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Gamybos (verslo) nutrūkimo draudimo
taisyklės Nr. 006
Bendrosios nuostatos
Jeigu draudimo sąlygos, nurodytos draudimo liudijime ir šiose
taisyklėse, skiriasi, vadovaujamasi draudimo liudijime nurodytomis
sąlygomis.
Gamybos (verslo) nutrūkimo draudimo sutartis (toliau tekste –
draudimo sutartis) gali būti sudaroma tik tuo atveju, jeigu yra
sudaroma Įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartis pagal
Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisykles Nr. 004 (toliau tekste
– susijusi turto draudimo sutartis).
Jeigu neįsigalioja susijusi turto draudimo sutartis, ji yra nutraukiama
ar kitaip pasibaigia, atitinkamai neįsigalioja, nutrūksta ir (ar)
pasibaigia ir draudimo sutartis. Ši taisyklių nuostata taikoma
neatsižvelgiant į kitas šių taisyklių nuostatas.
Kadangi pagal šias taisykles Draudėjo sąvoka apima ir su Draudėju
susijusius asmenis, visas Draudėjo pareigas, nustatytas draudimo
sutartyje ar teisės aktuose gali atlikti ir su Draudėju susiję asmenys.
Visos draudimo sutarties sąlygos ir nurodymai, skirti Draudėjui, yra
privalomi ir su Draudėju susijusiems asmenims. Draudėjas laikomas
atsakingu už Draudėjo pareigų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą,
taip pat draudimo sutarties pažeidimus ir tais atvejais, kai Draudėjo
pareigas, kylančias iš draudimo sutarties ar teisės aktų, pažeidžia su
Draudėju susiję asmenys.

Draudikas ir Draudėjas

1. Draudikas – „If P&C Insurance AS“ filialas
2. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo
sutarties sudarymo, kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo
sutartį arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku pagal šias
Draudimo taisykles. Draudėjo sąvoka apima ir su Draudėju susijusius
asmenis, kuriais yra laikomi: Draudėjo dalyviai (pavyzdžiui,
akcininkai, dalių ar pajų turėtojai), priežiūros ir valdymo organų
nariai; Draudėjo darbuotojai ar asmenys, faktiškai dirbantys darbo ar
kitokios sutarties pagrindu; Draudėjo įgaliotas asmuo ar asmuo, kitu
pagrindu veikiantis Draudėjo vardu ir (ar) interesais; susijusia turto
draudimo sutartimi apdrausto turto teisėti valdytojai, jų dalyviai,
priežiūros ir valdymo organų nariai, darbuotojai ar asmenys, faktiškai
dirbantys darbo ar kitokios sutarties pagrindu.
3. Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, turintis
teisę gauti draudimo išmoką.

Draudimo objektas

4. Draudimo objektas yra Draudėjo finansiniai nuostoliai, atsiradę
dėl verslo nutrūkimo, kurį tiesiogiai sukėlė draudimo sutartyje
nurodytas draudžiamasis įvykis, įvykęs draudimo vietoje ir draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu.
5. Verslo nutrūkimas – staigus, netikėtas ir nenumatytas apdraudžiamos veiklos nutrūkimas ar apimties sumažėjimas dėl
apdraudžiamai veiklai naudojamo turto, kuris yra apdraustas
susijusia turto draudimo sutartimi, sunaikinimo, sugadinimo ar
praradimo, tiesiogiai nulemto draudžiamųjų įvykių, nurodytų
galiojančioje susijusioje turto draudimo sutartyje.
6. Konkretūs draudimo sutartimi draudžiami Draudėjo finansiniai
nuostoliai yra nurodomi draudimo liudijime. Draudimo sutartimi gali
būti apdraudžiami šie finansiniai nuostoliai:
6.1. Bendrasis pelnas.
Bendrasis pelnas – pajamos iš apdraustos veiklos (apyvartos),
atmetus kintamus kaštus.
Kintami kaštai – kaštai, kurie kinta ir yra tiesiogiai priklausomi nuo vykdomos apdraustos veiklos ar gamybos apimties:
• išlaidos žaliavoms, pagrindinėms ir pagalbinėms medžiagoms, prekėms, komplektuojamiesiems gaminiams ar
atsargoms;
• išlaidos ryšiams, energijai, šilumai, vandeniui, jei tai nėra
pastovūs kaštai, skirti minimaliems įmonės poreikiams
tenkinti;
• akcizai, muitai, pridėtinės vertės ir kiti mokesčiai už
parduodamas prekes ar suteikiamas paslaugas, priklausantys
nuo apyvartos;
• išsiunčiamų prekių gabenimo išlaidos (frachtas), jei nėra
anksčiau Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų (nėra sutarta dėl
pastovių tolimesnių mokėjimų);
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• nuo apyvartos priklausančios draudimo įmokos;
• pajamos ir išlaidos, nesusijusios su draudžiama veikla;
• nuo apyvartos ar gamybos apimties priklausantis darbo
užmokestis (kaip nurodyta 6.4 punkte), jeigu dėl to atskirai
susitarta ir tai nurodyta draudimo sutartyje.
Bendrasis pelnas gali būti apskaičiuotas ir kitu būdu – sumuojant
grynąjį pelną ir pastovius kaštus.
Grynasis pelnas – gautų bendrųjų pajamų dalis, liekanti
atėmus (finansines) subjekto veiklos sąnaudas, ypatinguosius
praradimus ir sumokėtus mokesčius;
Pastovūs kaštai – kaštai, kurių Draudėjas negali išvengti, ir
kurie išlieka atsitikus draudžiamajam įvykiui (pav. pastovi
atlyginimų dalis, pastovūs mokėjimai finansinėms institucijoms, nuomos išlaidos, amortizacija ir pan.). Jų dydis yra
pastovus ir nepriklauso nuo gaminamos produkcijos kiekio ar
vykdomos veiklos apimties.
6.2. Negautos nuomos pajamos.
Negautos nuomos pajamos – tai pinigų suma, kurią Draudėjas
gautų už išnuomojamą turtą (pastatus arba pastatus ir
įrenginius, jei pastatai išnuomojami su įrenginiais) iš
nuomininkų, jei šis Draudėjo valdomas turtas nebūtų
sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl draudžiamojo įvykio
(neįtraukiant bet kokių kintamų kaštų šio objekto priežiūrai,
tokių kaip elektra, valymo išlaidos ir pan.).
6.3. Papildomos išlaidos.
Papildomos išlaidos – Draudiko ir Draudėjo susitarimu
suderintos išlaidos, skirtos verslo nutrūkimui išvengti ar
sumažinti ar būtinos Draudėjo veiklos palaikymui, tokios kaip:
• papildomas užmokestis už darbą viršvalandžiais;
• papildomų patalpų, įrenginių nuoma;
• greitesnis pristatymas;
• papildomos specialistų komandiruotės;
• laikinų statinių statymas;
• papildomos išlaidos skelbimams ir reklamai;
• kitos panašios tiesioginės išlaidos, kurių Draudėjas nebūtų
patyręs, jei nebūtų įvykęs draudžiamasis įvykis.
6.4. Kintamasis darbo užmokestis.
Kintamasis darbo užmokestis – darbo užmokestis, kuris
priklauso nuo apyvartos. Tai gali būti:
• darbuotojų, dirbančių gamyboje, darbo užmokestis (įtraukiant mokesčius);
• darbuotojų, dirbančių prekyboje ar paslaugų sektoriuje,
komisiniai atlyginimai (įtraukiant mokesčius).
Jei draudimo sutartimi draudžiamas kintamasis darbo
užmokestis, tai jis neįtraukiamas į bendrąjį pelną.
7. Pagal šias taisykles draudimo objektu nelaikoma ir nedraudžiama:
7.1. verslo nutrūkimas, jei sunaikinamos, sugadinamos transporto
priemonės, eksploatuojamos viešojo naudojimo keliuose,
geležinkelio transporto priemonės, orlaiviai, laivai, žemės
sklypai, vandens telkiniai, jei draudimo sutartyje nenurodyta
kitaip.
7.2. pelnas ir išlaidos, nesusiję su apdraudžiama veikla;
7.3. pajamos ar išlaidos, susiję su finansine ar investicine veikla,
finansinių priemonių, vertybinių popierių ar nekilnojamojo
turto sandoriais;
7.4. baudos, netesybos, skolos, delspinigiai, pradelsti mokėjimai,
kitos bet kokio pobūdžio sankcijos dėl sutarčių, užsakymų ar
susitarimų su klientais ar tiekėjais nevykdymo ar netinkamo
vykdymo arba kylantys kitais pagrindais nei sutartiniai
santykiai;
7.5. kintami kaštai, priklausantys nuo apdraudžiamos veiklos
apimties, nebent yra draudžiamas kintamasis darbo
užmokestis ir tai yra nurodyta draudimo sutartyje.
7.6. nuostoliai, kiek jie patiriami (padidėja) pailgėjus apdraudžiamos veiklos atstatymo laikotarpiui ar padidėjus Draudėjo
kaštams dėl to, kad Draudėjas siekia išplėsti, patobulinti,
pagerinti apdraustus verslo procesus lyginant su buvusiais
prieš verslo nutrūkimą, jeigu draudimo sutartyje nebuvo
papildomai susitarta dėl šių papildomų kaštų atlyginimo;
7.7. nuostoliai, kiek jie patiriami (padidėja) pasibaigus atsakomybės laikotarpiui, jeigu per draudimo sutartyje nurodytą
atsakomybės laikotarpį Draudėjas nespėja atkurti apdraustos
veiklos apyvartos iki tokio lygio, kuris būtų buvęs, jei nebūtų
turto žalos bei verslo nutrūkimo;

