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1. Draudėjo prašymas sudaryti draudimo
sutartį
1.
Draudėjas, norėdamas sudaryti montavimo draudimo sutartį
(gauti draudimo liudijimą - polisą), toliau tekste vadinama Sutartimi,
pateikia draudikui nustatytos formos prašymą raštu. Prašymas, pasirašius sutartį, laikomas sudėtine jos dalimi.
Prašymas sudaryti sutartį gali būti pateikiamas per draudėjo įgaliotąjį atstovą. Draudikas turi teisę pareikalauti dokumentų, patvirtinančių
atstovo įgaliojimus.
Jeigu sutarčiai sudaryti nebūtini išankstiniai duomenys, raštiško prašymo nebūtina pateikti.
2.
Raštiško prašymo sudaryti sutartį forma pateikiama šių taisyklių
1 priede. Už prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako draudėjas.
3.
Draudimo sutartis susideda iš draudimo poliso, draudimo taisyklių, prašymo sudaryti draudimo sutartį ir/ar pasiūlymo, jei jis buvo
pateiktas raštu.
4.
Draudikas, sudarydamas draudimo sutartis, naudoja Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos patvirtintas
draudimo liudijimo (poliso) formas.

2. Draudimo sutarties šalys
Draudikas – ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą.

1.

2.
Draudėjas – asmuo, sudaręs su draudiku montavimo darbų
draudimo sutartį pagal šias draudimo taisykles ir privalantis mokėti
draudimo įmokas bei turintis teisę gauti atsitikus draudiminiam įvykiui
draudimo išmoką.
3.
Naudos gavėjas – draudimo sutartyje draudėjo valia nurodytas
asmuo, kuris draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis įgyja teisę į
draudimo išmoką.

3. Draudimo objektas
1.
mi:

Kaip montavimo objektai - nauji ir naudoti - gali būti apdraudžiaa) mašinų ir elektros įrenginiai;
b) visų rūšių konstrukcijos;
c) priklausančios draudimo objektui pagalbinės dalys.

2.

Papildomai su montavimo objektu gali būti apdrausta:
a) kaip montavimo įranga: prietaisai, reikmenys ir pagalbinės mašinos; pastoliai, stulpai ir pan.; statybiniai nameliai ir gyvenamieji
barakai;
b) atskiru susitarimu - svetimi daiktai.

3.
Atskirai susitarus, papildomai kaip montavimo įranga apdraudžiami:

b) plaukiojantys daiktai;
c) montavimą atliekančių darbuotojų nuosavybė, tačiau tik tais
atvejais, kai draudimo vieta yra už Lietuvos Respublikos ribų.
4.

Artimiausioje aplinkoje esantys daiktai.

Šalia statybos aikštelės esančių, užsakovui ar rangovui priklausančių
arba jų prižiūrimų, saugomų ar kontroliuojamų daiktų praradimas ar
sugadinimas yra apdraustas tik tuomet, kai jie sugadinami ar prarandami draudimo laikotarpiu ir yra tiesiogiai susiję su draudimo liudijime
nurodytais apdraustais montavimo, statybos ar išbandymo darbais,
tai pat su sąlyga, kad draudimo sutartyje nurodytos atskiros draudimo
sumos. Draudimas negalioja statybos ir montavimo mašinoms, įrenginiams bei įrangai.
5.
Išlaidos už viršvalandžius, darbą nakties metu, darbą išeiginėmis
dienomis, skubų gabenimą papildomai apdraustos tik tuomet, jei dėl to
iš anksto raštu buvo susitarta.
6.

Neapdrausta:
a) darbo ir pagalbinės medžiagos (kuras, chemikalai, filtrai, aušinimo, valymo priemonės, įvairūs skysčiai, katalizatoriai, granulės);
b) gamybinės medžiagos;
c) aktai ir brėžiniai.

7.
Papildomai draudėjas gali apdrausti savo civilinę atsakomybę.
Civilinės atsakomybės draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję
su draudėjo padaryta žala fizinio asmens turtui ar tam fiziniam asmeniui, taip pat žala, padaryta juridiniam asmeniui.
8.
Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudikas, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis ir pagal civilinės atsakomybės draudimo liudijimą (polisą), atlygina trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, kuriuos pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus turėtų atlyginti draudėjas.

4. Draudiminiai įvykiai
4.1.	Turtiniai nuostoliai
1.
Draudikas atlygina staiga ir nenumatytai atsirandančius apdraustojo objekto nuostolius draudimo sutarties galiojimo metu, išskyrus nuostolius dėl priežasčių, kurios vienareikšmiškai išvardintos
kaip išimtys.
Staiga atsirandančiais ir nenumatytais laikomi nuostoliai, kurių
draudėjas ar jo atstovai laiku nenumatė arba turėdami įmonės veiklai būtinų žinių bei patirties nebūtų galėję numatyti.
2.
Draudikas atlygina tvarkymo darbų po draudiminio įvykio išlaidas, jeigu šiems darbams draudimo liudijime (polise) buvo numatyta atskira draudimo suma.
3.

