„If P&C Insurance AS“ filialas
Transporto pramonės įmonių
civilinės atsakomybės
draudimo taisyklės Nr. 013
Su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais 2017-12-11

TURINYS
Draudimo taisyklių struktūra

2

Bendroji dalis
Draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos
Draudimo sutarties sudarymo tvarka ir
ikisutartinės sutarties šalių teisės ir pareigos
Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos draudimo
sutarties galiojimo metu
Nukentėjusiojo trečiojo asmens teisinė padėtis
Draudimo objektas
Nedraudžiamieji įvykiai (galiojantys kiekvienai
pagal šias draudimo taisykles sudarytai
draudimo sutarčiai)
Draudimo apsaugos galiojimo teritorija
Draudimo suma ir jos nustatymo tvarka
Draudimo įmokų dydžių apskaičiavimo tvarka,
draudimo įmokų mokėjimo tvarka bei jos
nesilaikymo pasekmės
Franšizė
Draudimo laikotarpis
Nuostolio nustatymo tvarka
Ekspertų dalyvavimas
Draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo
tvarka bei terminai
Draudimo išmokos nemokėjimas ir mažinimas
Draudimo sutarties pasibaigimo, pakeitimo ir
nutraukimo sąlygos
Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo
tvarka ir informacijos konfidencialumas
Baigiamosios nuostatos

2
2
2
2
3
4

4
4
4

4
5
5
5
5

.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201
VEŽĖJŲ KELIŲ TRANSPORTU
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
Draudimo objektas
Draudžiamieji įvykiai
Nedraudžiamieji įvykiai
Kitos sąlygos

6
6
7
7
7

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 202
EKSPEDITORIŲ ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
Draudimo objektas
Draudžiamieji įvykiai
Nedraudžiamieji įvykiai
Kitos sąlygos

7
7
7
7
7

Papildoma sąlyga Nr. 301
DRAUDIMAS NUO TEMPERATŪROS
REŽIMO NESILAIKYMO

8

Nurodymų draudėjui sąlyga Nr. 401
NURODYMAI KROVINIŲ VEŽĖJAMS
KELIŲ TRANSPORTU

8

5
5
5
6
6

„If P&C Insurance AS“ filialas. ADRESAS: T. Narbuto g. 5, Vilnius LT-08105, ĮM. KODAS: 302279548, PVM KODAS: LT100005135013,
TELEFONAS: 1620, (8~5) 210 8925, FAKSAS: (8~5) 210 9817, EL. PAŠTAS: info@if.lt, TINKLALAPIO ADRESAS: www.if.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre, VĮ „Registrų centras". FILIALO STEIGĖJAS: „If P&C Insurance AS“, REG. NR.: 10100168, VAT REG. NR.: EE100305320,
ADRESAS: Lõõtsa 8A, 11415 Talinas, Estijos Respublika. Duomenys kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje.
Atsitikus įvykiui apie žalą praneškite telefonu 1620 (skambinant iš Lietuvos), +370 5 210 89 25 (skambinant iš užsienio) arba užpildę formą
interneto svetainėje adresu www.if.lt.

Transporto pramonės įmonių civilinės
atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 013
Transporto pramonės įmonių civilinės atsakomybės
draudimo taisyklių struktūra
Transporto pramonės įmonių civilinės atsakomybės draudimo
taisyklės (toliau – draudimo taisyklės) sudarytos iš šių dalių:
Bendrosios dalies, kurioje nurodoma: draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos; draudimo sutarties sudarymo tvarka ir ikisutartinės
sutarties šalių teisės ir pareigos; draudėjo ir draudiko teisės ir
pareigos draudimo sutarties galiojimo metu; draudimo objektas;
nedraudžiamieji įvykiai (galiojantys kiekvienai pagal šias draudimo
taisykles sudarytai draudimo sutarčiai); draudimo apsaugos
galiojimo teritorija; draudimo suma ir jos nustatymo tvarka;
draudimo įmokų dydžių apskaičiavimo tvarka, draudimo įmokų
mokėjimo tvarka bei jos nesilaikymo pasekmės; franšizė; draudimo
laikotarpis; nuostolio nustatymo tvarka; ekspertų dalyvavimas;
draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka bei terminai;
draudimo išmokos nemokėjimas ir mažinimas; draudimo sutarties
pasibaigimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos; netesybos už
draudimo sutarties pažeidimus; informacijos kitai sutarties šaliai
teikimo tvarka ir informacijos konfidencialumas.
Draudimo apsaugos sąlygų (Nr. 201, Nr. 202 ir t.t.), kuriose
patikslinamas draudimo objektas konkrečiai draudimo sutarčiai,
nurodomi draudžiamieji ir papildomi nedraudžiamieji įvykiai bei
nurodomos kitos sąlygos. Jei šios sąlygos neatitinka bendrosios
dalies sąlygų, vadovaujamasi Draudimo apsaugos sąlygomis.
Papildomų sąlygų (Nr. 301, Nr. 302 ir t.t.), kuriose nurodomos
sąlygos, išplečiančios arba susiaurinančios draudimo apsaugą. Jei
šios sąlygos neatitinka bendrosios dalies sąlygų arba Draudimo
apsaugos sąlygų, vadovaujamasi Papildomomis sąlygomis.
Nurodymų draudėjui (Nr. 401 ir t.t.) – nurodymų draudėjui dėl rizikos
mažinimo, kurių draudėjas privalo laikytis.
Draudimo sutarčiai galioja tik tos Draudimo apsaugos sąlygos,
Papildomos sąlygos ir Nurodymai draudėjui, kurie nurodomi
draudimo liudijime. Jei draudimo liudijime nurodomos kitos
sąlygos, kurios neatitinka Draudimo apsaugos sąlygų, Papildomų
sąlygų arba Nurodymų draudėjui, vadovaujamasi draudimo
liudijime nurodytomis kitomis sąlygomis.
Šiose taisyklėse visos sumos nurodytos litais ir eurais. Iki 2014-12-31
imtinai taikomos sumos, nurodytos litais, o nuo 2015-01-01
taikomos sumos, nurodytos eurais.

Bendroji dalis
Draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos
CMR konvencija – 1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių
vežimo keliais sutarties konvencija, papildyta 1978 m. liepos 5 d.
protokolu.
Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties
sudarymo arba kuriam draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį,
arba kuris sudarė draudimo sutartį su draudiku pagal šias draudimo
taisykles.
Draudikas – „If P&C Insurance AS“ filialas.
Ekspeditorius – juridinis asmuo (verslininkas), sudaręs krovinių
ekspedijavimo sutartį su užsakovu ir įsipareigojęs užsakovo
(užsakovo kliento) lėšomis, jo arba savo vardu vežti jam priklausantį
krovinį ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.
Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra draudėjas ir draudikas.
Draudimo sutarties sąlygos įtvirtintos šiose draudimo taisyklėse,
prašyme sudaryti draudimo sutartį (jeigu jis buvo pateiktas
draudikui), draudimo liudijime bei prieduose prie draudimo liudijimo,
jeigu jie yra sudaromi.
Vienas draudžiamasis įvykis – įvykis arba eilė įvykių, kuriuos lėmė ta
pati priežastis tuo pačiu laiku toje pačioje vietoje ir dėl kurio
draudėjui pareiškiamos vieno arba kelių trečiųjų asmenų pretenzijos.
Krovinys – vežami, ekspedijuojami, sandėliuojami, perkraunami arba
kitaip pervežimo tikslais tvarkomi daiktai, išskyrus šių taisyklių
išvardintus daiktus. Konkrečiai draudimo sutarčiai, sudarytai pagal
šias draudimo taisykles, sąvoka „krovinys“ reiškia daiktus, su kuriais
draudėjas už užmokestį atlieka veiksmus, susijusius su apdrausta
veikla.
Prašymas sudaryti draudimo sutartį (toliau – prašymas) – draudėjo
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raštu pateikiamas prašymas, kuriuo išreiškiamas ketinimas sudaryti
draudimo sutartį su draudiku ir kuriuo draudikui suteikiama
informacija apie aplinkybes, turinčias įtakos draudimo rizikai. Tai gali
būti draudiko nustatytos formos dokumentas arba kitaip draudikui
raštu pateikta informacija, kurią draudikas laiko pakankama
draudimo rizikai įvertinti.
Saugoma aikštelė – aptverta (uždara), tamsiu paros metu apšviesta
teritorija su kontroliuojamu transporto priemonių įvažiavimu ir
išvažiavimu bei kontroliuojamu fizinių asmenų įėjimu ir išėjimu, bei
kurioje esančios transporto priemonės (jose esantys kroviniai),
aikštelės personalo saugomi visą parą.
Subkontraktorius – kitas vežėjas arba ekspeditorius (ne draudėjas),
arba kitokia veikla užsiimantis asmuo, pasamdytas draudėjo tikslu
tiekti draudėjui su krovinio vežimu susijusias paslaugas.
Vežėjas – juridinis asmuo, turintis vežėjo veiklos leidimus, licencijas
arba kitus jo veiklą įteisinančius dokumentus, kuris savo vardu ir savo
transporto priemonėmis bei rizika veža krovinius ir prisiima
atsakomybę už krovinių vežimą pagal krovinių vežimo sutartis.
Žala – krovinio arba jo dalies sunaikinimas, sugadinimas, praradimas
arba patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) dėl taisyklėse ir
draudimo sutartyje nustatytų draudžiamųjų įvykių.