7.8. nuostoliai, kiek jie patiriami (padidėja) dėl aplaidaus
finansinės apskaitos vykdymo, finansinių ataskaitų audito
neatlikimo, kai pagal teisės aktų reikalavimus finansinių
ataskaitų auditas yra privalomas, ar finansinės apskaitos
dokumentų neatitikimo teisės aktų reikalavimams;
7.9. nuostoliai, kiek jie patiriami (padidėja) dėl to, kad
Draudikas sustabdė įvykio, kuris gali būti pripažintas
draudžiamuoju, priežasčių, aplinkybių ir pasekmių tyrimą
bei nuostolio dydžio nustatymą (šių taisyklių 56.5 punktas)
arba atideda draudimo išmokos mokėjimą (šių taisyklių
75.2 punktas);
7.10. nuostoliai, kiek jie patiriami (padidėja) dėl Draudėjo kaltės
ar aplinkybių, kurios buvo ar privalėjo būti kontroliuojamos
Draudėjo arba dėl kurių atsakomybė tenka Draudėjui;
7.11. nuostoliai dėl prastovų, darbų nevykdymo dėl to, kad
Draudėjas ar turto savininkas laiku neskiria pakankamų
lėšų sunaikintam, sugadintam ar prarastam turtui įsigyti ar
atkurti ir šis turtas ar jo dalis yra nedraustas pagal susijusią
turto draudimo sutartį, draustas nevisiškai, draustas pas
kitą draudiką, draustas ne nuo tų įvykių, dėl kurių įvyko
verslo nutrūkimas;
7.12. nuostoliai, kurie atsiranda todėl, kad įranga, analogiška
sugadintai, negaminama ar nebegaminamos jai tinkamos
atsarginės dalys ar nėra įmanoma ją tinkamai aptarnauti,
jei draudimo sutartyje nesusitarta kitaip.

Draudžiama veikla, draudimo vieta
8. Apdraudžiama veikla – gamyba, prekyba ar paslaugos, kuriems
taikoma draudimo sutartyje nustatyta draudimo apsauga.
Apdraudžiama veikla nurodoma draudimo liudijime.
9. Draudimo vieta – pastatai, patalpos, vieta, teritorija, kurioje
vykdoma apdraudžiama veikla. Draudimo vieta nurodoma draudimo
sutartyje. Draudimo apsauga galioja, jei sunaikinamas, sugadinamas
ar prarandamas Draudiko susijusia turto draudimo sutartimi
apdraustas turtas, esantis draudimo vietoje, jei draudimo sutartyje
nenurodyta kitaip.

Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai
Draudžiamieji įvykiai

10. Draudikas atlygina Draudėjui draudimo liudijime nurodytus
finansinius nuostolius, jei Draudėjas turėjo nutraukti apdraustą veiklą
ar sumažinti apdraustos veiklos apimtis, dėl:
10.1. Draudėjo turto, esančio draudimo sutartyje nurodytoje
draudimo vietoje, sunaikinimo, sugadinimo, ar praradimo,
nulemto draudžiamųjų įvykių, nurodytų galiojančioje
susijusioje turto draudimo sutartyje;
10.2. kitų draudimo sutartyje nurodytų ir individualiai aptartų
draudžiamųjų įvykių ar papildomų draudimo išplėtimų.

Nedraudžiamieji įvykiai

11. Draudikas neatlygina Draudėjui draudimo liudijime nurodytų
finansinių nuostolių bet kuriuo iš šių 11.1-11.9 punktų pagrindu
(nedraudžiamieji įvykiai):
11.1. jei įvykis pripažintas nedraudžiamuoju arba kitais
pagrindais nėra mokama draudimo išmoka pagal susijusią
turto draudimo sutartį ar sutartis;
11.2. jei įvykis pripažintas draudžiamuoju pagal susijusią turto
draudimo sutartį, tačiau šis įvykis nedraudžiamasis pagal
draudimo sutartį;
11.3. jei verslo nutrūkimo metu nėra su Draudiku sudarytos
galiojančios susijusios turto draudimo sutarties, pagal kurią
būtų apdraustas turtas, dėl kurio sunaikinimo, sugadinimo
ar praradimo nutrūksta ar sutrinka apdraudžiama veikla;
11.4. jei įvykis įvyko ir (ar) nuostoliai patirti dėl Draudėjo ir (ar)
Naudos gavėjo tyčios ar veiksmų, nukreiptų nepagrįstai ir
neteisėtai gauti ar padidinti draudimo išmoką;
11.5. jei Draudėjas ir (ar) Naudos gavėjas bando suklaidinti
Draudiką pateikdami neteisingą informaciją, klastodami
dokumentus ar iškreipdami faktus, kurie turi įtakos
nustatant draudžiamojo įvykio priežastis ir aplinkybes arba
(ir) draudimo išmokos dydį;
11.6. jei Draudėjo veikla uždraudžiama, apribojama ar
sustabdoma teisėsaugos, valstybės ar savivaldybės

institucijų sprendimais;
11.7. jei verslo nutrūkimas yra įmonės bankroto, pertvarkymo,
restruktūrizavimo ar likvidavimo pasekmė;
11.8. bet kokių kitų įvykių ar priežasčių, susijusioje turto
draudimo sutartyje draudimo ar draudimo sutartyje
neįvardytų kaip draudžiamieji įvykiai;
11.9. kitais atvejais, kai Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti
draudimo išmoką.

