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Savanoriškojo transporto priemonių
savininkų ir valdytojų civilinės
atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 002
Taisyklių tikslas

1. Savanoriška transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartis galioja kaip papildoma sutartis prie
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo sutarties, padidinanti jo draudimo sumas šiose taisyklėse
nustatyta tvarka. Draudimo išmoka pagal šias taisykles mokama tuo
atveju, kai pagal transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą (toliau – Įstatymas)
draudimo sumos neužtenka žalai, patirtai eismo įvykio metu,
atlyginti.

Sąvokos

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi šias reikšmes:
2.1. Draudikas – „If P&C Insurance AS“ filialas, veikiantis steigėjo
„If P&C Insurance AS“ vardu ir interesais.
2.2. Draudėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris kreipėsi į
Draudiką dėl savanoriškojo draudimo sutarties sudarymo;
kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti savanoriškojo draudimo
sutartį arba kuris sudarė savanoriškojo draudimo sutartį
pagal šias taisykles, ir privalantis mokėti draudimo įmoką.
2.3. Transporto priemonės valdytojas – asmuo, nuosavybės,
patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu
valdantis ir (ar) naudojantis transporto priemonę. Toliau
tekste – valdytojas.
2.4. Nukentėjęs tretysis asmuo – eismo įvykio metu nukentėjęs
asmuo, kuris dėl eismo įvykio patyrė žalos ir, kuris Įstatymo
nurodytomis sąlygomis įgyja teisę į draudimo išmoką.
2.5. Įstatymas – Lietuvos Respublikos transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
įstatymas.
2.6. Standartinės sąlygos – standartinės transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
sutarties sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos draudimo
priežiūros komisijos nutarimu.
2.7. Privalomojo draudimo sutartis – sutartis, sudaryta pagal
standartines sąlygas.
2.8. Savanoriškojo draudimo sutartis – transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartis, sudaryta
pagal šias taisykles.
2.9. Draudimo liudijimas – dokumentas
patvirtinantis
savanoriškos draudimo sutarties sudarymą.
2.10. Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią draudikas privalo
išmokėti tam, kad būtų atlyginta eismo įvykio metu
nukentėjusiems tretiesiems asmenims padaryta žala.
2.11. Kelias – eismui skirta ir naudojama žemės paviršiaus juosta
per visą jos plotį, įskaitant važiuojamąją dalį, sankryžas,
šaligatvius, kelkraščius, pėsčiųjų ir dviračių takus,
skiriamąsias juostas. Į šią sąvoką taip pat įeina gatvės,
aikštės, viadukai, tiltai ir kiti kelio statiniai.
2.12. Transporto priemonė – bet kuri savaeigė kelių transporto
priemonė ir kroviniams gabenti skirtos priekabos bei
puspriekabės, išskyrus bėgines transporto priemones ir
transporto priemones, turinčias mažesnį kaip 50 cm(3)
variklio cilindrų darbinį tūrį.
2.13. Eismo įvykis – kelyje įvykęs eismo įvykis, kurio metu ar dėl
jo, dalyvaujant bent vienai keliu važiuojančiai (judančiai)
transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeisti žmonės ir (ar)
buvo sugadinti ar sunaikinti trečiųjų asmenų transporto
priemonės (priemonė), krovinys, kelias, kelio statiniai, kitas
turtas. Su eismo įvykiu susijusiu laikomas kiekvienas eismo
dalyvis, kuris dalyvavo eismo įvykyje arba kurio elgesys
turėjo eismo įvykiui įtakos.
2.14. Eismo įvykio metu padaryta žala asmeniui – žala
nukentėjusio trečiojo asmens sveikatai ir (ar) žala,
atsiradusi dėl gyvybės atėmimo, padaryta eismo įvykio
metu, ar atsiradusi kaip eismo įvykio pasekmė. Žala
asmeniui nustatoma statymo nustatyta tvarka. Ši sąvoka
neapima neturtinės žalos.
2.15. Eismo įvykio metu padaryta žala turtui – nukentėjusio
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trečiojo asmens turtui eismo įvykio metu padaryta žala ar
žala turtui, atsiradusi kaip eismo įvykio pasekmė. Žala turtui
nustatoma Įstatymo nustatyta tvarka.
2.16. Neturtinė eismo įvykio žala (toliau – neturtinė žala) –
asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių
sumažėjimas ir kitos piniginės išraiškos neturinčios
pasekmės, atsiradusios dėl padarytos per eismo įvykį žalos
asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo.