Draudimo sutarties sudarymo tvarka ir ikisutartinės sutarties šalių teisės ir pareigos
1. Draudimo sutarčiai sudaryti draudėjas pateikia draudikui
prašymą.
Draudikas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų arba (ir)
informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti.
2. Prieš sudarant draudimo sutartį draudėjas privalo suteikti
draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti
esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio
galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra
ir neturi būti žinomos draudikui. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias
draudėjas privalo informuoti draudiką, laikomos: informacija apie
riziką prašyme, jei draudiko reikalavimu prašymas pildomas; kita
informacija, kurią draudikas prašo suteikti raštu; informacija apie
kitas draudžiamo objekto draudimo sutartis, sudarytas su kitais
draudikais, ir jų sąlygas (draudimo objektus, draudimo sumas,
draudžiamuosius įvykius).
3. Draudikas nustato ir siūlo draudimo sąlygas, remdamasis prašyme
pateikta ir apžiūros metu (jei ji daryta) gauta informacija bei
dokumentais. Jeigu draudiko pasiūlyme nenurodomas pasiūlymo
galiojimo terminas, laikoma kad pasiūlymas galioja 1 mėnesį nuo jo
pateikimo datos.
4. Draudimo sutartis sudaroma sutarties šalims pasirašant
draudimo liudijimą.
5. Prieš sudarant draudimo sutartį draudikas privalo įteikti draudimo
taisyklių kopiją draudėjui.
6. Draudėjas arba draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo
sutartį nenurodydami priežasčių.

Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos draudimo sutarties
galiojimo metu
7. Draudiko pareigos sutarties galiojimo metu:
7.1. įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais išmokėti draudimo išmoką;
7.2. gavus pranešimą apie įvykį, ne vėliau kaip per penkias darbo
dienas atvykti (arba atsiųsti savo atstovą) apžiūrėti sugadintą
krovinį arba jo liekanas arba raštu pateikti draudėjui
instrukcijas dėl tolimesnių veiksmų tiriant įvykį.
8. Draudėjo pareigos sutarties galiojimo metu:
8.1. suteikti draudikui arba jo atstovui galimybę patikrinti
draudėjo įsipareigojimų pagal draudimo sutartį vykdymą;
8.2. laiku mokėti draudimo įmokas;
8.3. laikytis nurodymų draudėjui dėl draudimo rizikos mažinimo
bei saugumo priemonių, nustatytų draudimo sutartyje;
8.4. jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia
draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja
arba gali padidėti draudimo rizika, draudėjas apie tai privalo
pranešti nedelsiant, kai apie tokius pasikeitimus jis sužinojo.
Draudimo rizikos padidėjimu laikomi atvejai, kai pasikeičia:
informacija, kurią draudėjas pateikė draudikui prašyme, jei
draudiko reikalavimu prašymas pildomas; kita informacija,
kurią draudikas prašė suteikti raštu;
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8.5. draudėjas privalo užtikrinti, kad krovinių pervežimams būtų
naudojamos tinkamos transporto priemonės (vilkikai,
priekabos, puspriekabės), kurių tinkamumas patvirtintas
teisės aktų nustatytais dokumentais.
8.6. draudėjas privalo užtikrinti, kad vairuotojai laikytųsi teisės
aktais nustatytų darbo tvarkos reikalavimų.
8.7. draudėjas privalo užtikrinti, kad krovinius vežančiose
transporto priemonėse būtų įrengtos elektroninės
apsaugos nuo vagystės priemonės. Šios apsaugos
priemonės privalo būti naudojamos visais atvejais, kai
vairuotojas negali asmeniškai užtikrinti transporto
priemonės ir krovinio fizinės apsaugos.
8.8. Įvykus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju
pagal draudimo sutarties sąlygas (toliau – įvykis), draudėjas
privalo:
a) imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai
sumažinti (gelbėti krovinį, užkirsti kelią nuostoliams arba
(ir) juos sumažinti), laikydamasis draudiko nurodymų, jeigu
tokie nurodymai draudėjui buvo duoti. Būtinas ir protingas
išlaidas, draudėjo turėtas mažinant žalą arba vykdant
draudiko nurodymus, atlygina draudikas, neatsižvelgdamas
į tai, kad atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato;
b) apie įvykį nedelsdamas pranešti kompetentingoms institucijoms (apie avariją, vagystę arba kitokį dingimą – policijai;
gaisrą – priešgaisrinei saugos tarnybai, sprogimą – policijai
ir avarinei tarnybai ir pan.);
c) nedelsiant, vėliausiai per 1 darbo dieną po sužinojimo apie
įvykį, pranešti draudikui arba jo atstovui apie įvykį ir suteikti
jam išsamią informaciją apie visas draudėjui žinomas įvykio
aplinkybes, o per 3 darbo dienas patvirtinti draudikui šią
informaciją raštu. Draudėjas privalo vykdyti draudiko arba
jo atstovų nurodymus dėl sugadinto krovinio apžiūros
organizavimo bei tolimesnio tvarkymo. Jeigu tretieji
asmenys dėl draudėjo padarytos žalos kreipiasi į teismą,
apie tai draudėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti
draudiką;
d) išsaugoti po įvykio likusį krovinį arba jo liekanas kol atvyks
draudikas arba jo atstovas ir, draudikui arba jo atstovui
atvykus, parodyti sugadintą krovinį arba jo liekanas, nebent
draudikas arba jo atstovas nurodo, kad tai nėra būtina. Jeigu
draudikas arba jo atstovas apžiūros metu arba po jos duoda
nurodymus dėl tolimesnio krovinio arba jo liekanų
saugojimo, draudėjas juos privalo vykdyti. Draudėjo
patirtos ir su draudiku suderintos išlaidos dėl krovinio arba
liekanų saugojimo įtraukiamos į nuostolio sumą;
e) perduoti draudikui visus turimus dokumentus, galinčius
padėti nustatyti įvykio priežastis;
f) suteikti draudikui arba jo atstovui galimybę nevaržomai
tirti įvykio priežastis, aplinkybes bei nuostolių dydį;
g) be draudiko nurodymų neprisiimti jokių įsipareigojimų dėl
žalos atlyginimo, neapmokėti ir nepripažinti jokių
pretenzijų arba apmokėjimo reikalavimų;
h) perduoti draudikui visus dokumentus ir informaciją,
reikalingus tam, kad draudikas tinkamai įgyvendintų jam
pagal subrogaciją (regresą) perėjusią reikalavimo teisę,
pateikti draudikui visą draudėjui žinomą informaciją apie
atsakingą už padarytą žalą asmenį;
i) padėti draudikui ir atitinkamoms tarnyboms nustatyti
įvykio priežastis ir aplinkybes;
j) pateikti draudikui visus dokumentus ir informaciją apie
draudžiamojo įvykio aplinkybes, pasekmes ir nuostolio
dydį. Draudiko reikalavimu draudėjas taip pat privalo
pateikti dokumentus apie draudžiamojo įvykio aplinkybes,
pasekmes ir nuostolio dydį, kuriuos jis turi teisę gauti
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Draudikui
pateiktinų dokumentų ir informacijos sąrašas nurodytas
Draudimo apsaugos sąlygose.
k) nukentėjusiajam trečiajam asmeniui pareiškus ieškinį
tiesiogiai draudikui, pateikti draudikui teismo procesui
reikalingus dokumentus ir informaciją, taip pat, esant
reikalui, užtikrinti savo darbuotojų dalyvavimą teismo
procese.
9. Draudėjo pareigas gali atlikti draudėjo įgaliotas asmuo. Visi šių
taisyklių nurodymai, skirti draudėjui, yra privalomi ir draudėjo