Nuostolių apskaičiavimo laikotarpis, atsakomybės
laikotarpis

12. Finansiniai nuostoliai pradedami skaičiuoti nuo to momento, kai
dėl draudžiamojo įvykio nutrūksta apdraudžiama veikla ar sumažėja
iš jos gaunamos pajamos, ir skaičiuojami tol, kol pasiekiama veiklos
apimtis, kuri būtų buvusi, jei nebūtų įvykęs įvykis (toliau tekste –
nuostolių apskaičiavimo laikotarpis), tačiau ne ilgiau nei atsakomybės
laikotarpis.
13. Kai draudžiamos negautos nuomos pajamos (pagal taisyklių 6.2
punktą), nuostolių apskaičiavimo laikotarpis pradedami skaičiuoti
nuo to momento, kai dėl draudžiamojo įvykio nutrūksta
apdraudžiama veikla ar sumažėja iš jos gaunamos pajamos, ir
skaičiuojami tol, kol fiziškai atkuriamas turtas (pagal 63.4 punktą),
tačiau ne ilgiau nei atsakomybės laikotarpis.
14. Į nuostolių apskaičiavimo laikotarpį neįtraukiami finansiniai
nuostoliai nuo to momento, kai Draudikas sustabdė įvykio, kuris gali
būti pripažintas draudžiamuoju, priežasčių, aplinkybių ir pasekmių
tyrimą bei nuostolio dydžio nustatymą (šių taisyklių 56.5 punktas)
arba atidėjo draudimo išmokos mokėjimą (šių taisyklių 75.2 punktas)
iki tol, kol įsiteisėja teismo sprendimas ar nuosprendis, įsiteisėja
procesinis sprendimas, kuriuo panaikinami įtarimai ar nutraukiama
arba sustabdoma baudžiamoji byla.
15. Į nuostolių apskaičiavimo laikotarpį neįtraukiami finansiniai
nuostoliai už laikotarpį, per kurį apdraudžiama veikla nebuvo
atstatyta dėl Draudėjo kaltės ar aplinkybių, kurios buvo ar privalėjo
būti kontroliuojamos Draudėjo arba dėl kurių atsakomybė tenka
Draudėjui.
16. Atsakomybės laikotarpis – laikotarpis, kuris nustatomas
draudimo sutartyje. Tai maksimalus laikotarpis, per kurį skaičiuojami
susidarę finansiniai nuostoliai ir už juos mokama draudimo išmoka.
Jis prasideda, kai sunaikinamas, sugadinamas, prarandamas susijusia
turto draudimo sutartimi apdraustas turtas, tiesiogiai lemiantis
verslo nutrūkimą.

Draudimo vertė. Draudimo suma. Nevisiškas draudimas.
Draudimas padidinta suma. Draudimas pirmąja rizika.
Dvigubas draudimas
17. Draudimo vertė – pinigais išreikšta finansinių nuostolių suma,
kurią Draudėjas patirtų per atsakomybės laikotarpį, jei įvyktų verslo
nutrūkimas. Draudimo vertė nustatoma įvertinus faktinius
paskutinių finansinių metų duomenis, faktinį finansinių rezultatų
pokytį (augimą ar mažėjimą) einamaisiais metais iki draudimo
sutarties sudarymo, planuojamą (įvykusį) finansinių rezultatų pokytį
(augimą ar mažėjimą pagal verslo planus) būsimuoju draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiu.
18. Draudėjas pateikia draudimo vertę Draudikui prieš sudarant
draudimo sutartį. Draudėjas atsako už draudimo vertės dydžio
teisingumą ir draudimo sumos atitikimą draudimo vertės dydžiui.
Atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudimo vertę apskaičiuoja
Draudikas. Draudimo vertė apskaičiuojama imant prieš pat
atsitinkant draudžiamajam įvykiui esančius faktinius finansinius
duomenis bei įvertinus planuotus apdraudžiamos veiklos finansinius
pokyčius nuostolių apskaičiavimo laikotarpiu.
19. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma,
kurios negali viršyti draudimo išmoka, kurią Draudikas gali išmokėti
pagal draudimo sutartį už vieną draudžiamąjį įvykį. Draudimo suma
apskaičiuojama atsižvelgiant į Draudėjo pateiktą draudimo vertę.
Draudimo suma nustatoma kiekvienai draudžiamai finansinių
nuostolių grupei.
20. Jeigu draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę, buvusią
prieš pat atsitinkant draudžiamajam įvykiui bei vertinant finansinių
rezultatų pokytį nuostolių apskaičiavimo laikotarpiu, tai
apskaičiuojant draudimo išmoką taikomos šių taisyklių 21 punkto
nuostatos, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje yra nurodyta, kad
tai pirmosios rizikos draudimas. Nevisiško draudimo nuostatos
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galioja ir tuo atveju, jei apdraudžiamai veiklai klostantis geriau ar
blogiau nei planuota, gaunamas didesnis ar mažesnis bendrasis
pelnas nei prognozuota prieš sudarant draudimo sutartį.
21. Kai Draudėjo nurodyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo
vertę prieš pat draudžiamąjį įvykį ir vertinant apdraustos veiklos
finansinių rezultatų pokytį nuostolių apskaičiavimo laikotarpiu
draudimo vertė yra didesnė nei 10%, tai apskaičiuojant draudimo
išmoką Draudikas atlygina Draudėjo patirtų finansinių nuostolių dalį,
proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui (toliau
tekste – nevisiškas draudimas).
22. Pirmosios rizikos draudimas reiškia, kad draudimo išmoka
mokama neviršijant draudimo sumos, neatsižvelgiant į nevisišką
draudimą.
23. Jeigu draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, viršija
draudimo vertę (toliau tekste – draudimas padidinta suma), tai
draudimo sutartis negalioja tai draudimo sumos daliai, kuri viršija
draudimo vertę.
Jeigu draudimo įmokos mokamos periodiškai ir, nustačius, kad yra
draudimas padidinta suma, draudimo įmoka dar nėra visiškai
sumokėta, likusi mokėti draudimo įmokos suma sumažinama
proporcingai draudimo sumos sumažinimo dydžiui.
24. Papildomų išlaidų draudimas visuomet yra pirmosios rizikos
draudimas.
25. Esant dvigubam draudimui, galioja atitinkamos Lietuvos
Respublikos teisės aktų nuostatos.

Išskaita (franšizė)
26. Išskaita (franšizė) – suma, kuri kiekvieno draudžiamojo įvykio
atveju išskaitoma iš mokėtinos draudimo išmokos, t. y. draudimo
išmoka yra lygi finansinių nuostolių ir išskaitos dydžių skirtumui.
27. Išskaita nurodoma draudimo sutartyje kaip:
27.1. suma, išreikšta piniginiais vienetais;
27.2. laikotarpis, išreikštas dienomis arba valandomis. Jei
draudimo sutartyje nenurodyta, kad draudžiama kalendorinėmis dienomis, išskaitos laikotarpis skaičiuojamas
darbo dienomis arba darbo valandomis;
27.3. laikotarpio ir piniginės sumos derinys.
28. Išskaita, išreikšta laikotarpiu, pradedama skaičiuoti nuo
momento, kai draudėjas pradeda patirti finansinius nuostolius.
Draudikas neatlygina jokių finansinių nuostolių, patirtų šio
laikotarpio metu.
29. Verslo nutrūkimo laikotarpiui viršijus draudimo sutartyje
nurodytą išskaitos laikotarpį, Draudikas atlygina Draudėjo patirtus
apdraustus finansinius nuostolius atsakomybės laikotarpiu,
išskaičiavus išskaitą.

Ikisutartinės šalių pareigos ir draudimo sutarties sudarymo
tvarka
30. Draudimo sutarčiai sudaryti Draudėjas pateikia Draudikui
pastarojo nustatytos formos prašymą dėl draudimo sutarties
sudarymo (toliau – prašymas). Prašymas gali būti neteikiamas, jei
Draudėjas pateikia Draudikui informaciją, kurią Draudikas laiko
pakankama draudimo rizikai įvertinti.
Draudikas turi teisę reikalauti papildomų dokumentų ir informacijos,
reikalingos draudimo sutarčiai sudaryti ir draudimo rizikai įvertinti
31. Prieš sudarant draudimo sutartį, Draudėjas privalo suteikti
Draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti
esminės įtakos draudžiamojo įvykio tikimybei ir galimų nuostolių
dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi būti
žinomos Draudikui. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Draudėjas
privalo informuoti Draudiką, laikomos:
31.1. informacija apie riziką prašyme, jei Draudiko reikalavimu
prašymas pildomas;
31.2. kita informacija, kurią Draudikas prašo suteikti raštu;
31.3. informacija apie planuojamus pokyčius per draudimo
laikotarpį, kurie gali turėti įtakos Draudėjo finansiniams
rezultatams;
31.4. informacija apie kitas to paties turto draudimo sutartis, jei
jos galios kartu su draudimo sutartimi, kurią ketinama
sudaryti.
32. Gavus prašymą dėl draudimo sutarties sudarymo, Draudiko
atstovas turi teisę, dalyvaujant Draudėjui ar jo įgaliotam asmeniui,
apžiūrėti vietą, kur vykdoma veikla, ir įvertinti draudimo riziką.
33. Draudikas draudimo sąlygas siūlo remdamasis Draudėjo pateikta
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ir per vietos apžiūrą (jei ji atlikta) gauta informacija ir dokumentais.
34. Draudikas, prieš sudarydamas draudimo sutartį, privalo
supažindinti Draudėją su draudimo taisyklėmis ir įteikti jų kopiją.
35. Draudikas privalo neatskleisti informacijos, gautos apie Draudėją
bei kitos draudimo sutartyje nurodytos konfidencialios informacijos,
išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodytas išimtis.
36. Draudimo sutartis sudaroma vienu iš šių būdų:
36.1. sutarties šalims pasirašant draudimo sutartį;
36.2. Draudikui pasirašius draudimo sutartį, o Draudėjui
sumokėjus draudimo sutartyje nustatytą draudimo įmoką
arba pirmąją jos dalį draudimo sutartyje nustatytais
terminais.
37. Draudėjui pageidaujant, kol nebaigtas draudimo rizikos
vertinimas, draudimo sumų skaičiavimas ar nėra iki galo susitarta dėl
draudimo įmokos dydžio, gali būti sudaryta laikinoji draudimo
sutartis.