Draudimo objektas

3. Draudimo objektas – transporto priemonių valdytojų civilinė
atsakomybė už eismo įvykio metu padarytą žalą, kuriai atlyginti
neužtenka draudimo sumos pagal Įstatymą. Draudimo sutartimi
apdraudžiama draudėjo ir kiekvieno kito asmens, teisėtai valdančio
transporto priemonę, civilinė atsakomybė, kuri gali atsirasti valdant
draudimo liudijime (toliau – draudimo liudijimas) nurodytą
transporto priemonę.
4. Šių taisyklių nustatyta tvarka nemokamos išmokos dėl žalos
padarymo atsakingam už žalos padarymą valdytojui, jo naudojamai
transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto
priemonės draudėjo ar savininko turtui.
5. Šių taisyklių nustatyta tvarka išmokos dėl neturtinės žalos
mokamos, jeigu draudimo liudijime atskirai nuo kitų draudimo sumų
(turto ir / arba asmens) nurodyta neturtinės žalos draudimo suma.

Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai

6. Draudžiamasis įvykis yra draudimo liudijime nurodytos
transporto priemonės civilinės atsakomybės atsiradimas dėl
nukentėjusiems tretiesiems asmenims eismo įvykio metu padarytos
žalos asmeniui, neturtinės žalos ir (ar) turtui arba žalos asmeniui,
neturtinės žalos ir (ar) žalos turtui, atsiradusios kaip eismo įvykio
pasekmė (toliau vadinama – eismo įvykio metu padaryta žala), ir
reikalavimo, pareikšto raštu arba žodžiu, atlyginti eismo įvykio metu
padarytą žalą, valdytojui pateikimas, jeigu reikalavimas atitinka visas
šias sąlygas:
6.1. reikalavimas atlyginti eismo įvykio metu padarytą žalą
pareikštas dėl nukentėjusiam trečiajam asmeniui eismo
įvykio metu padarytos žalos;
6.2. žala, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas,
nukentėjusiam trečiajam asmeniui padaryta savanoriškojo
draudimo sutarties galiojimo metu ar atsirado kaip tokio
eismo įvykio pasekmė;
6.3. žalą, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas, nukentėjusiam trečiajam asmeniui padarė valdytojas, vairuodamas
draudimo liudijime nurodytą transporto priemonę;
6.4. reikalavimas atlyginti žalą pareikštas per vienerius metus nuo
žalos atsiradimo dienos arba per vienerius metus nuo tos
dienos, kurią nukentėjęs tretysis asmuo sužinojo ar turėjo
sužinoti apie padarytą žalą.
6.5. reikalavimas atlyginti eismo įvykio metu padarytą žalą
asmeniui ar turtui viršija atitinkamą draudimo sumą pagal
valstybės, kurioje įvyko draudžiamasis įvykis, įvykio metu
Įstatyme nustatytas privalomojo draudimo sumas.
6.6. Žala, dėl kurios atlyginimo pareikštas reikalavimas, padaryta
valstybėje, kurioje pagal savanoriškojo draudimo sutartį,
sudarytą pagal šias taisykles, galioja draudimo apsauga.
7. Nedraudžiamasis įvykis yra valdytojo civilinės atsakomybės
atsiradimas dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nukentėjusiam
trečiajam asmeniui ir reikalavimo atlyginti eismo įvykio metu
padarytą žalą pateikimas valdytojui, jeigu:
7.1. transporto priemonė nedalyvavo kelių eisme: buvo garaže,
remonto dirbtuvėse, kitoje ne kelių eismui skirtoje vietoje,
buvo naudojama darbams ne keliuose;
7.2. žala atsirado tuo metu, kai transporto priemonė dalyvavo bet
kurio pobūdžio sportinėse varžybose, lenktynėse ar
treniruotėse;
7.3. žala atsirado dėl karo veiksmų, neramumų šalies viduje arba
dėl nepaprastosios padėties paskelbimo, taip pat teroristinių
išpuolių, branduolinės energijos poveikio;
7.4. žala dėl transporto priemonės ir joje buvusių daiktų
sugadinimo ar dingimo atsirado ne eismo įvykio metu ar ne
kaip eismo įvykio pasekmė;
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7.5. žala padaryta atsakingam už eismo įvykį valdytojui;
7.6. žala padaryta transporto priemonės, kurią vairavo atsakingas už eismo įvykio metu padarytą žalą valdytojas,
draudėjui;
7.7. žala padaryta turtui, kuris buvo atsakingo už eismo įvykio
metu padarytą žalą valdytojo transporto priemonėje;
7.8. valdytojas žalą padarė tyčia;
7.9. valdytojas padarė žalos valdydamas transporto priemonę
nesudaręs panaudos ar nuomos sutarties arba valdydamas
transporto priemonę be kito teisėto pagrindo;
7.10. valdytojas padarė žalos pagrobta (pavogta) ar kitaip
neteisėtai pasisavinta ar užvaldyta transporto priemone.
7.11. valdytojas vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus,
apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar kitokių psichotropinių
medžiagų;
7.12. valdytojas vairavo techniškai netvarkingą transporto
priemonę, kai ją naudoti draudžia Kelių eismo taisyklės, ir
eismo įvykis įvyko dėl šios priežasties;
7.13. valdytojas padarė eismo įvykį neturėdamas teisės vairuoti
šios rūšies transporto priemonę;
7.14. valdytojas pasišalino iš eismo įvykio vietos;
7.15. transporto priemonės valdytojas, kuris pripažintas kaltu dėl
eismo įvykio, neturėjo su draudiku pasirašytos ir
galiojančios privalomojo draudimo sutarties, kurioje būtų
nurodyta eismo įvykyje dalyvavusi transporto priemonės
valdytojo vairuota transporto priemonė.