įgaliotiems asmenims. Draudėjas laikomas atsakingu už draudimo
sutarties pažeidimus ir tais atvejais, kai pareigas, kylančias iš
draudimo sutarties vykdymo, pažeidžia draudėjo įgalioti asmenys.
10. Draudiko teisės sutarties galiojimo metu:
10.1. draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos
padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties
sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Jeigu draudėjas
tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų
arba mokėti didesnės draudimo įmokos, draudikas turi
teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo
arba pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms;
10.2. jeigu draudėjas nepraneša draudikui apie draudimo rizikos
padidėjimą, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį
ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos
draudimo įmokos. Tačiau draudikas neturi teisės reikalauti
nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkybės,
galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą;
10.3. patikrinti draudėjo įsipareigojimų pagal draudimo sutartį
vykdymą;
10.4. reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba
padidinti draudimo įmoką, jeigu po draudimo sutarties
sudarymo nustatoma, kad draudėjas dėl neatsargumo
nepateikė Bendrosios dalies 2 punkte nustatytos
informacijos. Tokiais atvejais draudikas privalo ne vėliau
kaip per du mėnesius nuo šių aplinkybių sužinojimo
pasiūlyti draudėjui pakeisti draudimo sutartį. Jeigu
draudėjas atsisako tai padaryti arba (ir) per vieną mėnesį
neatsako į pateiktą pasiūlymą, draudikas turi teisę
reikalauti nutraukti draudimo sutartį. Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas privalo išmokėti draudimo
išmokos, kuri būtų išmokama draudėjui įvykdžius
bendrosios dalies 2 punkte nustatytą pareigą, dalį,
proporcingą sutartos draudimo įmokos ir įmokos, kuri
būtų nustatyta draudėjui, jeigu jis būtų įvykdęs bendrosios
dalies 2 punkte nustatytą pareigą, santykiui;
11. Draudėjo teisės sutarties galiojimo metu:
11.1. įstatymuose nustatyta tvarka gauti informaciją apie
draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
11.2. jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės
pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės, dėl
kurių sumažėja arba gali sumažėti draudimo rizika,
draudėjas dėl draudimo rizikos sumažėjimo turi teisę
reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba
sumažinti draudimo įmoką. Jeigu draudikas tokiu atveju
nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų arba
sumažinti draudimo įmokos, draudėjas turi teisę kreiptis į
teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo arba pakeitimo
iš esmės pasikeitus aplinkybėms.

Nukentėjusiojo trečiojo asmens teisinė padėtis
12. Asmuo, kuris dėl netinkamo draudėjo vežimo arba
ekspedijavimo sutarties vykdymo patyrė žalą (nukentėjęs trečiasis
asmuo), turi teisę iš draudiko tiesiogiai reikalauti draudimo išmokos.
13. Įgyvendindamas savo teisę į draudimo išmoką, nukentėjęs
trečiasis asmuo privalo įvykdyti pareigas, numatytas šių draudimo
taisyklių 8.8, 201.8 ir 202.6 punktuose.
14. Visais atvejais, neatsižvelgiant į tai, arba draudėjas pranešė
nukentėjusiajam trečiajam asmeniui, apie galiojančią civilinės
atsakomybės draudimo sutartį, nukentėjęs trečiasis asmuo
pateikdamas prašymą draudimo išmokai gauti turi pateikti
dokumentus ir informaciją patvirtinančią:
14.1. draudžiamojo įvykio buvimą;
14.2. apdraustos ir dėl su krovinio vežimu susijusios rizikos
poveikio atsiradusias pasekmes, tai yra žalą kurią
nukentėjęs trečiasis asmuo patyrė, bei nuostolių dydį;
14.3. priežastinį ryšį tarp draudžiamojo įvykio ir atsiradusios
žalos;
14.4. kitus duomenis, susijusius su draudžiamuoju įvykiu, šio
įvykio aplinkybėmis ir pasekmėmis, kurių pagrįstai reikalauja draudikas, o nukentėjęs trečiasis asmuo objektyviai
tokius duomenis gali pateikti.
15. Draudikas turi teisę prieš reikalaujantį draudimo išmokos
nukentėjusį trečiąjį asmenį panaudoti visus prieš draudėją turimus
atsikirtimus.
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Draudimo objektas

16. Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai susiję su
draudėjo veikusio kaip vežėjas automobilių keliais arba ekspeditorius
civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis. Tikslus draudimo
objektas nurodomas Draudimo apsaugos sąlygose, Papildomose
sąlygose arba (ir) draudimo liudijime. Jeigu šiuose dokumentuose
pateikiami skirtingos apimties draudimo objektai, vadovaujamasi
draudimo liudijime nurodytu draudimo objektu.
17. Draudimo apsauga galioja tik draudėjo asmeniškai vežamiems
kroviniams, o ekspeditoriaus civilinės atsakomybės draudimo atveju –
jo ekspedijuojamiems kroviniams, kurie draudimo liudijime nurodyti
kaip apdrausti. Kitiems kroviniams, įskaitant krovinius, nurodytus
Bendrosios dalies 18.1 punkte, draudimo apsauga negalioja.
18. Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo objektu
nelaikoma:
18.1. atsakomybė, susijusi su šiais kroviniais:
a) auksas, sidabras ir kiti brangieji metalai arba jų lydiniai,
brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai;
b) monetos, pinigai, vertybiniai popieriai;
c) dokumentai ir planai;
d) meno kūriniai, paveikslai, skulptūros, antikvariatas ir
panašūs daiktai;
e) pašto ženklai;
f) tabakas ir tabako gaminiai;
g) alkoholis ir alkoholio produktai (įskaitant alų ir vyną);
h) paštas, persikraustymo daiktai, gyvi gyvūnai, palaikai;
i) kompiuteriai ir jų komponentai, vaizdo ir garso technika,
mobilieji telefonai, negabaritiniai arba sunkiasvoriai
kroviniai.
Negabaritinis arba sunkiasvoris krovinys – krovinys, kurio
faktiški matmenys arba svoris didesni negu maksimalūs
leidžiami dydžiai, nustatyti šalyse, per kurių teritorijas jis
vežamas;
18.2. atsakomybė dėl žalos draudėjui priklausančiam arba
nuomojamam turtui;
18.3. atsakomybė dėl baudų, delspinigių, netesybų ir kitų
panašių mokėjimų atlyginimo;
18.4. nuostoliai dėl neteisingo apmokėjimo (išperkamojo
mokesčio) arba neatsiskaitymo pristačius krovinį;
18.5. žala asmens sveikatai arba žala dėl asmens gyvybės
atėmimo.