Draudimo laikotarpis ir draudimo įmoka
38. Draudimo sutarties įsigaliojimo ir pasibaigimo datos nurodomos
draudimo sutartyje. Draudimo įmoką apskaičiuoja Draudikas,
atsižvelgdamas į Draudėjo pateiktą ir kitą informaciją, draudimo
riziką ir draudimo sutartyje nustatytas sąlygas.
39. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo
sutartyje.
Draudėjas privalo laiku mokėti draudimo įmokas. 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
(trisdešimt) dienų nuo pranešimo išsiuntimo Draudėjui nesumokėjus
draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartis pasibaigs.
40. Jeigu draudimo sutartis sudaroma kaip nustatyta šių taisyklių
36.1 punkte, ir draudimo įmoka ar jos pirmoji dalis nesumokama
draudimo sutartyje nustatytais terminais, Draudikas nemoka
Draudėjui draudimo išmokų už draudžiamuosius įvykius, įvykusius
nuo tos dienos, kada suėjo draudimo įmokos ar jos pirmosios dalies
mokėjimo terminas, iki tos dienos, kada faktiškai buvo sumokėta
draudimo įmoka arba jos pirmoji dalis.
41. Jei draudimo sutartis sudaroma kaip nustatyta šių taisyklių 36.2
punkte, ir draudimo įmoka ar jos pirmoji dalis nesumokama draudimo
sutartyje nustatytais terminais, draudimo sutartis laikoma
nesudaryta net ir Draudikui nepateikus papildomo pranešimo.
42. Draudėjo pareiga sumokėti įmokas už laikotarpį, kuriuo galiojo
draudimo apsauga, išlieka net ir pasibaigus draudimo laikotarpiui ar
nutraukus draudimo sutartį.
43. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai atitinkama
suma įrašoma į Draudiko sąskaitą banke ar sumokama į Draudiko
kasą, jei draudimo sutartyje nenurodyta kitaip.

Draudėjo ir Draudiko pareigos sutarties galiojimo
laikotarpiu
44. Draudėjas privalo laikytis saugumo reikalavimų, nurodytų
susijusioje turto draudimo sutartyje ir (ar) draudimo sutartyje, taip
pat nurodymų Draudėjui dėl draudimo rizikos mažinimo ir saugumo
priemonių, nustatytų susijusioje turto draudimo sutartyje ir (ar)
draudimo sutartyje. Šių pareigų nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis draudimo sutarties pažeidimas.
45. Jeigu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia
aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika,
Draudėjas privalo apie tai pranešti Draudikui per 3 (tris) darbo dienas
net ir tuo atveju, jeigu rizika padidėjo ne dėl jo valios.
46. Draudimo rizikos padidėjimu, apie kurį Draudėjas privalo pranešti
Draudikui pagal šių taisyklių 45 punktą, laikoma:
46.1. draudimo liudijime nurodytos draudžiamos veiklos
pasikeitimas (padidėjimas, sumažėjimas,
išplėtimas,
kitokios veiklos vykdymas);
46.2. gamyboje naudojamų technologijų pasikeitimas;
46.3. finansinės būklės pablogėjimas, bankroto arba restruktūrizavimo bylos iškėlimas, pradėtas reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procesas;
46.4. bet koks rizikos padidėjimo atvejis pagal susijusią turto
draudimo sutartį.
47. Nepranešimas Draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą yra
esminis draudimo sutarties pažeidimas ir Draudikas savo pasirinkimu

turi teisę nutraukti draudimo sutartį, kaip nustatyta šių taisyklių 58
punkte, ir (ar) sumažinti draudimo išmoką arba visai jos nemokėti.
48. Draudėjas privalo teisės aktų nustatyta vesti buhalterinę
apskaitą ir tvarkyti finansinės atskaitomybės dokumentus. Pastarųjų
3 (trejų) metų inventorizacijos duomenys, finansinės atskaitomybės
dokumentai, duomenų bazių kopijos, išorinės duomenų laikmenos,
apskaitos registrai ir kiti buhalterinės apskaitos dokumentai (toliau
tekste – finansiniai dokumentai) turi būti saugomi teisės aktų
nustatyta tvarka, taip pat turi būti padarytos patvirtintos jų kopijos,
kurios turi būti saugomos atskirai nuo originalų taip, kad nebūtų
sunaikintos dėl to paties įvykio (pvz., gaisro). Jei įvykio metu yra
sunaikinami originalūs finansiniai dokumentai ar jų kopijos,
nedelsiant turi būti padaryta nauja finansinių dokumentų kopija, kuri
turi būti teisės aktų nustatyta tvarka saugoma atskirai nuo originalių
finansinių dokumentų (jeigu yra sunaikinama pirminė finansinių
dokumentų kopija) ar jų kopijos (jeigu sunaikinami originalūs
finansiniai dokumentai). Šios sąlygos nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis draudimo sutarties pažeidimas.
49. Draudėjas privalo atlikti finansinių ataskaitų auditą, kai pagal
teisės aktus finansinių ataskaitų auditas yra privalomas. Šios sąlygos
nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis draudimo
sutarties pažeidimas.
50. Jeigu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Draudėjas sudaro
kitą sutartį su kitu draudiku ir apdraudžia jau apdraustus finansinius
nuostolius nuo apdraustos rizikos, jis privalo nedelsdamas raštu
pranešti Draudikui apie kitą draudiką ir nurodyti sutarties draudimo
sumą bei draudžiamuosius įvykius. Šios sąlygos nevykdymas ar
netinkamas vykdymas yra esminis draudimo sutarties pažeidimas.
51. Draudėjas privalo suteikti Draudikui ar jo įgaliotam atstovui
galimybę apžiūrėti draudimo vietą, patikrinti gaisro aptikimo ir
signalizavimo bei įsilaužimo aptikimo ir signalizavimo sistemų
techninę būklę, įvertinti, ar Draudėjas laikosi draudimo sutartyje
nurodytų sąlygų.
Jeigu Draudikui apžiūrint draudimo vietą bus nustatyta, kad
Draudėjas nesilaiko Draudiko nurodymų, sutartyje nustatytų
saugumo priemonių, priešgaisrinės apsaugos, turto saugojimo ir
eksploatacijos taisyklių, gamybos technologijos, darbo saugos
reikalavimų, Draudikas turi teisę pranešti apie tai Draudėjui raštu ir
nurodyti protingą terminą, per kurį nustatyti trūkumai turi būti
pašalinti. Jei per šį laiką trūkumai nepašalinami, tai yra esminis
draudimo sutarties pažeidimas.
52. Atsitikus įvykiui, kuris galėtų būti pripažintas draudžiamuoju,
Draudėjas privalo:
52.1. imtis jam prieinamų protingų priemonių verslo nutrūkimo
nuostoliams išvengti ar juos sumažinti. Nuostoliui
padidėjus todėl, kad Draudėjas nesiėmė prieinamų
protingų priemonių įvykus draudžiamajam įvykiui ir (arba)
po jo, atitinkama dalimi mažinama draudimo išmoka.
Draudikas atlygina ekonomiškai pagrįstas būtinas išlaidas,
Draudėjo patirtas mažinant žalą ar vykdant Draudiko
nurodymus, jei tokie buvo duoti, neatsižvelgdamas į tai,
kad tos priemonės nedavė teigiamo rezultato. Tokios
išlaidos atlyginamos proporcingai draudimo sumos ir
draudimo vertės santykiui, neatsižvelgiant į tai, kad
išlaidos kartu su žalos dydžiu viršija draudimo sumą;
52.2. apie gaisrą nedelsiant pranešti valstybinei priešgaisrinės
apsaugos tarnybai (jei yra įmonės vidinė priešgaisrinė
tarnyba – šiai tarnybai, jei Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatyta tvarka nebuvo būtina kviesti valstybinės
priešgaisrinės tarnybos), apie vagystę, vandalizmą –
policijai, apie sprogimą, avariją – atitinkamai tarnybai;
52.3. nedelsiant, vėliausiai per 5 (penkias) darbo dienas nuo tada,
kai sužino apie įvykį, pranešti apie įvykį Draudikui. Draudėjas privalo pranešti Draudikui apie verslo nutrūkimo įvykį,
nepaisant to, kad jau yra pranešta apie turto draudimo įvykį;
52.4. padėti Draudikui, jo įgaliotam atstovui ar ekspertams ištirti
įvykio priežastis ir aplinkybes bei nustatyti nuostolių dydį;
52.5. laiku teikti Draudikui, jo įgaliotam atstovui ar ekspertams
draudimo sutarčiai vykdyti (draudimo išmokos dydžiui
apskaičiuoti, įvykio priežasčių ir aplinkybių nustatymui ir
pan.) būtiną informaciją ir dokumentus;
52.6. kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas,
pateikti Draudikui preliminarų veiklos atkūrimo planą.
53. Draudėjas privalo pateikti Draudikui turimus dokumentus,
įrodymus ir bendradarbiauti nustatant atsakingus už įvykį asmenis ar