Draudimo suma

8. Draudimo suma – tai suma, kurios neviršydamas draudikas
atlygina draudžiamojo įvykio metu transporto priemonių valdytojų
padarytą žalą nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Transporto
priemonės valdytojų civilinė atsakomybė taip pat gali būti
apdraudžiama atskiromis, draudėjo pasirinktomis ir su draudiku
suderintomis draudimo sumomis (dėl žalos turtui, asmeniui ar
neturtinės žalos) arba viena bendra draudėjo pasirinkta ir su draudiku
suderinta žalos turtui ir asmeniui draudimo suma. Draudimo sumos
nurodomos draudimo liudijime ir jos galioja tik tuo atveju, jeigu
Įstatyme nustatytų privalomojo draudimo sumų neužtenka žalai
atlyginti. Jeigu savanoriškojo draudimo sutartis galioja už Lietuvos
Respublikos teritorijos ribų, draudimo sumos galioja tik tuo atveju,
jeigu tos valstybės privalomojo draudimo teisės aktuose nustatytų
sumų neužtenka padarytai žalai atlyginti.

Draudimo sutarties galiojimo teritorija

9. Savanoriškojo draudimo sutartis galioja Lietuvos Respublikos
teritorijoje, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Savanoriškojo draudimo sutarties sudarymo tvarka

10. Draudėjas, sudarydamas savanoriškojo draudimo sutartį, privalo
pateikti tuos pačius dokumentus, kaip ir sudarydamas privalomojo
draudimo sutartį.
11. Draudikas privalo įteikti draudėjui šių taisyklių kopiją, o
Draudėjas, prieš sudarymas savanoriško draudimo sutartį, privalo
susipažinti su šiomis taisyklėmis ir gauti jų kopiją.
12. Savanoriškojo draudimo sutartis gali būti sudaroma vienu iš šių
būdų:
12.1. abiem šalims pasirašant draudimo liudijimą;
12.2. Draudikui pasirašius draudimo liudijimą, o Draudėjui sumokėjus draudimo liudijime nustatytą draudimo įmoką (ar
pirmąją jos dalį) draudimo liudijime nustatytais terminais.

