieną, kai
įsigalioja minėti apribojimai, draudimai arba sankcijos.
Tuo atveju, jeigu taikytini Jungtinių Tautų, Europos
Sąjungos ar JAV taikomi apribojimai, draudimai ar
sankcijos toliau tiesiogiai ar netiesiogiai trukdys mums
teikti draudimo paslaugas pagal sudarytas sutartis, mes
turime teisę nutraukti šias sutartis apie tai pranešę Jums
raštu. Sutartis nutraukiama po 14 dienų nuo dienos,
kai Jūs gaunate pranešimą apie sutarties nutraukimą.
Kai pranešimo pristatyti neįmanoma (arba pranešimas

nepasiekia adresato) dėl komunikacijos (susisiekimo)
priemonių darbo sutrikimo, laikoma, kad pranešimas apie
sutarties nutraukimą yra gautas tuomet, kai tik jis buvo
išsiųstas arba buvo ketinama jį išsiųsti.

PRANEŠIMAI
108. Bet koks pranešimas, kurį Jūs ir mes perduodame
vieni kitiems, turi būti raštiškas: įteikiamas pasirašytinai,
išsiunčiamas paštu, elektroniniu paštu ar faksu adresu
arba numeriu, nurodytu draudimo liudijime arba
pranešime apie rekvizitų pasikeitimą.
109. Pranešimo įteikimo data laikoma ta data, kurią
gavėjas pažymi, kad pranešimas yra gautas. Jeigu
pranešimas siunčiamas paštu, pranešimo gavimo data
nustatoma pagal oficialų pašto spaudą. Tais atvejais, kai
nėra įrodymų apie dokumentų gavimą paštu, gavimo
terminai nustatomi pagal pranešimo išsiuntimo datą
(pridėjus tam pranešimui gauti reikalingą įprastą laiką),
patvirtintą oficialiu pašto spaudu.
110. Mes ir Jūs privalome nedelsdami informuoti vieni
kitus apie buveinės adreso, fakso numerio, elektroninio
pašto adreso pasikeitimą. Jeigu šios pareigos nesilaikoma,
pranešimai siunčiami paskutiniu žinomu adresu ir yra
laikomi įteiktais. Atsisakymas priimti pranešimą arba
pasirašyti dėl gavimo prilyginamas jo gavimui.

PAREIGA SAUGOTI INFORMACIJĄ
111. Mes neturime teisės atskleisti informacijos, gautos
vykdant draudimo veiklą, apie Jus, apdraustąjį ar naudos
gavėją, išskyrus šias išimtis:
111.1.		teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms
					teisės aktuose nustatytais atvejais;
111.2.		perdraudikams, mūsų akcininkų grupės įmonėms;
111.3.		ekspertams, atstovams, konsultantams;
111.4.		arbitražiniam teismui, nagrinėjančiam Jūsų		
					mūsų ginčą, Jūsų įgaliotajam atstovui ar 		
					tarpininkui;
111.5.		 naudos gavėjui;
111.6.		su Jumis susijusiems asmenims;
111.7.		esant Jūsų sutikimui arba prašymui;
111.8.		kitai draudimo bendrovei ir jos ekspertams,
					atstovams, konsultantams, kai mes ketiname teisės
					aktuose nustatyta tvarka perleisti teises ir pareigas
					pagal draudimo sutartį.

GINČŲ SPRENDIMAS
112. Tarp Jūsų ir mūsų kilę ginčai sprendžiami teismuose
Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
113. Jei turite pastabų ar esate nepatenkinti mūsų
paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliepimo formą
mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti
el. paštu atsiliepimai@if.lt arba paštu T. Narbuto g. 5,
08105 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos
banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių
ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el.
paštas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius,
www.lb.lt.

BAIGIAMOSIOS NUSTATOS
114. Mes turime teisę perleisti sutartyje numatytas savo
teises ir pareigas kitai arba kitoms draudimo įmonėms,
gavę atitinkamos valstybės institucijos, vykdančios
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draudimo priežiūrą, leidimą. Apie ketinimą perleisti
teises ir pareigas mes privalome Jus informuoti prieš 2
mėnesius. Jei Jūs nesutiksite su šiuo mūsų ketinimu,
draudimo sutartis bus nutraukta taip pat, kaip ir Jums
nutraukiant draudimo sutartį prieš terminą (žr. 105
punktą).

115. Jei šiose draudimo taisyklėse kas nors nenumatyta,
Jūs ir mes vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.

Dėkojame, kad perskaitėte taisykles. Tikimės, kad
nuodugniai susipažinote su savo draudimo sąlygomis
ir radote Jums aktualią informaciją. Jei turėtumėte
klausimų, parašykite el. pašto adresu draudimas@if.lt
arba paskambinkite telefonu 1620 – mums bus malonu
Jums padėti.

If P&C Insurance AS filialas
Filialo Lietuvoje direktorė
Žaneta Stankevičienė
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