teikiant reikalavimą dėl padaryto nuostolio kaltam dėl įvykio
asmeniui.
54. Draudimo išmokai gauti Draudėjas privalo pateikti:
54.1. prašymą išmokėti draudimo išmoką, kuriame būtų
nurodyta įvykio data, pranešimo apie įvykį Draudikui data
ir įvykio priežastis;
54.2. Draudėjo buhalterinės apskaitos, taip pat ir veiklos
informaciją (bendrą informaciją apie buhalterinės
apskaitos politiką ir apskaitos tvarkymą, nurodant
informaciją ir dokumentus, kuriuos Draudėjas gali pateikti;
bendrą pastovių ir kintamų kaštų klasifikaciją, naudojamą
įmonėje; detalią įvykio metu Draudėjo pažeistos veiklos
pastovių ir kintamų kaštų klasifikaciją; įvykio metu
pažeistos veiklos apyvartą ir pelningumą; informaciją apie
tai, kokią dalį pelnas iš įvykio metu nukentėjusios veiklos
sudaro bendrame įmonės pelne; informaciją apie tai,
kokius verslo nutrūkimo nuostolius gali sukelti įvykis, t. y.
numatoma verslo nutrūkimo trukmė ir preliminarus
nuostolio dydis, konkurencinė aplinka, rinkoje esantys
prekių pakaitalai, užsakymų apimties pokytis, atsisakyti ar
nutraukti užsakymai ir pan.; informaciją apie paties
Draudėjo veiksmus, siekiant atkurti veiklą ir išvengti
nuostolių; kitą veiklos informaciją, kurios prašo Draudikas);
54.3. prieš įvykį sudarytus ateinančių laikotarpių verslo planus
(verslo prognozes), kredito įstaigoms pateiktą informaciją;
54.4. veiklos tęstinumo planus (jeigu tokie yra);
54.5. metinių finansinių ataskaitų rinkinius (balansą, pelno
(nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) už praėjusius
3 (trejus) metus, o taip pat einamųjų metų tarpinių
finansinių ataskaitų rinkinius. Pateikiamos finansinės
ataskaitos turi būti audituotos, kai finansinių ataskaitų
auditas yra privalomas pagal teisės aktus. Pateikiamos
finansinės ataskaitos taip pat turi būti audituotos, jeigu
finansinių ataskaitų auditas nėra privalomas pagal teisės
aktų reikalavimus, tačiau finansinės ataskaitos buvo
audituotos dėl kitų priežasčių;
54.6. metinius pranešimus kartu su auditoriaus išvadomis už
praėjusius 3 (trejus) metus, kai finansinių ataskaitų auditas
yra privalomas pagal teisės aktus arba kai finansinių
ataskaitų auditas nėra privalomas pagal teisės aktų
reikalavimus, tačiau finansinės ataskaitos buvo audituotos
dėl kitų priežasčių;
54.7. didžiosios knygos įrašus kas mėnesį už einamuosius ir
praėjusius 3 (trejus) metus;
54.8. detalias pardavimų ataskaitas (pagal pardavimų apimtis ir
klientus);
54.9. įvykio dienai galiojančius kainoraščius;
54.10. prekių judėjimo iš sandėlio ataskaitą kas mėnesį už
paskutinius 12 (dvylika) mėnesių;
54.11. ataskaitą apie atliktas investicijas;
54.12. inventorizacijos dokumentus už einamuosius ir praėjusius
3 (trejus) metus;
54.13. ataskaitą apie papildomas išlaidas, susijusias su verslo
nutrūkimu, taip pat sąmatas, sąskaitas, pagrindžiančias
papildomas išlaidas;
54.14. informaciją apie su klientais sudarytas sutartis,
galiojančias įvykio metu;
54.15. sutartis, galinčias turėti įtakos bendrajam pelnui, jeigu
nebūtų įvykęs įvykis (pvz., sutartis su pirkėjais ir tiekėjais,
nuomos sutartis);
54.16. informaciją apie klientų užsakymus, kurie buvo neįvykdyti
dėl įvykio (jeigu tokie buvo), o taip pat tai patvirtinančius
dokumentus;
54.17. sąmatas, sąskaitas faktūras, pagrindžiančias Draudėjo
išlaidas mažinant nuostolius ar siekiant išvengti žalos, už
kurią yra mokama išmoka pagal draudimo sutartį.
Draudikas turi teisę reikalauti kitų dokumentų ir
informacijos, nenurodytų šių taisyklių 54.1-54.17 punktuose, jei tai reikalinga įvykio priežastims, aplinkybėms ir
(ar) nuostolio dydžiui nustatyti.
55. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Draudikas įsipareigoja:
55.1. gavęs pranešimą apie įvykį, per penkias darbo dienas
atvykti apžiūrėti įvykio vietos, jei apžiūra yra būtina;
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55.2. įvykus draudžiamajam įvykiui, šiose taisyklėse nustatyta
tvarka ir terminais išmokėti draudimo išmoką;
55.3. Draudėjo pageidavimu ir Draudikui sutikus šiose taisyklėse
nustatyta tvarka išmokėti avansinę draudimo išmoką;
55.4. perskaičiuoti draudimo įmoką sumažėjus draudimo rizikai.
56. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Draudikas turi teisę:
56.1. tikrinti Draudėjo pareigų vykdymą;
56.2. gavęs pranešimą apie įvykį pateikti Draudėjui nurodymus
dėl priemonių žalai sumažinti;
56.3. tiesiogiai derėtis su įmonėmis, asmenimis, galinčiais atkurti
sunaikintą, sugadintą, prarastą turtą, su įrenginių ar jų dalių
tiekėjais dėl atkūrimo, pristatymo, montavimo terminų,
siekiant sumažinti nuostolius;
56.4. atsitikus draudžiamajam įvykiui, dalyvauti tiesioginėse
Draudėjo derybose su kreditoriais dėl kreditavimo sąlygų
pakeitimo, paskolų restruktūrizavimo ir pan.;
56.5. sustabdyti įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju,
priežasčių, aplinkybių ir pasekmių tyrimą bei nuostolio
dydžio nustatymą, jeigu Draudėjui dėl įvykio, kuris gali būti
pripažintas draudžiamuoju, pateikiami įtarimai, ar
reiškiamas civilinis ieškinys, ar keliama baudžiamoji byla, ar
pradėtas teismo procesas – iki tol, kol įsiteisėja teismo
sprendimas ar nuosprendis, įsiteisėja procesinis
sprendimas, kuriuo panaikinami įtarimai ar nutraukiama
arba sustabdoma baudžiamoji byla.
56.6. siūlyti nustatyti papildomą įmoką ar pakeisti tam tikras
draudimo sutarties sąlygas šiais atvejais:
56.6.1. jei Draudėjas dėl neatsargumo pateikė neteisingą,
netikslią ar neišsamią informaciją apie aplinkybes,
galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio
tikimybei ir galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai)
(šių taisyklių 31 punktas). Jei Draudėjas nesutinka mokėti
papildomos įmokos ar keisti tam tikrų draudimo sutarties
sąlygų, tai yra esminis draudimo sutarties pažeidimas;
56.6.2. jei padidėjo draudimo rizika. Jei Draudėjas nesutinka
mokėti papildomos įmokos ar keisti tam tikrų sutarties
sąlygų, tai yra esminis draudimo sutarties pažeidimas.