Draudimo sutarties galiojimas, draudimo įmoka

13. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nustatomi draudimo
liudijime.
14. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos draudimo liudijime
nustatytu laiku (išskyrus atvejį, kai draudimo sutarties įsigaliojimas
siejamas su draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu), draudikas
apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, nurodydamas, jog, per 15
dienų nuo pranešimo gavimo draudėjui nesumokėjus draudimo
įmokos ar jos dalies, draudiko prievolės įvykus draudžiamajam įvykiui
mokėti draudimo išmoką vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik
draudėjui sumokėjus draudimo įmoką. Jei savanoriškojo draudimo
sutartyje nenustatytas kitoks pranešimų siuntimo būdas,
preziumuojama, jog draudėjas gavo draudiko pranešimą, išsiųstą

paštu, praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo. Draudikui
neišsiuntus pranešimo apie sutarties nutraukimą, draudimo sutartis
galioja iki numatyto laikotarpio pabaigos.
15. Jeigu draudimo sutartis sudaroma kaip nustatyta šių taisyklių
12.1 punkte ir draudimo įmoka ar jos pirmoji dalis nesumokama
draudimo liudijime nustatytais terminais, tai Draudikas nemoka
Draudėjui draudimo išmokų už draudžiamuosius įvykius, įvykusius iki
faktinės draudimo įmokos ar jos pirmosios dalies sumokėjimo dienos.
Jeigu draudimo sutartis sudaroma kaip nustatyta šių taisyklių 12.2
punkte, ir draudimo įmoka ar jos pirmoji dalis nesumokama draudimo
liudijime nustatytais terminais, draudimo sutartis nutrūksta
automatiškai, be atskiro Draudiko pranešimo, kitą dieną po draudimo
įmokos ar jos pirmosios dalies sumokėjimo termino pabaigos.
16. Jei draudžiamasis įvykis įvyksta draudimo apsaugos sustabdymo
metu, tai draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos.
17. Jei draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau negu 3
mėnesius, tai draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti savanoriško
draudimo sutartį. Draudikas, šiuo pagrindu nutraukęs savanoriškojo
draudimo sutartį, turi teisę į iki draudimo sutarties nutraukimo
nesumokėtas draudimo įmokas, tarp jų ir įmokas, tenkančias
draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 3
mėnesiai.
18. Draudikas gali nutraukti savanoriškojo draudimo sutartį
draudėjui pažeidus esmines draudimo sutarties sąlygas arba iš esmės
pasikeitus aplinkybėms. Esminės draudimo sutarties sąlygų
pažeidimas ar iš esmės pasikeitusios aplinkybės yra:
18.1. Šių taisyklių 22 punkte nustatytų pareigų nevykdymas;
18.2. kiti įstatymuose numatyti atvejai.
19. Jei transporto priemonės, kurios valdytojų civilinė atsakomybė
apdrausta savanoriškuoju draudimu, nuosavybės teisė pereina kitam
asmeniui, išskyrus atvejus kai draudėjo lizingo sutarties pagrindu
valdomos transporto priemonės nuosavybės teisė pereina iš lizingo
davėjo draudėjui, savanoriškojo draudimo sutartis pasibaigia.
20. Draudėjas turi teisę nutraukti savanoriškojo draudimo sutartį
bet kokiu atveju, apie tai raštu įspėjęs draudiką ne mažiau kaip prieš
15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos.
21. Jei šalys nesusitaria kitaip, nutraukiant savanoriškojo draudimo
sutartį draudėjo iniciatyva, draudėjui grąžinama įmoka už likusį
draudimo sutarties galiojimo laiką. Tokiu atveju draudikas turi teisę
išskaičiuoti draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki
30% draudimo įmokos).