Išimtys

Draudikas neatsako už:
a) nuostolius, neviršijančius draudimo liudijime nurodytos franšizės, kurią kiekvieno nuostolio atveju moka pats draudėjas;

a) autokranai ir kitos visų rūšių transporto priemonės;
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b) bet kokius netiesioginius nuostolius, taip pat ir baudas dėl sutarties pažeidimo, nuostolius dėl vėlavimo, sutarties nevykdymo ar
nutraukimo;
c) nuostolius dėl neteisingo planavimo (neteisingas planavimas
yra klaidos, defektai, trūkumai arba aplaidumas techniniuose
arba darbo projektuose, planuose, brėžiniuose, skaičiavimuose,
specifikacijose ar instrukcijose), medžiagų, liejinių ar įrenginių
defektų, išskyrus montavimo klaidas;
d) nuostolius dėl susidėvėjimo, korozijos, oksidacijos, apledėjimo;
e) aktų, brėžinių, skaičiavimų, raštų, pinigų, ženklų, dokumentų,
vekselių, banknotų, vertybinių popierių ar čekių, pakavimo medžiagų, (pvz. rezervuarų, dėžių, apvalkalų) praradimą ar sugadinimą;
f) nuostolius, kurie nustatomi tik inventorizacijos metu;
g) artimiausioje aplinkoje esantiems daiktams sukeltus nuostolius
ar apgadinimus, išskyrus 3 paragrafo 4 punkte paminėtais atvejais.
h) jeigu draudimo sutartimi šalys nesusitarė kitaip, pagal šias taisykles neatlyginama bet kokia žala, nuostoliai ir išlaidos, kurios susijusios arba kurias tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygojo šie įvykiai:
a) karas, agresija, priešiški užsienio jėgų veiksmai (nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinis karas,
maištas, revoliucija, sukilimas, vidaus neramumai, pasiekę
sukilimo, karinės arba neteisėtos jėgos naudojimo mastą;
b) bet kokio pobūdžio teroristiniai aktai.
Neatsižvelgiama į tai, kad žalos, nuostolių, išlaidų atsiradimui ar jų
dydžiui galėjo turėti įtakos ir kitos priežastys bei aplinkybės.

a) dėl įmonės (-ių), statybos užsakovo(-ų) ar kokios kitos firmos, kuri
atlieka statybos darbus, visiškai arba iš dalies apdraustus 4 paragrafo 4.1. punktu, tarnautojams ar darbininkams bei jų šeimos
nariams padarytos žalos asmeniui ar ligos;
b) dėl praradimo ar apgadinimo daiktų, kurie yra globojami, saugojami, kontroliuojami arba priklauso statybos įmonei (-ėms),
statybos užsakovui (-ams) arba kitai firmai, užsiimančiai statybos darbais, kurie visiškai ar iš dalies apdrausti pagal 4 paragrafo
4.1. punktą, arba yra globojami, saugomi, kontroliuojami arba
priklauso šių įmonių tarnautojams ar darbininkams;
c) dėl nelaimingų įvykių, kuriuos sukelia galinčios būti kelių eismo
dalyviais transporto priemonės arba vandens transporto priemonės, arba lėktuvai;
d) dėl galimų pačio draudėjo prisiimtų įsipareigojimų mokėti žalos
atlyginimus arba kitas išmokas, nebent ši atsakomybė būtų egzistavusi ir be šio susitarimo.
4.

Ypatingi atvejai:

a) be raštiško draudiko sutikimo nei draudėjas, nei kas kitas jo vardu negali daryti jokių nuolaidų, pasiūlymų, duoti pažadų arba
vykdyti išmokėjimų arba pripažinti atsakomybės. Jei draudikas
to nori, jis turi teisę draudėjo vardu perimti gynimą, reguliuoti
žalą arba savo naudai draudėjo vardu paduoti ieškinį ar pateikti
pretenzijas dėl žalos atlyginimo; vykstant teismo procesui arba
žalos reguliavimo metu draudikas turi visišką veiksmų laisvę;
draudėjas turi pateikti visus dokumentus susijusius su draudiminiu įvykiu, kurių reikalauja draudikas, ir kiek galėdamas jam
padėti.
b) draudikas gali nelaimingo įvykio atveju išmokėti draudėjui didžiausią draudimo sumą dėl vieno draudiminio įvykio (atskaičius
visas jau anksčiau už tai mokėtas išmokas) arba mažesnę sumą,
kurios užtektų pretenzijoms dėl nelaimingo įvykio patenkinti; tokiu atveju draudikas, vadovaudamasis šiuo straipsniu, tolesnės
atsakomybės dėl šio nelaimingo įvykio nebeprisiima.

Šiose taisyklėse terorizmo sąvoka reiškia pavojaus daugelio žmonių
gyvybei ar sveikatai, turtui arba infrastruktūros objektams sukėlimą
naudojant arba grasinant naudoti jėgą (pvz., sprogdinant, padegant,
paskleidžiant radioaktyviąsias, biologines ar chemines kenksmingas
medžiagas, preparatus ar mikroorganizmus ir pan.) dėl politinių, religinių, ideologinių ar etninių tikslų, taip pat ir turint tikslą paveikti ar
įbauginti vyriausybę, visuomenę ar jos dalį.