Draudimo sutarties nutraukimo ir pasibaigimo terminai
57. Draudimo sutartis pasibaigia:
57.1. jei šalys susitaria ją nutraukti arba ji nutraukiama Lietuvos
Respublikos teisės aktuose ar šiose taisyklėse nustatyta
tvarka;
57.2. jei Draudėjas (juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso
neturinti įmonė) likviduojamas ir nėra jo teisių ir pareigų
perėmėjų;
57.3. jei nutraukiama ar baigia galioti susijusi turto draudimo
sutartis.
58. Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį Draudėjui padarius esminį draudimo sutarties pažeidimą ar iš esmės pasikeitus
aplinkybėms. Esminiai draudimo sutarties pažeidimai ar iš esmės
pasikeitusios aplinkybės, dėl kurių gali būti nutraukta draudimo
sutartis, yra:
58.1. draudimo įmokos ar jos dalies nesumokėjimas laiku. Tokiu
atveju sutartis nutraukiama, kaip nustatyta šių taisyklių 39
punkte;
58.2. nepranešimas apie kitą verslo nutrūkimo draudimo sutartį
su kitu draudiku nuo tų pačių rizikos rūšių kaip nustatyta šių
taisyklių 50 punkte;
58.3. nurodymų Draudėjui dėl draudimo rizikos mažinimo,
nustatytų draudimo sutartyje, nevykdymas;
58.4. Draudiko rastų trūkumų nepašalinimas laiku, kaip
nustatyta šių taisyklių 51 punkte;
58.5. nepranešimas apie draudimo rizikos padidėjimą, kaip
nustatyta šių taisyklių 46 punkte;
58.6. jei Draudėjas sąmoningai pateikė neteisingą netikslią ar
neišsamią informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti
esminės įtakos draudžiamojo įvykio tikimybei ir galimų
nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), kaip nustatyta šių
taisyklių 31 punkte;
58.7. kiti esminiai draudimo sutarties pažeidimai, nurodyti šiose
taisyklėse ir (ar) draudimo liudijime.
Draudimo sutartis nutraukiama Draudikui išsiuntus apie tai
pranešimą Draudėjui. Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį
bet kokiu atveju.
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59. Jei šalys nesusitaria kitaip, nutraukiant draudimo sutartį
Draudėjo iniciatyva, Draudėjui grąžinama įmoka už likusį draudimo
sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavus draudimo sutarties
sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki 25 % draudimo įmokos, bet ne
mažiau nei 43 Eur / 150 Lt), jei nebuvo mokėta draudimo išmoka ar
nebuvo pranešta apie draudžiamąjį įvykį. Jei buvo mokėta draudimo
išmoka ar pranešta apie draudžiamąjį įvykį, draudimo įmoka
negrąžinama.

Nuostolio nustatymas

60. Nuostoliu dėl verslo nutrūkimo laikoma:
60.1. bendrajam pelnui: per nuostolių apskaičiavimo laikotarpį
susidaręs skirtumas tarp planuoto bendrojo pelno, kuris
būtų buvęs gautas, jei nebūtų įvykęs draudžiamasis įvykis,
ir tarp faktiškai gauto bendrojo pelno;
60.2. negautoms nuomos pajamoms: per nuostolių apskaičiavimo laikotarpį susidaręs skirtumas tarp pagal nuomos
sutartis planuotų pajamų, kurios būtų gautos, jei nebūtų
įvykęs draudžiamasis įvykis ir Draudėjo faktiškai gautų
nuomos pajamų;
60.3. kintamajam darbo užmokesčiui: skirtumas tarp apdrausto
kintamojo darbo užmokesčio, kuris būtų buvęs sumokėtas
per nuostolių apskaičiavimo laikotarpį, jei nebūtų įvykęs
draudžiamasis įvykis, ir kintamo darbo užmokesčio,
apskaičiuoto po draudžiamojo įvykio;
60.4. papildomoms išlaidoms: ekonomiškai pagrįstos papildomos išlaidos, patirtos dėl verslo nutrūkimo.
61. Verslo nutrūkimo finansiniai nuostoliai yra apskaičiuojami
įvertinant:
61.1. apdrausto verslo pokyčius (augimą ar mažėjimą) bei
įprastinius veiklos stabdymus (techninei profilaktikai,
aptarnavimui, įrenginių derinimui ir pan.) iki draudžiamojo
įvykio dienos;
61.2. Draudėjo faktiškai sudarytas naujas ar nutrauktas galiojusias sutartis dėl produkcijos pardavimo ar paslaugų
suteikimo iki draudžiamojo įvykio dienos;
61.3. pokyčius rinkoje, veikiančius apdraustą veiklą;
61.4. visas teisines, ekonomines ar politines sąlygas ir
aplinkybes, kurios būtų lėmusios veiklos pokyčius ar
rezultatus, jei nebūtų atsitikęs verslo nutrūkimas.
62. Nuostoliai Draudėjo bendrajam pelnui apskaičiuojami remiantis
šiais principais:
62.1. negautas bendrasis pelnas apskaičiuojamas skirtumą tarp
planuotos apyvartos ir faktinės apyvartos, padauginus iš
bendrojo pelno normos.
Planuota apyvarta - laikotarpio, kuris prasideda prieš 12
(dvylika) mėnesių iki draudžiamojo įvykio dienos ir kurio
trukmė atitinka nuostolių apskaičiavimo laikotarpio
trukmę, apyvarta, patikslinta koeficientu, atspindinčiu
verslo tendencijas iki verslo nutrūkimo bei veiksnių, kurie
būtų darę poveikį apdraustam verslui nuostolių
apskaičiavimo laikotarpiu, jei draudžiamasis įvykis nebūtų
įvykęs, įtaką. Jeigu atsakomybės laikotarpis (ir nuostolių
apskaičiavimo laikotarpis) yra ilgesnis negu dvylika
mėnesių, standartine apyvarta laikoma Metinė apyvarta,
padidinta proporcingai atsakomybės laikotarpio trukmės ir
12 mėnesių laikotarpio trukmės santykiui.
Metinė apyvarta - tai 12 mėnesių laikotarpio, esančio iškart
prieš draudžiamojo įvykio dieną, apyvarta, patikslinta
koeficientu, atspindinčiu verslo tendencijas iki draudžiamojo įvykio bei veiksnių, kurie būtų darę poveikį
apdraustam verslui atsakomybės laikotarpiu, jei
draudžiamasis įvykis nebūtų įvykęs, įtaką.
Faktinė apyvarta – Draudėjo pasiekta reali apyvarta, jeigu
nuostolių apskaičiavimo laikotarpiu apdrausta veikla iš
dalies yra vykdoma.
Bendrojo pelno norma – bendrojo pelno ir apyvartos
santykis, apskaičiuotas pagal paskutinių pasibaigusių
finansinių metų, esančių prieš draudžiamojo įvykio dieną,
duomenis.
62.2. jeigu per nuostolių apskaičiavimo laikotarpį apdrausta
veikla Draudėjo arba Draudėjo pavedimu veikusio kito
asmens buvo vykdoma ne draudžiamojo įvykio vietoje,
pajamos gautos iš šios veiklos įskaičiuojamos į Draudėjo
faktinę apyvartą;