Draudėjo pareigos

22. Draudėjas įsipareigoja viso savanoriškojo draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiu turėti galiojančią privalomojo draudimo sutartį,
sudarytą su draudiku. Privalomojo draudimo ir savanoriškojo
draudimo sutartyse turi būti nurodyta ta pati transporto priemonė
(identiški kėbulo numeriai), kurios valdytojų civilinė atsakomybė yra
draudžiama.
23. Kitos draudėjo pareigos savanoriškojo draudimo sutarties
galiojimo metu yra tokios pačios, kaip ir draudėjo pareigos pagal
privalomojo draudimo sutartį.
24. Įvykus eismo įvykiui, draudėjas privalo vykdyti tas pačias
pareigas, kokios yra nustatytos Įstatyme. Reguliuojant draudžiamąjį
įvykį pagal privalomojo draudimo sutartį, kartu reguliuojamas ir
įvykis pagal savanoriškojo draudimo sutartį. Eismo įvykio tyrimo
metu, visų dokumentų, susijusių su eismo įvykiu, draudėjo gaunamų
ir siunčiamų dokumentų kopijos turi būti pateikiamos ir draudikui.

Draudiko pareigos

25. Draudikas įsipareigoja:
26. Supažindinti Draudėją su šiomis taisyklėmis ir įteikti jų kopiją
Draudėjui prieš sudarant savanoriškojo draudimo sutartį.
27. išduoti Draudėjui draudimo liudijimą;
28. įvykus draudžiamajam įvykiui, Įstatyme ir šiose taisyklėse
nustatyta tvarka ir terminais, išmokėti draudimo išmoką eismo
įvykyje nukentėjusiam trečiajam asmeniui;
29. neskelbti apie Draudėją informacijos, gautos sudarant
savanoriškojo draudimo sutartį, išskyrus įstatymuose nurodytus
atvejus.
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Žalos dydžio nustatymas, draudimo išmokos mokėjimas

30. Žalos dydis nustatomas remiantis Įstatymo nuostatomis.
31. Draudikas, gavęs dokumentus, reikalingus turto sunaikinimo ar
sugadinimo priežastims ir žalos dydžiui nustatyti, draudimo išmoką
išmoka per 30 kalendorinių dienų, bet ne anksčiau nei bus žinomos
visos aplinkybės, turinčios įtakos žalos dydžiui.
32. Draudimo išmoka už žalos dalį, viršijančią draudimo sumą pagal
privalomojo draudimo sutartį, mokama ta pačia tvarka, kaip
Įstatyme, išskyrus 31 punkte numatytas sąlygas.
33. Draudimo išmoka pagal savanoriškojo draudimo sutartį nėra
mokama, jeigu pagal Įstatymą draudimo išmoką turi mokėti Lietuvos
Respublikos transporto priemonių draudikų biuras.

Dvigubas draudimas, nevisiškas draudimas, papildomas
draudimas

34. Jeigu įvykus eismo įvykiui nustatoma, kad transporto priemonės
valdytojas yra sudaręs kelias savanoriškojo draudimo sutartis,
tuomet kiekvienas draudikas draudimo išmoką moka proporcingai
savo prisiimtų įsipareigojimų daliai. Draudimo išmoka pagal visas
savanoriškojo draudimo sutartis negali viršyti bendro privalomojo
draudimo sumas viršijančio žalos dydžio.
35. Nevisiško draudimo ir papildomo draudimo sąlygos
savanoriškojo draudimo sutarčiai pagal šias taisykles netaikomos.

Netesybos už draudimo sutarties pažeidimus

36. Už pavėluotą piniginių prievolių įvykdymą savanoriškojo
draudimo sutarties šalys moka Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatytus delspinigius.