Nedraudžiamieji įvykiai (galiojantys kiekvienai pagal šias
draudimo taisykles sudarytai draudimo sutarčiai)

19. Nepriklausomai nuo to, kokios Draudimo apsaugos sąlygos,
Papildomos sąlygos arba (ir) Nurodymų draudėjui galioja konkrečiai
draudimo sutarčiai, nedraudžiamaisiais įvykiais visoms draudimo
sutartims, sudarytoms pagal šias draudimo taisykles, laikomi šie
atsitikimai:
19.1. jeigu įvykis įvyko dėl draudėjo, jo darbuotojų arba asmenų,
kuriuos jis pasitelkė sutarties vykdymui tyčios arba didelio
neatsargumo. Ši nuostata netaikoma ir draudikas privalo
mokėti draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu tyčiniai
veiksmai arba neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji
gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);
19.2. jeigu įvykis įvyko dėl draudėjo, jo darbuotojų arba asmenų,
kuriuos jis pasitelkė sutarties vykdymui, TIR konvencijos
arba kitų su muitinės ir pasienio režimu susijusių teisės
aktų pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, kontrabandą
arba kitą nelegalų krovinio vežimą. Šios nuostatos taikymui
neturi reikšmės kokios valstybės teisės aktai pažeidžiami;
19.3. jeigu žala atsirado dėl radioaktyvaus spinduliavimo arba
kitokio branduolinės energijos poveikio;
19.4. jeigu žala atsirado dėl karo veiksmų, pilietinio karo,
ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, masinių riaušių,
streiko, lokauto arba terorizmo.
Terorizmas – asmens arba asmenų veiksmas, veiksmai arba
grasinimai atlikti tokį veiksmą arba veiksmus politiniais,
religiniais, ideologiniais arba panašiais tikslais, dėl kurių
padaroma arba gali būti padaryta žala;
19.5. jeigu draudėjo civilinė atsakomybė atsirado dėl valstybės
institucijų nurodymu atlikto krovinio konfiskavimo, arešto,
sulaikymo, sunaikinimo, paskirtų baudų už muitinės, TIR
konvencijos arba (ir) kitų teisės aktų pažeidimus. Šios
nuostatos taikymui neturi reikšmės kokios valstybės teisės
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aktai pažeidžiami;
19.6. atsakomybė, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su
draudėjo finansinių įsipareigojimų nevykdymu;
19.7. žala, atsiradusi dėl natūralaus krovinio nubyrėjimo,
natūralaus nutekėjimo, natūralaus krovinio nusidėvėjimo
arba suirimo, natūralaus svorio arba tūrio sumažėjimo arba
kitų nuostolių, atsiradusių dėl krovinio kilmės arba jo
vidinių savybių;
19.8. žala dėl krovinio dingimo arba trūkumo, kai krovinio
dingimo arba trūkumo priežasčių negalima paaiškinti,
pavyzdžiui pristačius krovinį su nepažeistomis plombomis,
nesant išorinių vagystės arba plėšimo pėdsakų (nėra
išorinių transporto priemonės arba krovinio įpakavimo
pažeidimų) ir pan.;
19.9. aplinkos užteršimas;
19.10. žala, atsiradusi nepažymėtam dokumentuose kroviniui;
19.11. žala, atsiradusi dėl neblaivių arba kitaip apsvaigusių draudėjo darbuotojų veiksmų arba neveikimo, taip pat kai
transporto priemonę, vežančią krovinį, vairavo neblaivus,
kitaip apsvaigęs arba neturintis teisės ją vairuoti asmuo;

Draudimo apsaugos galiojimo teritorija
20. Draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime nurodytoje
teritorijoje. Tai gali būti valstybių, jų grupių, kontinentų sąrašas arba
(ir) atstumas nuo Vilniaus miesto kilometrais, taip pat pastatai,
patalpos, žemės sklypai.
21. Vežėjų ir ekspeditorių atsakomybės draudimo atveju, jeigu
krovinio pakrovimo arba iškrovimo vieta yra už draudimo apsaugos
galiojimo teritorijos ribų, draudimo apsauga negalioja visam vežimui.

Draudimo suma ir jos nustatymo tvarka
22. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kuri
lygi maksimaliai draudimo išmokai, kurią draudikas gali išmokėti
pagal draudimo sutartį.
23. Draudimo liudijime nurodoma draudimo suma vienam
draudžiamajam įvykiui ir gali būti nurodoma draudimo suma visam
draudimo laikotarpiui. Draudimo suma visam draudimo laikotarpiui –
tai didžiausia visų draudimo išmokų, išmokėtų pagal draudimo
sutartį, suma. Jeigu draudimo liudijime draudimo suma visam
draudimo laikotarpiui nenurodoma, tai ji yra lygi draudimo sumai
vienam draudžiamajam įvykiui.
24. Draudimo suma nustatoma draudėjo ir draudiko susitarimu.

Draudimo įmokų dydžių apskaičiavimo tvarka, draudimo
įmokų mokėjimo tvarka bei jos nesilaikymo pasekmės

25. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo
sutartyje. Draudimo įmoką nustato draudikas, atsižvelgiant į
draudėjo pateiktą ir kitą informaciją, draudimo riziką ir draudimo
sutartyje nustatytas sąlygas.
26. Jeigu neįmanoma apskaičiuoti tikslios draudimo įmokos,
draudimo sutartyje nurodoma minimali avansinė draudimo įmoka.
Galutinė draudimo įmoka nustatoma ir mokama draudimo sutartyje
nustatyta tvarka. Pasibaigus draudimo laikotarpiui arba nutraukus
sutartį draudėjo iniciatyva, minimali avansinė draudimo įmoka
negrąžinama.
27. Jeigu draudėjas nesumoka draudimo įmokos ar jos dalies
draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejį, kai draudimo
sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos ar jos dalies
sumokėjimu), Draudikas apie tai privalo pranešti Draudėjui raštu,
nurodydamas, kad per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo Draudėjui
nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartis
pasibaigs.
28. Jeigu draudimo sutartis sudaroma, kaip nustatyta šių Draudimo
taisyklių 4 punkte, ir draudimo įmoka ar jos pirmoji dalis nesumokama
draudimo sutartyje nustatytais terminais, Draudikas nemoka
Draudėjui 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.
29. Net ir pasibaigus draudimo laikotarpiui arba nutraukus draudimo
sutartį, draudėjo pareiga sumokėti draudimo įmoką už draudimo
apsaugą išlieka.
30. Draudimo įmoka arba jos dalis laikoma sumokėta, kai atitinkama
suma įrašoma į draudiko sąskaitą banke arba sumokama į draudiko
kasą.
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Franšizė
31. Franšizė – suma, kuri kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju
išskaitoma iš mokėtinos draudimo išmokos.
32. Franšizė nurodoma draudimo liudijime.

Draudimo laikotarpis
33. Draudimo laikotarpis nurodomas draudimo liudijime.
Nuostolio nustatymo tvarka
34. Nuostolio dydį nustato draudikas, vadovaudamasis iš draudėjo,
pretenzijos pareiškėjo, kitų įstaigų, organizacijų, įmonių, asmenų
gautais dokumentais.
35. Į nuostolio dydį įskaičiuojamos šios draudėjo patirtos pagrįstos ir
būtinos išlaidos:
35.1. patirtos dėl to, kad įvykus draudžiamajam įvykiui
draudėjas ėmėsi jam prieinamų protingų priemonių
galimai žalai sumažinti;
35.2. teismo išlaidos (žyminio mokesčio ir už advokato
paslaugas), kurios atsiranda teisminio proceso metu
bylinėjantis su ieškovais dėl nuostolio atlyginimo bei
atmetant nepagrįstas pretenzijas;
35.3. skirtos draudžiamojo įvykio aplinkybių tyrimui arba
draudėjo interesų gynimui teismuose dėl įvykių, už kuriuos
atsakomybė tenka draudėjui;
35.4. kitos iš anksto su draudiku suderintos išlaidos.

Ekspertų dalyvavimas
36. Kiekviena draudimo sutarties šalis savo sąskaita gali samdyti
ekspertus ir remtis jų išvadomis nustatant įvykio priežastis ir
nuostolių dydį.

Draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka bei
terminai
37. Draudimo išmoka yra nuostolio atlyginimui mokėtina pinigų
suma, apskaičiuota draudimo sutartyje (įskaitant šias taisykles ir
kitus draudimo sutarties sąlygas nustatančius dokumentus)
nustatyta tvarka, atsižvelgiant į bet kokį dvigubą draudimą bei
draudimo išmokos mažinimo pagrindus, nustatytus draudimo
sutartyje (įskaitant šias taisykles ir kitus draudimo sutarties sąlygas
nustatančius dokumentus), bei išskaičiavus franšizę.
38. Mokant draudimo išmoką už Bendrosios dalies 35 punkte
nurodytas išlaidas, franšizė iš mokėtinos draudimo išmokos nėra
išskaičiuojama.
39. Draudimo išmoka draudikas moka (pervedant ją į sąskaitą
banke) nukentėjusiam trečiajam asmeniui, o, jei draudėjas atlygino
žalą, padarytą nukentėjusiam trečiajam asmeniui, draudikas moka
draudimo išmoką draudėjui.
40. Draudimo išmoka turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų
nuo tos dienos, kai draudikas gauna visą informaciją, reikšmingą
nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes, bei
nuostolio dydį.
Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos mokėjimą:
40.1. kol bus nustatytas ir pagrįstas nuostolio dydis;
40.2. kol draudėjas arba (ir) reikalavimo teisę turintis trečiasis
asmuo pateiks visus dokumentus, reikalingus įvykio
aplinkybėms arba (ir) nuostolio dydžiui nustatyti;
40.3. jei draudėjui dėl įvykio reiškiamas civilinis ieškinys arba jei
prieš draudėją arba asmenį, turintį teisę gauti draudimo
išmoką keliama baudžiamoji byla, arba pradėtas teismo
procesas – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo arba
nutraukimo dienos, arba iki proceso pabaigos, jeigu sprendimas byloje arba procese turi reikšmę nustatant arba
įvykis yra draudžiamasis arba (ir) nustatant nuostolių dydį.
41. Jei įvykis yra draudžiamasis, o draudėjas arba reikalavimo teisę
turtintis trečiasis asmuo ir draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos
dydžio, draudėjo pageidavimu draudikas privalo išmokėti sumą, lygią
šalių neginčijamai draudimo išmokai (avansinę draudimo išmoką), jei
tikslus nuostolio dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
42. Jeigu po draudimo išmokos sumokėjimo paaiškėja, kad pagal
draudimo sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo
būti mokama arba turėjo būti mokama mažesnė draudimo išmoka,
draudėjas arba trečiasis asmuo per 30 kalendorinių dienų privalo
grąžinti draudikui draudimo išmoką arba permokėta draudimo
išmokos dalį, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.
43. Jeigu atsakingas už padarytą žalą asmuo atlygino nuostolį arba jo

dalį, tai draudimo išmoka mokama atskaičiavus sumą, kurią
draudėjas arba nukentėjęs trečiasis asmuo gavo iš atsakingo už
padarytą žalą asmens.
44. Jeigu draudimo išmoka už tą patį nuostolį turi būti mokama
pagal kelias draudimo sutartis (dvigubas draudimas), tai kiekvienas
draudikas atlygina nuostolius proporcingai savo atsakomybės daliai,
tačiau bendra draudimo išmokų suma neturi viršyti nuostolio sumos.
45. Jeigu nėra sutarta kitaip, mokant draudimo išmoką išskaičiuojamos nesumokėtos draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas
draudimo išmokos mokėjimo dieną yra suėjęs. Jeigu mokant
draudimo išmoką bus išmokėta visa draudimo sutartyje nustatyta
draudimo suma, išskaičiuojamos visos nesumokėtos draudimo
įmokos, neatsižvelgiant į jų mokėjimo terminus.

Draudimo išmokos nemokėjimas ir mažinimas
46. Draudimo išmoka nemokama jei:
46.1. įvykis nedraudžiamasis;
46.2. draudėjas arba (ir) nukentėjęs trečiasis asmuo bando
suklaidinti draudiką klastodamas faktus, kurie turi įtakos
draudžiamojo įvykio aplinkybėms arba (ir) draudimo
išmokos dydžiui nustatyti;
46.3. žala atsirado dėl to, kad draudėjas arba (ir) nukentėjęs
asmuo sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų
priemonių šiai žalai sumažinti arba išvengti.
47. Draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti:
47.1. jeigu draudėjas tyčia pateikė neteisingą informaciją, kuri
galėjo sąlygoti draudiko apsisprendimą sudaryti draudimo
sutartį arba nustatyti draudimo sąlygas;
47.2. jeigu draudėjas laiku nepranešė draudikui apie
draudžiamąjį įvykį, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie
draudžiamąjį įvykį draudikas sužinojo laiku arba kai
nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturi įtakos
draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką;
47.3. jeigu draudėjas apie gaisrą nedelsiant nepranešė
priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, apie vagystę policijai,
apie sprogimą, avariją – atitinkamai tarnybai, taip pat kai
nurodytos tarnybos nepatvirtina įvykio fakto;
47.4. jeigu draudėjas nepranešė apie draudimo rizikos
padidėjimą ir nuostolio arba jo padidėjimo priežastis yra
draudikui nepraneštos aplinkybės, padidinusios draudimo
rizika;
47.5. jeigu draudėjas atsisakė savo reikalavimo teisės arba jos
įgyvendinti negalima dėl draudėjo kaltės. Tokiais atvejais
draudikas visiškai arba iš dalies atleidžiamas nuo
draudimo išmokos mokėjimo ir turi teisę reikalauti
grąžinti jau išmokėtą draudimo išmoką;
47.6. jeigu draudėjas be raštiško draudiko sutikimo prisiėmė
atsakomybę už nuostolius, įsipareigojo tenkinti trečiųjų
asmenų pretenzijas arba atlyginti nuostolius;
47.7. jeigu draudėjas nevykdo kitų pareigų, nustatytų draudimo
sutartyje;
47.8. kitais įstatymuose nustatytais atvejais.
48. Jei draudėjas nesilaiko draudiko nurodymų dėl reikalavimo
pareiškėjui priimtino ginčo sprendimo, visas papildomas išlaidas
susidariusias po tos dienos, kai draudėjas nesilaikė draudiko
nurodymų dėl reikalavimo pareiškėjui priimtino ginčo sprendimo,
draudėjas padengs savo rizika ir sąskaita.
49. Draudikas neturi teisės:
49.1. išmokėti draudimo išmoką arba atsisakyti ją išmokėti,
neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu;
49.2. atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos
jam prieinamos informacijos.
50. Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo
išmoką dėl to, jog draudėjas pažeidė draudimo sutarties sąlygas,
privalo įvertinti draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo
sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu, žalos,
atsiradusios dėl pažeidimo, dydį.