62.3. iš apskaičiuoto negauto bendrojo pelno atimamos
Draudėjo sąnaudos ar jų dalis (sutaupymai), kurių buvo
išvengta arba kurių buvo galima išvengti nuostolių
apskaičiavimo laikotarpiu;
62.4. jeigu į nuostolio atlyginimo sumą įeina amortizaciniai
atskaitymai (nusidėvėjimas), tai sunaikinto ar sugadinto
turto daliai tenkanti nusidėvėjimo suma išskaičiuojama iš
draudimo nuostolio sumos;
62.5. jei veikloje naudojamas turtas laikinai yra neeksploatuojamas ir Draudėjas turi galimybę sustabdyti turto
nusidėvėjimo skaičiavimą, nusidėvėjimo suma yra
išskaičiuojama iš draudimo nuostolio sumos;
62.6. esant nevisiškam draudimui, jeigu bendrojo pelno
draudimo vertė gaunama didesnė už bendrojo pelno
draudimo sumą, draudimo nuostoliai mažinami
proporcingai draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui
nuostolių apskaičiavimo laikotarpiu.
63. Nuostoliai negautoms nuomos pajamoms yra apskaičiuojami
remiantis šiais principais:
63.1. negautos nuomos pajamos apskaičiuojamos pagal
Draudėjo dokumentais pagrįstus negautos nuomos
pajamų nuostolius, kuriuos Draudėjas patiria dėl
išnuomotose patalpose (pastatuose) įvykusio draudžiamojo įvykio pagal susijusią turto draudimo sutartį, tačiau
ne daugiau negu draudimo sutartyje nurodyta negautų
nuomos pajamų draudimo suma;
63.2. į negautas nuomos pajamas neįtraukiami bet kokie kintami
kaštai išnuomotos patalpos (pastato) priežiūrai, nepriklausomai nuo to – buvo ar nebuvo šie kintami kaštai Draudėjo
įvertinti (atimti) nustatant negautų nuomos pajamų
draudimo sumą;
63.3. esant nevisiškam draudimui, jeigu draudimo vertė,
įvertinus realias nuomos pajamas per atsakomybės
laikotarpį, gaunama didesnė už nuomos pajamų draudimo
sumą, draudimo nuostoliai mažinami proporcingai
draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui;
63.4. nuostolių apskaičiavimo laikotarpis skaičiuojamas ne ilgiau
nei vienas mėnuo po nuomojamų patalpų (pastatų)
atstatymo, kai šios patalpos (pastatai) yra tinkamos
išnuomavimui ir ne ilgiau nei atsakomybės laikotarpis
(techninis veiklos atkūrimas, pridedant dar vieną mėnesį
po atkūrimo).
64. Nuostoliai kintamam darbo užmokesčiui yra apskaičiuojama
remiantis šiais principais:
64.1. apskaičiuojami pagal Draudėjo dokumentais pagrįstas
kintamo darbo užmokesčio sąnaudas, apskaičiuojamas
pagal atitinkamo laikotarpio istorinius duomenis, įvertinus
61 punkte nurodytus veiksnius;
64.2. kintamo darbo užmokesčio nuostolio suma apskaičiuojama pagal realiai Draudėjo patirtas kintamojo darbo
užmokesčio sąnaudas;
64.3. esant nevisiškam draudimui, jeigu draudimo vertė,
įvertinus realias kintamo darbo užmokesčio sąnaudas per
atsakomybės laikotarpį, gaunama didesnė už kintamo
darbo užmokesčio draudimo sumą, draudimo nuostoliai
mažinami proporcingai draudimo sumos ir draudimo
vertės santykiui.
65. Jeigu įvykis pagal draudimo sutartį yra draudžiamasis, tačiau
verslo nutrūkimo nuostoliai (ar tam tikra jų dalis) susidarė dėl to, kad
įvykio metu taip pat buvo sugadintas, sunaikintas ar prarastas turtas,
kuris įvykio dieną nebuvo apdraustas pagal susijusią turto draudimo
sutartį, atlyginami tik tie verslo nutrūkimo finansiniai nuostoliai,
kurie susidarė per laikotarpį, reikalingą atkurti tam Draudėjo turtui,
kuris yra apdraustas pagal susijusią turto draudimo sutartį.
66. Jei įvykis pripažįstamas draudžiamuoju, tačiau dėl priežasčių,
kurios nepriklauso nuo Draudėjo, turtas nėra atkuriamas, verslo
nutrūkimo atsakomybės laikotarpis yra lygus laiko tarpui, per kurį
protingais terminais turtą būtų galima atkurti arba suremontuoti
turtą, bet ne daugiau kaip atsakomybės laikotarpis, nurodytas
draudimo liudijime.
67. Jei po draudžiamojo įvykio Draudėjas nepageidauja atkurti pagal
draudimo sutartį draustos veiklos, nors veiklos atkūrimas yra
ekonomiškai tikslingas ir įmanomas, verslo nutrūkimo nuostoliai nėra
atlyginami.

Ekspertų dalyvavimas

68. Kiekviena draudimo sutarties šalis gali samdyti ekspertus,
auditorius, kitus profesionalius konsultantus ir remtis jų išvadomis
nustatant įvykio priežastis, aplinkybes ir nuostolio dydį.
69. Ekspertais, auditoriais, kitais profesionaliais konsultantais negali
būti skiriami asmenys, kurie yra Draudiko arba Draudėjo konkurentai,
turi su jais verslo ryšių, dirba pas konkurentus ar jų verslo partnerius
ar yra kitaip su jais (konkurentais ar jų verslo partneriais) susiję.

Draudimo išmokos mokėjimas

70. Draudimo išmoka yra nuostolio, apskaičiuoto šiose taisyklėse ir
(ar) draudimo sutartyje nurodyta tvarka, suma, atsižvelgiant į bet
kokį dvigubą draudimą, draudimą padidintomis sumomis arba (ir)
nevisišką draudimą bei kitus draudimo išmokos mažinimo pagrindus,
nustatytus šiose taisyklėse arba (ir) draudimo sutartyje, ir atėmus
išskaitą (franšizę).
71. Draudimo išmoka pradedama mokėti per 15 (penkiolika) dienų
po to, kai Draudikui pateikiami visi dokumentai, pagrindžiantys
draudžiamąjį įvykį, jo priežastis bei aplinkybes ir leidžiantys
apskaičiuoti nuostolio dydį.
72. Draudimo išmoka mokama periodiniais mokėjimais kas mėnesį
už nuostolius, patirtus per praėjusį mėnesį, jei šalys nesusitaria kitaip.
73. Jei įvykis yra draudžiamasis, o draudimo sutarties šalys nesutaria
dėl mėnesinių nuostolių dydžio ir tikslus jų nustatymas užtrunka
ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, Draudikas, Draudėjui pageidaujant,
privalo išmokėti sumą, lygią neginčijamai draudimo išmokai.
74. Draudimo išmoka mokama pervedimu į Draudėjo sąskaitą banke.
75. Draudikas turi teisę atidėti išmokėjimą:
75.1. kol Draudėjas pateiks draudžiamąjį įvykį pagrindžiančius
dokumentus;
75.2. jei Draudėjui dėl įvykio, kuris gali būti pripažintas
draudžiamuoju, pateikiami įtarimai, ar reiškiamas civilinis
ieškinys, ar keliama baudžiamoji byla, ar pradėtas teismo
procesas – iki tol, kol įsiteisėja teismo sprendimas ar
nuosprendis, įsiteisėja procesinis sprendimas, kuriuo
panaikinami įtarimai ar nutraukiama arba sustabdoma
baudžiamoji byla.
76. Laikantis išmokėtos draudimo išmokos ribų Draudikui pereina
reikalavimų atsakingam už padarytą žalą asmeniui teisė.
77. Jeigu Draudėjas atsisako savo reikalavimo asmeniui, atsakingam
už padarytą žalą, teisės arba jeigu šios teisės nebegalima įgyvendinti
dėl Draudėjo kaltės, Draudikas atleidžiamas nuo pareigos išmokėti
visą ar atitinkamą dalį draudimo išmokos ir turi teisę reikalauti
grąžinti jau išmokėtą draudimo išmoką.
78. Jeigu nuostolis ar jo dalis atlyginta asmens, atsakingo už žalos
padarymą, draudimo išmoka mokama atskaičius sumą, kurią
Draudėjas gavo iš kaltojo dėl padarytos žalos asmens.