Pranešimai

37. Bet koks pranešimas, kurį savanoriškojo draudimo sutarties šalys
perduoda viena kitai, turi būti pateiktas raštu šiuo būdu:
37.1. pasirašytinai įteikiant Draudėjui, Draudikui jo buveinės
adresu, nurodytu draudimo liudijime, šalių pranešime apie
buveinės adreso pakeitimą;
37.2. išsiunčiant registruotu paštu Draudėjo, Draudiko adresu,
nurodytu draudimo liudijime, šalių pranešime apie
buveinės adreso pakeitimą;
37.3. išsiunčiant faksu, nurodytu draudimo liudijime, šalių
pranešime apie fakso numerio pakeitimą;
37.4. persiunčiant elektroniniu paštu, nurodytu draudimo
liudijime, šalių pranešime apie elektroninio pašto adreso
pakeitimą.
38. Pranešimas apie draudimo sutarties nutraukimą turi būti
pasirašytinai įteiktas kitai šaliai arba išsiųstas registruotu paštu.
39. Pranešimo įteikimo Draudikui data laikoma ta data, kurią
draudikas pažymi, kad pranešimas (dokumentai) gautas. Pranešimo
įteikimo Draudėjui data laikoma ta data, kurią Draudėjas pažymi, kad
gavo pranešimą (dokumentus).
Jeigu Draudėjas ir Draudikas pranešimus siunčia paštu, pranešimo
gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto įstaigos, turinčios tam
teisę, pašto spaudą. Tais atvejais, kai nėra įrodymų apie pranešimo
gavimą paštu, terminai nustatomi pagal išsiuntimo datą (pridėjus
tam pranešimui gauti reikalingą normalų laiką), patvirtintą oficialiu
pašto spaudu.
40. Nuostolius dėl pavėluoto pranešimo turi atlyginti ta šalis, kuri
neįvykdo šios pareigos.
41. Savanoriškojo draudimo sutarties šalys privalo nedelsdamos
informuoti viena kitą apie savo buveinės adreso, fakso numerio,
elektroninio pašto adreso pasikeitimą. Jeigu savanoriškojo draudimo
sutarties šalys nesilaiko šios pareigos, pranešimai siunčiami
paskutiniu šaliai žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais. Atsisakymas
priimti pranešimą arba pasirašyti apie jo gavimą prilyginamas jo
gavimui.

43.3. perdraudikams, Draudiko akcininkų grupės įmonėms;
43.4. Draudiko samdomiems išoriniams ekspertams;
43.5. arbitražiniam teismui, Draudėjo įgaliotajam atstovui,
tarpininkui;
43.6. esant Draudėjo sutikimui arba jo prašymui.
44. Draudikas atsako už informacijos apie Draudėją teikimą įstatymų
nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai įstatymai leidžia tokią
informaciją skelbti.

Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimas

45. Teisių ir pareigų pagal savanoriškojo draudimo sutartį
perleidimas galimas tik įstatymų nustatyta tvarka. Jei Draudėjas
nesutinka, kad teisės ir pareigos pagal savanoriškojo draudimo sutartį
būtų perleistos kitai draudimo įmonei, draudimo sutartis
nutraukiama, o Draudėjui grąžinama įmoka už likusį savanoriškojo
draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

Baigiamosios nuostatos

46. Ginčai, kilę tarp Draudėjo ir Draudiko, sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
47. Nesant konkrečių nuostatų šiose taisyklėse, taikomos Lietuvos
Respublikos įstatymuose nustatytos teisės normos.
48. Savanoriškojo draudimo sutarties šalys, sudarydamos sutartį,
gali papildyti šių taisyklių sąlygas. Bet kokie šių taisyklių sąlygų
papildymai sudarant savanoriškojo draudimo sutartį, įteisinami
įrašant atitinkamas nuostatas į savanoriškojo draudimo sutartį arba
jos priedus. Galiojančios savanoriškojo draudimo sutarties
pakeitimai nustatomi savanoriškojo draudimo sutarties prieduose
arba performinant savanoriškojo draudimo sutartį, t. y. galiojanti
savanoriškojo draudimo sutartis nutraukiama ir sudaroma nauja
savanoriškojo draudimo sutartis, nustatanti ankstesnės sutarties
pakeitimus. Performinant draudimo sutartį, atsižvelgiama į jau
sumokėtas draudimo įmokas.
„If P&C Insurance AS“ filialas
Filialo Lietuvoje direktorė
Žaneta Stankevičienė

Pareiga saugoti informaciją

42. Informacija apie Draudėją, pateikta Draudikui, turi būti laikoma
paslaptyje ir naudojama tik Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo
nustatytiems tikslams.
43. Informacija, susijusi su Draudėju, gali būti teikiama:
43.1. teismams, ir kitoms kompetentingoms institucijoms
įstatymų nustatytais atvejais;
43.2. teismui, nagrinėjančiam Draudėjo ir Draudiko ginčus;
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