Draudimo sutarties pasibaigimo, pakeitimo ir nutraukimo
sąlygos
51. Draudimo sutartis pasibaigia:
51.1. pasibaigus draudimo laikotarpiui;
51.2. draudikui išmokėjus visas draudimo sutartyje nustatytas
draudimo sumas;
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51.3. draudimo sutarties šalių susitarimu;
51.4. jei likviduojamas draudėjas ir nėra jo teisių ir pareigų
perėmėjų;
51.5. kitais įstatymų nustatytais pagrindais arba šių taisyklių
nustatyta tvarka.
52. Draudimo sutartis gali būti pakeista draudėjui ir draudikui
susitarus.
53. Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį draudėjui
pažeidus esmines draudimo sutarties sąlygas arba iš esmės
pasikeitus aplinkybėms. Esminiai draudimo sutarties pažeidimai arba
iš esmės pasikeitusios aplinkybės, dėl kurių gali būti nutraukta
draudimo sutartis, yra:
53.1. draudimo įmokos arba jos dalies nesumokėjimas laiku.
Tokiu atveju sutartis nutraukiama kaip nustatyta
Bendrosios dalies 27 punkte;
53.2. nepranešimas apie kitą to paties objekto draudimo sutartį
su kitų draudiku nuo tų pačių rizikų;
53.3. nurodymų draudėjui dėl draudimo rizikos mažinimo,
nustatytų draudimo sutartyje, nevykdymas;
53.4. nepranešimas apie draudimo rizikos padidėjimą, kaip
nustatyta bendrosios dalies 8.4 punkte.
Draudimo sutartis nutraukiama draudikui išsiuntus apie
tai pranešimą draudėjui.
54. Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kokiu atveju.
Jeigu draudimo sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva, draudėjui
grąžinama draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo
laikotarpį, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo
išlaidas (iki 30% grąžintinos draudimo įmokos sumos, bet ne mažiau
kaip 57 Eur / 200 Lt) bei pagal draudimo sutartį išmokėtų draudimo
išmokų sumas.
Tais atvejais, kai draudimo sutartyje nurodoma minimali avansinė
draudimo įmoka, nutraukiant sutartį draudėjo iniciatyva turi būti
paskaičiuota galutinė draudimo įmoka. Jeigu galutinė draudimo
įmoka viršys minimalią avansinę draudimo įmoką, draudėjas privalo
sumokėti skirtumą.

Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka ir informacijos konfidencialumas
55. Bet koks pranešimas, kurį draudimo sutarties šalys perduoda
viena kitai, turi būti raštiškas:
55.1. įteikiant draudėjui, draudikui arba jo įgaliotam asmeniui
arba teisėtam atstovui;
55.2. išsiunčiant registruotu laišku draudėjo, draudiko adresu,
nurodytu draudimo sutartyje, šalių pranešime apie
buveinės adreso pakeitimą;
55.3. išsiunčiant faksu, nurodytu prašyme, draudimo sutartyje,
šalių pranešime apie fakso numerio pakeitimą;
55.4. išsiunčiant elektroniniu paštu, nurodytu draudimo
sutartyje, šalių pranešime apie elektroninio pašto adreso
pakeitimą.
56. Pranešimo įteikimo data laikoma ta data, kurią gavėjas
pranešimą gavo.
57. Jeigu pranešimas siunčiamas paštu, pranešimo gavimo data
nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos,
turinčios tam teisę. Tais atvejais, kai nėra įrodymų apie dokumento
gavimą paštu, terminai nustatomi pagal išsiuntimo datą (pridėjus
tam pranešimui gauti reikalingą protingą laiką), patvirtintą oficialiu
pašto spaudu.
58. Draudikas neturi teisės atskleisti informacijos, gautos jam
vykdant draudimo veiklą, apie draudėją arba nukentėjusįjį trečiąjį
asmenį, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
59. Informacija apie draudėją, kurią draudikas gavo vykdydamas
draudimo veiklą, gali būti atskleista:
59.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų
nustatytais atvejais;
59.2. teismui, nagrinėjančiam draudėjo ir draudiko ginčus;
59.3. perdraudikams, draudiko akcininkų grupės įmonėms;
59.4. draudiko samdomiems ekspertams, atstovams, konsultantams;
59.5. komerciniam arbitražui, nagrinėjančiam draudėjo ir
draudiko ginčą, draudėjo įgaliotam atstovui arba
tarpininkui;
59.6. esant draudėjo sutikimui arba jo prašymui.
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Baigiamosios nuostatos
60. Jeigu draudimo sutartyje draudimo sumos, franšizės, draudimo
įmokos arba kitos sumos nurodytos kita valiuta nei litai (jeigu
draudimo sutartis sudaryta iki 2014-12-31 imtinai) arba eurai (jeigu
draudimo sutartis sudaryta 2015-01-01 arba vėliau), mokėjimai
pagal draudimo sutartį iki 2014-12-31 imtinai vykdomi litais, o nuo
2015-01-01 – eurais atitinkamai pagal mokėjimo dieną galiojantį
oficialų Lietuvos Banko nustatytą lito (iki 2014-12-31 imtinai) arba
euro (nuo 2015-01-01) ir atitinkamos valiutos kursą.
61. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal
draudimo sutartį kitam arba kitiems draudikams, gavęs atitinkamos
institucijos, vykdančios draudimo priežiūrą, leidimą. Apie ketinimą
perleisti teises ir pareigas draudikas privalo informuoti draudėją prieš
du mėnesius, jeigu draudimo sutartyje nenustatytas ilgesnis
laikotarpis. Draudėjui nesutinkant su draudiko ketinimu perleisti
teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam arba kitiems
draudikams, draudimo sutartis nutraukiama taip pat, kaip ir
draudėjui nutraukiant draudimo sutartį prieš terminą (kaip nustatyta
Bendrosios dalies 54 punkte).
62. Tarp draudėjo ir draudiko kilę ginčai sprendžiami derybų būdu, o
nesusitarus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose.
63. Jeigu nesutarta kitaip, draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos
Respublikos teisė.
64. Draudimo sutarties šalys, sudarydamos draudimo sutartį, gali
papildyti šias taisykles, arba susitarti dėl kitų nei šiose taisyklėse
sąlygų taikymo.
„If P&C Insurance AS“ filialas
Filialo Lietuvoje direktorė
Žaneta Stankevičienė

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 201
VEŽĖJŲ KELIŲ TRANSPORTU
ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
Draudimo objektas
201.1. Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su
draudėjo, veikusio kaip vežėjas kelių transportu, civiline atsakomybe,
prieš trečiuosius asmenis.
201.2. Draudimo apsauga galioja vežant krovinius tik tomis
transporto priemonėmis, kurios nurodytos draudimo sutartyje.
Transporto priemonių sąrašas gali būti keičiamas draudėjo ir
draudiko rašytiniu susitarimu.
201.3. Kartu su Bendroje dalyje nurodytomis išimtimis, pagal šią
Draudimo apsaugos sąlygą draudimo objektu nelaikoma:
201.3.1. draudėjo civilinė atsakomybė dėl kitos nei krovinių
vežimas kelių transportu veiklos (pvz., ekspedicija,
sandėliavimas, krovimas, remontas, pakavimas ir pan.);
201.3.2. draudėjo civilinė atsakomybė, prisiimta pagal CMR
Konvencijos 24 ir 26 straipsnius. Jeigu draudėjas prisiima
papildomą atsakomybę pagal šiuos straipsnius,
papildomai prisiimta atsakomybė nėra draudimo
objektas ir nuostoliai atlyginami vadovaujantis CMR
Konvencijos 23 straipsnio 3 dalies nuostatomis;
201.3.3. draudėjo civilinė atsakomybė, prisiimta pagal CMR
Konvencijos 40 straipsnį taip pakeičiant CMR
Konvencijos 37 ir 38 straipsnių nuostatas;
201.3.4. draudėjo negautos arba sumažėjusios pajamos
(pavyzdžiui, neatsiskaitymas su vežėju už pervežimą);
201.3.5. draudėjo civilinė atsakomybė, kai vienas arba keli paeiliui
krovinį vežę vežėjai tapo nemokūs (CMR Konvencijos 38
straipsnis);
201.3.6. draudėjo civilinė atsakomybė už draudėjo subkontraktorių, agentų arba kitų asmenų, kurių paslaugomis
vežimo procese draudėjas naudojosi, padarytą žalą.

Draudžiamieji įvykiai
201.4. Draudžiamasis įvykis yra draudėjo, veikiančio kaip vežėjas
kelių transportu ir asmeniškai vežusio krovinį draudimo liudijime
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nurodytu transportu, sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimas
už vežto krovinio visišką arba dalinį praradimą arba sugadinimą, taip
pat pavėluotą krovinio pristatymą, kai ši atsakomybė kyla pagal CMR
konvenciją arba Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksą,
atsižvelgiant į draudimo sutartyje (įskaitant šias taisykles ir kitus
draudimo sutarties sąlygas nustatančius dokumentus) nurodytas
išimtis.