Draudimo išmokos nemokėjimas ir mažinimas
79. Draudimo išmoka nemokama, jeigu:
79.1. Draudėjas patiria finansinių nuostolių, kurie pagal šias
taisykles nelaikomi draudimo objektu ir nedraudžiami (šių
taisyklių 7 punktas);
79.2. įvykis yra nedraudžiamasis (šių taisyklių 11 punktas);
79.3. jei Draudėjas sąmoningai pateikė neteisingą, netikslią ar
neišsamią informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti
esminės įtakos draudžiamojo įvykio tikimybei ir galimų
nuostolių dydžiui (draudimo rizikai) (šių taisyklių 31
punktas).
80. Draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti:
80.1. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl Draudėjo ar Naudos
gavėjo didelio neatsargumo, jei tai atskirai aptarta
draudimo sutartyje;
80.2. jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl Draudėjo ar Naudos
gavėjo veiksmų, kuriuos Draudėjas ar Naudos gavėjo atstovas padarė apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, toksinių,
psichotropinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių
medžiagų;
80.3. jeigu Draudėjas ar Naudos gavėjas naudojo statybines
mašinas ir (arba) mechanizmus, su kuriais neturėjo teisės
dirbti, ir dėl to padarė žalą;
80.4. jei Draudėjas laiku nepranešė Draudikui apie draudžiamąjį
įvykį;
80.5. jei draudžiamojo įvykio tikimybę Draudėjas galėjo
protingai numatyti, atsižvelgdamas į savo veikimo ar
neveikimo priežastis ir aplinkybes;
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80.6. jeigu Draudėjas apie gaisrą nedelsdamas nepranešė
valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (jei yra
įmonės vidinė priešgaisrinė tarnyba – šiai tarnybai, kai
nebuvo būtina kviesti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos), apie vagystę ar vandalizmą – policijai, apie
sprogimą, avariją – avarinei tarnybai, taip pat kai nurodytos
kompetentingos institucijos nepatvirtina įvykio;
80.7. jei Draudėjas nevykdo pareigų, nurodytų taisyklių 52-54
punktuose, ir dėl to Draudikas negali nustatyti draudžiamojo įvykio priežasčių, aplinkybių ir pasekmių ar nuostolio
dydžio arba jeigu dėl Draudėjo nevykdytų pareigų,
nurodytų taisyklių 52-54 punktuose, atsirado ar padidėjo
nuostoliai;
80.8. Jei Draudėjas padaro esminius draudimo sutarties
pažeidimus, nurodytus draudimo liudijime ir (ar) šiose
taisyklėse (išskyrus šių taisyklių 79.3 punkte numatytus
atvejus, nes šiais atvejais Draudikas nemoka draudimo
išmokos);
80.9. šių taisyklių 77 punkte numatytais atvejais;
80.10. kitais draudimo sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytais
atvejais, suteikiančias Draudikui teisę nemokėti ar mažinti
draudimo išmoką;
80.11. kitais atvejais, jei draudimo išmoka nemokama ar
mažinama pagal susijusią turto draudimo sutartį.
Draudimo išmoka pagal draudimo sutartį yra mažinama ne
mažesniu dydžiu nei draudimo išmoka pagal susijusią turto
draudimo sutartį.

Netesybos už draudimo sutarties pažeidimus
81. Už pavėluotą piniginių prievolių vykdymą sutarties šalys moka
viena kitai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas palūkanas.

Pranešimai
82. Bet koks pranešimas, kurį Draudikas ir Draudėjas perduoda
vienas kitam, turi būti raštiškas:
82.1. įteikiamas Draudėjui, Draudikui ar jo įgaliotam asmeniui
arba teisėtam atstovui;
82.2. išsiunčiamas laišku, registruotu laišku Draudėjo, Draudiko
adresu, nurodytu prašyme dėl draudimo sutarties
sudarymo, draudimo sutartyje ar prašyme išmokėti
draudimo išmoką, Draudiko ar Draudėjo pranešime apie
buveinės adreso pakeitimą;
82.3. išsiunčiamas faksu, nurodytu draudimo sutartyje arba
Draudėjo ar Draudiko pranešime apie fakso numerio
pakeitimą;
82.4. išsiunčiamas elektroniniu paštu, nurodytu draudimo
sutartyje, Draudėjo ar Draudiko pranešime apie
elektroninio pašto adreso pakeitimą.
83. Pranešimo įteikimo data laikoma ta data, kurią gavėjas
pranešimą gavo.
84. Jeigu Draudėjas ir Draudikas pranešimus siunčia paštu,
pranešimo gavimo data nustatoma pagal oficialų pašto spaudą,
uždėtą tokią teisę turinčios pašto įstaigos.
85. Tais atvejais, kai nėra įrodymų apie dokumento gavimą paštu,
terminai nustatomi pagal išsiuntimo datą (pridėjus tam pranešimui
gauti reikalingą įprastą laiką), patvirtintą oficialiu pašto spaudu.

Pareiga saugoti informaciją

86. Draudikas neturi teisės atskleisti vykdant draudimo veiklą apie
Draudėją ar Naudos gavėją gautos informacijos, išskyrus Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatytas išimtis.
87. Informacija apie Draudėją ar Naudos gavėją, kurią Draudikas
gavo vykdydamas draudimo veiklą, gali būti atskleista:
87.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais;
87.2. teismui, nagrinėjančiam Draudėjo ir Draudiko ginčus;
87.3. perdraudikams, Draudiko akcininkų grupės įmonėms;
87.4. Draudiko samdomiems ekspertams, atstovams, konsultantams;
87.5. arbitražiniam teismui, nagrinėjančiam Draudėjo ir
Draudiko ginčą, Draudėjo įgaliotajam atstovui ar
tarpininkui;
87.6. esant Draudėjo sutikimui arba jo prašymui.
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Baigiamosios nuostatos
88. Jeigu draudimo sutartyje draudimo sumos, išskaitos, 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.
89. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal
draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams, gavęs atitinkamos
valstybės institucijos, vykdančios draudimo priežiūrą, leidimą. Apie
ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo informuoti
Draudėją prieš du mėnesius, jeigu draudimo sutartyje nenurodytas
ilgesnis laikotarpis. Draudėjui nesutinkant su Draudiko ketinimu
perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems
draudikams, draudimo sutartis nutraukiama taip pat, kaip ir
Draudėjui nutraukiant draudimo sutartį prieš terminą (kaip nustatyta
taisyklių 58 punkte).
90. Tarp Draudėjo ir Draudiko kilę ginčai sprendžiami taikiai derybų
būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, jis sprendžiamas teismuose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
91. Esant šiose taisyklėse nenumatytiems atvejams, draudimo
sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
92. Draudimo sutarties šalys, sudarydamos draudimo sutartį, gali
papildyti šias taisykles arba susitarti dėl kitų, nei nurodytos šiose
taisyklėse, sąlygų taikymo.
„If P&C Insurance AS“ filialas
Filialo Lietuvoje direktorė
Žaneta Stankevičienė