Nedraudžiamieji įvykiai

201.5. Papildomai prie draudimo taisyklių Bendrojoje dalyje
nurodytų nedraudžiamųjų įvykių, nedraudžiamaisiais įvykiais taip
pat laikomi šie įvykiai:
201.5.1. draudėjo civilinė atsakomybė už draudėjo subkontraktorių, agentų arba kitų asmenų, kurių paslaugomis
vežimo procese draudėjas naudojasi, padarytą žalą, kai
draudėjas jiems raštu arba žodžiu perduoda savo
įsipareigojimų arba jų dalies vykdymą;
201.5.2. draudėjo civilinė atsakomybė už vežėjo arba vežėjo
darbuotojų, agentų arba kitų asmenų, kurių
paslaugomis jis naudojosi, žalą padarytą sąmoningai
arba dėl jo kaltės, kuri prilyginama tyčiniams
veiksmams arba dėl didelio neatsargumo;
201.5.3. atsakomybė dėl akivaizdžiai per mažų krovinio
pristatymo terminų viršijimo;
201.5.4. atsakomybė dėl krovinio pristatymo neteisėtam
gavėjui;
201.5.5. jei žalos priežastis yra krovinio sugedimas dėl
temperatūros režimo nesilaikymo;
201.5.6. žala, atsiradusi dėl to, kad draudėjas nesirūpino priimto
krovinio saugumu, paliko transporto priemonę su
kroviniu be priežiūros ne saugomoje aikštelėje,
nutoldamas nuo jos atstumu, kuris nėra saugus.
Saugiu atstumu, kuriuo galima nutolti nuo transporto
priemonės ne saugomoje aikštelėje, laikomas toks
atstumas, kuris leistų nuolat stebėti krovinį ir užtikrinti
galimybę iš karto imtis veiksmų, įgalinančių sustabdyti
ir išvengti galimo nuostolio (dalinės arba visiškos
krovinio arba (ir) krovinio dokumentų vagystės,
krovinio sugadinimo arba sunaikinimo, transporto
priemonės su kroviniu vagystės ir pan.);
201.5.7. bet kokia atsakomybė dėl draudėjo ir trečiųjų asmenų
santykių, kurių nereglamentuoja CMR konvencija arba
Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas.

Kitos sąlygos

201.6. Draudimo apsauga galioja tiems vežimams, kurie prasidėjo
draudimo sutarties galiojimo metu.
201.7. Papildomai prie draudimo taisyklių Bendrojoje dalyje
nurodytų pareigų, draudėjas taip pat privalo rūpestingai parinkti
transporto priemonių vairuotojus, juos reguliariai konsultuoti ir
apmokyti bei kontroliuoti jų pareigų vykdymą.
201.8. Draudimo išmokai gauti draudėjas, priklausomai nuo įvykio
pobūdžio bei aplinkybių, privalo pateikti draudikui šių dokumentų
originalus arba geros kokybės tinkamai patvirtintas kopijas:
201.8.1. draudimo sutartį;
201.8.2. CMR, TIR CARNET (vietinio pervežimo važtaraštį);
201.8.3. sąskaitą-faktūrą;
201.8.4. muitinės deklaraciją;
201.8.5. krovinio vežimo sutartį (pervežimo užsakymą);
201.8.6. policijos pažymą;
201.8.7. vairuotojo paaiškinimą;
201.8.8. nepriklausomų ekspertų krovinio defektavimo aktą;
201.8.9. refrižeratoriaus šaldymo įrenginio tinkamumo
sertifikatą (FRC, ATP);
201.8.10. krovinio savininką (žalą patyrusį asmenį) patvirtinančius dokumentus;
201.8.11. prašymą atlyginti nuostolius;
201.8.12. nukentėjusiojo trečiojo asmens pretenziją dėl
nuostolių atlyginimo;
201.8.13. susirašinėjimo su pretenzijų reiškėjais arba kitais
suinteresuotais trečiaisiais asmenimis nuorašus.
Šis dokumentų sąrašas yra preliminarus, todėl atsižvelgdamas į
draudžiamojo įvykio pobūdį, žalos dydį ir jos atsiradimo priežastis,
mechanizmą, draudžiamojo įvykio pasireiškimo formas, priežastinį

ryšį tarp draudžiamojo įvykio ir žalos specifiką, bei kitas su
draudžiamuoju įvykiu, jo pasekmėmis, nuostolių dydžio nustatymu ir
draudėjo prievolių pagal šią sutartį vykdymu susijusias aplinkybes,
draudikas turi teisę pareikalauti kitų dokumentų, nenurodytų sąraše.

Draudimo apsaugos sąlyga Nr. 202
EKSPEDITORIŲ ATSAKOMYBĖS
DRAUDIMAS
Draudimo objektas

202.1. Draudimo objektas yra draudėjo, veikiančio kaip ekspeditorius, turtiniai interesai susiję su jo civiline atsakomybe, kylančia iš
ekspedicijos sutarčių dėl šiose sutartyse numatytų ekspeditoriaus
veiksmų netinkamo vykdymo.
202.2. Kartu su Bendroje dalyje nurodytomis išimtimis, pagal šią
Draudimo apsaugos sąlygą draudimo objektu nelaikoma draudėjo
atsakomybė kylanti pagal CMR konvenciją, ADR sutartį, ATP
susitarimą arba kitus vežėjo atsakomybę reglamentuojančius
nacionalinius arba tarptautinius teisės aktus.

Draudžiamieji įvykiai
202.3. Draudžiamasis įvykis yra draudėjo, veikiančio kaip
ekspeditorius, civilinės atsakomybės atsiradimas:
202.3.1. 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;
202.3.2. dėl žalos atsiradusios vėluojant vykdyti sutartinius
įsipareigojimus. Tokiu atveju draudimo išmoka
ribojama užmokesčiu už suteiktas paslaugas;
202.3.3. dėl krovinio nusiuntimo klaidingu adresu;
202.3.4. dėl krovinio siuntimo dokumentų neteisingo paruošimo;
202.3.5. dėl kitų įvykių, nurodytų draudimo liudijime.

Nedraudžiamieji įvykiai

202.4. Kartu su Bendrojoje dalyje nurodytais nedraudžiamaisiais
įvykiais, nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi šie įvykiai:
202.4.1. draudėjo civilinės atsakomybės atsiradimas, kai žala
atsirado dėl subkontraktorių arba draudėjo agentų
veiksmų arba neveikimo, kai draudėjas raštu arba
žodžiu perduoda savo įsipareigojimų arba jų dalies
vykdymą subkontraktoriams, išskyrus atvejus, kai žala
atsirado kaip paties draudėjo nurodymų pasekmė;
202.4.2. ieškiniai, kylantis iš ekspedicijos sutarčių, kuriose
draudėjas prisiima atsakomybę dėl ekspeditorių versle
neįprastų susitarimų;
202.4.3. kiti įvykiai, nenurodyti šios Draudimo apsaugos sąlygos
202.3 punkte.

Kitos sąlygos

202.5. Kartu su Bendrojoje dalyje nurodytomis pareigomis,
draudėjas privalo:
202.5.1. rūpestingai parinkti bei krovinių vežimams užsakyti tik
tas transporto įmones, kurios turi galiojančią vežėjų
atsakomybės draudimo sutartį su atsakomybės
draudimo sumomis, ne mažesnėmis kaip draudėjo
atsakomybės už vežamą krovinį dydis;
202.5.2. vežimo užsakymuose nurodyti tikslias krovinių
priėmimo, vežimo ir atidavimo (iškrovimo) aplinkybes
ir vietas bei išaiškinti vežėjams išmuitinimo formalumus. Kontroliuoti vežėjų atstovų tinkamą pareigų
vykdymą.
202.6. Draudimo išmokai gauti draudėjas, priklausomai nuo įvykio
pobūdžio bei aplinkybių, privalo pateikti draudikui šių dokumentų
originalus arba geros kokybės tinkamai patvirtintas kopijas:
202.6.1. draudimo sutarti;
202.6.2. krovinio ekspedijavimo sutartį su užsakovu;
202.6.3. CMR, TIR CARNET (vietinio pervežimo važtaraštį);
202.6.4. sąskaitą-faktūrą;
202.6.5. muitinės deklaraciją;
202.6.6. krovinio vežimo sutartį (pervežimo užsakymą);
202.6.7. vežėjo atsakomybės draudimo sutartį;
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202.6.8.
202.6.9.
202.6.10.
202.6.11.

policijos pažymą;
vairuotojo paaiškinimą;
nepriklausomų ekspertų krovinio defektavimo aktą;
refrižeratoriaus šaldymo įrenginio tinkamumo sertifikatą (FRC, ATP);
202.6.12. pretenziją vežėjui su nuostolių paskaičiavimais;
202.6.13. krovinio savininką (žalą patyrusį asmenį) patvirtinančius dokumentus;
202.6.14. prašymą atlyginti nuostolius;
202.6.15. nukentėjusiojo trečiojo asmens pretenziją dėl
nuostolių atlyginimo;
202.6.16. susirašinėjimo su pretenzijų reiškėjais arba kitais
suinteresuotais trečiaisiais asmenimis nuorašus.
Šis dokumentų sąrašas yra preliminarus, todėl atsižvelgdamas į
draudžiamojo įvykio pobūdį, žalos dydį ir jos atsiradimo priežastis,
mechanizmą, draudžiamojo įvykio pasireiškimo formas, priežastinį
ryšį tarp draudžiamojo įvykio ir žalos specifiką, bei kitas su
draudžiamuoju įvykiu, jo pasekmėmis, nuostolių dydžio nustatymu ir
draudėjo prievolių pagal šią sutartį vykdymu susijusias aplinkybes,
draudikas turi teisę pareikalauti kitų dokumentų, nenurodytų sąraše.

Papildoma sąlyga Nr. 301
DRAUDIMAS NUO TEMPERATŪROS
REŽIMO NESILAIKYMO
301.1. Draudimo sutarčiai, kurios dalį sudaro ši Papildoma sąlyga,
negalioja Draudimo apsaugos sąlygos Nr. 201 „Vežėjų kelių
transportu atsakomybės draudimas“ 201.5.5 punktas.
301.2. Mokant draudimo išmoką dėl draudžiamojo įvykio, kurio
priežastis yra krovinio sugedimas dėl temperatūros režimo
nesilaikymo, draudimo liudijime nurodyta franšizė dvigubinama.
Jeigu draudimo liudijime franšizė nurodoma kaip pinigų suma ir kaip
nuostolio dalis procentais, dvigubinami abu šie skaičiai (pavyzdžiui,
jeigu draudimo liudijime nurodyta franšizė 10% nuostolio sumos,
bet ne mažiau kaip 579 Eur / 2 000 Lt, tai mokant draudimo išmoką
pagal šią Papildomą sąlygą taikoma 20% nuostolio sumos, bet ne
mažesnė kaip 1 158 Eur / 4 000 Lt franšizė).

Nurodymų draudėjui sąlyga Nr. 401
NURODYMAI KROVINIŲ VEŽĖJAMS KELIŲ
TRANSPORTU

paliekamos nesaugomos ir be įjungtų elektroninių apsaugos nuo
vagystės sistemų. Poilsio dienomis transporto priemonės su kroviniu
turi būti laikomos saugomose aikštelėse, o, nesant tokiai galimybei,
turi būti užtikrinamas maksimalus krovinio saugumas naudojant
kombinuotą fizinę ir elektroninę apsaugą (elektroninių apsaugos nuo
vagystės sistemų įjungimas, vairuotojo pasilikimas transporto
priemonėje, pasaugos paslaugas pagal sutartis teikiančių asmenų
pasitelkimas ir pan.).
401.6. Nepalikti sunkvežimyje transporto priemonės dokumentų,
krovinio dokumentų, TIR knygelių.
401.7. Draudžiama pasiimti su savimi nepažįstamų asmenų.
Draudžiama suteikti informaciją apie krovinį neįgaliotiems gauti šią
informaciją asmenims.
401.8. Iškraunant krovinį reikia įsitikinti, kad pristatytas tik
nurodytas dokumentuose krovinys.
Šaldyti kroviniai
401.9. Transporto priemonė, skirta vežti šaldytus krovinius, turi būti
aprūpinta temperatūros registravimo įtaisais.
401.10. Vidinė skirto vežimui krovinio temperatūra turi būti
patikrinta dalyvaujant užsakovui (krovinio siuntėjui) ir užrašyta į
krovinio važtaraštį. Kiek įmanoma tiksliau turi būti nustatyta šaldyto
krovinio būklė.
401.11. Pakrovimo erdvė arba konteineris turi būti iš anksto įšaldyti
iki reikiamos temperatūros.
401.12. Vežant šviežią maistą būtina įsitikinti, kad krovinys yra
transportuojamas neapšerkšnijęs.
401.13. Tiek vežant krovinį, tiek stovint transporto priemonei
privaloma reguliariai tikrinti šaldymo prietaisų būklę.
Vairuotojo pareigos žalos atveju
401.14. imtis visų įmanomų priemonių kad žala būtų kuo mažesnė
arba kad jos visai išvengti;
401.15. apiplėšimo, vagystės, eismo įvykio, kuris gali sukelti žalą
kroviniui, atveju nedelsiant informuoti artimiausią policijos poskyrį,
gaisro atveju – priešgaisrinei saugos tarnybai;
401.16. neduoti jokių pasižadėjimų atlyginti nuostolį kroviniui arba
prisiimti atsakomybę už žalą. Jei reikalaujama pasirašyti kokius nors
dokumentus, parašytus užsienio kalba, jų tekstas turi būti išverstas.
Priešingu atveju užsienio kalba parašytų dokumentų nepasirašinėti ir
tik jei to neįmanoma išvengti pasirašyti, prieš tai padarius įrašą „sign,
but do not understand“ (liet. reiškia „pasirašau, bet nesuprantu“);
401.17. apie įvykį informuoti įmonės vadovybę arba kitus atsakingus
asmenis;
401.18. jei turimas draudiko avarinio komisaro adresas – informuoti
draudiko avarinį komisarą.

Šių nurodymų draudėjas privalo laikytis. Jeigu šių nurodymų
nesilaikoma, draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba visai
jos nemokėti.
Šie nurodymai turi būti kiekvienoje transporto priemonėje, kuri
vykdo tarptautinius krovinių vežimus, ir vairuotojai turi būti
supažindinti su šiais nurodymais.
Krovinio priėmimas
401.1. Priimant krovinį, privaloma patikrinti:
401.1.1. arba teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo
ženklinimas ir numeracija važtaraštyje;
401.1.2. krovinio ir pakuotės išorinę būklę.
401.2. Jeigu vietų skaičius, ženklinimas, numeracija skiriasi arba
krovinio ir pakuotės išorinė būklė netinkama, būtina įrašyti
atitinkamas pastabas važtaraštyje, o siuntėjas turi patvirtinti, kad
šios pastabos jam yra priimtinos (pasirašyti važtaraštyje arba pan.).
401.3. Jeigu nėra galimybių patikrinti krovinio, tai apie tai privaloma
nurodyti važtaraštyje. Pavyzdžiui: „Krovinys priimtas su siuntėjo
plomba be krovinio vietų perskaičiavimo“.
401.4. Privaloma kontroliuoti krovinio išdėstymą automobilio
kėbule, puspriekabėje arba priekaboje pakrovimo metu, siekiant, kad
tai nesukeltų pavojaus eismo saugumui, transporto priemonei arba
(ir) vežamam kroviniui. Jei akivaizdu, kad krovinys pakrautas
netinkamai, privaloma apie tai pranešti siuntėjui ir pareikalauti
pašalinti trūkumus. Priešingu atveju privaloma įrašyti apie tai
pastabą į važtaraštį arba atsisakyti priimti krovinį.
Krovinio vežimas. Krovinio pristatymas
401.5. Pakrautos transporto priemonės niekada neturi būti
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