5.
Draudėjas gali pasirinktinai apdrausti turtinius nuostolius ir
civilinę atsakomybę arba vien tiktai turtinius nuostolius.

Pagal šią išlygą taip pat neatlyginama žala, nuostoliai arba išlaidos,
sukeltos arba susijusios su reagavimu, kelio užkirtimu a) ir b) dalimis
nurodytiems veiksmams ir įvykiams arba jų nuslopinimu.

5. Nedraudiminiai įvykiai

4.2.

Civilinė atsakomybė

1.
Draudikas atlygina draudėjui nuostolius iki draudimo liudijime nurodytų sumų dydžių, tačiau neviršydamas sumų, už kurias
draudėjas privalo atsakyti pagal įstatymą, ir jei tai atsitiko draudimo
laikotarpiu:
a) dėl nelaimingo įvykio, sužeidus trečiąjį asmenį ar jam susirgus,
taip pat ir mirties atveju;
b) dėl avarijos, praradus arba apgadinus trečiųjų asmenų turtą.
Nuostoliai turi būti tiesiogiai susiję su draudimo liudijime nurodytais
apdraustais statybos ar montavimo darbais arba bandymais montavimo aikštelėje ar šalia jos.
2.
Su draudimo išmokomis draudėjui gali būti mokamos ir papildomos išlaidos susijusios su pretenzijomis, kurios yra patenkinamos
remiantis šiomis montavimo darbų draudimo taisyklėmis, būtent:
a) visos teismo proceso išlaidos ir mokesčiai, susiję su draudiminiu
įvykiu, kuriuos draudėjas atlygino ieškovui;
b) visos išlaidos ir mokesčiai, kuriuos raštu pripažino draudikas.
Bet visada būtina sąlyga, kad draudimo išmoka neviršytų draudimo
liudijime nurodytos maksimalios draudimo sumos.
3.

1.
Draudikas neatlygina draudėjui turtinių nuostolių bei neapdraudžia jo civilinės atsakomybės, kuri atsirado ar padidėjo dėl:
a) karo, invazijos, karo veiksmų (nesvarbu, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinio karo, maišto, revoliucijos, sukilimo, riaušių,
streiko, lokauto, civilinių neramumų, sąmokslo, arešto, priverstinio nusavinimo, rekvizijos ar objektų sugadinimo, jų sunaikinimo
teisėtos ar faktinės vyriausybės arba valdžios nurodymu;
b) branduolinės reakcijos, radioaktyviojo apšvitinimo bei užteršimo;
c) draudėjo ar jo atstovų tyčinių veiksmų;
d) visiško ar dalinio darbų sustabdymo.
2.
Jeigu draudikas nurodo, kad nuostoliai atsirado dėl 5 paragrafo
1 a) dalyje išvardintų rizikų, draudėjo pareiga yra įrodyti, kad nuostoliai
vis dėlto yra apdrausti ir atsirado dėl kitų priežasčių.

6. Draudimo vieta
Draudimo vieta yra montavimo darbų aikštelė, nurodyta draudimo sutartyje.

Išimtys
3.1.

Atvejai, kai draudėjui draudimo išmoka nemokama:

a) kai draudimo išmokos suma neviršija draudimo liudijime numatytos franšizės (draudėjo dalyvavimas atlyginant žalą), kurią
draudėjas prisiima nuostolių atveju;
b)
dėl civilinės atsakomybės draudimo, kai trūkumų pašalinimo, taisymo ar keitimo išlaidos yra ar gali būti apdraustos pagal
šių taisyklių 4 paragrafo 4.1. punktą. 3.2.
Neatlyginami civilinės atsakomybės nuostoliai:
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7. Draudimo trukmė
1.
Draudiko atsakomybė prasideda nuo sutarto momento arba nuo
apdraustųjų darbų pradžios, arba statybos aikštelėje iškrovus draudimo sutartyje išvardintus daiktus, priklausomai nuo to, kuri data nurodyta draudimo sutartyje, bet ne ankščiau nei ši nurodytoji data.
2.
Draudimo apsauga galioja iki objekto pridavimo ar pirmojo bandymo, arba pirmojo bandomojo apkrovimo pabaigos, priklausomai nuo
2

to, kuri data bus ankstesnė, ir tęsiasi ne ilgiau kaip keturias savaites (jei
kitaip nesusitarta raštu) nuo bandymų pradžios. Jei išbandoma arba
pradedama eksploatuoti viena įrenginių dalis, bandomas vienos ar kelių mašinų veikimas, draudimo apsauga atitinkamoms įrengimų dalims
arba mašinoms baigiasi kaip ir bet kuri iš to išplaukianti rizika, tuo tarpu
draudimo apsauga kitoms dalims lieka galioti.
3.
Draudimas naudotiems daiktams nustoja galioti prasidėjus bandomajam laikotarpiui.
4.
Draudimas pasibaigia ne vėliau kaip draudimo sutartyje nurodyta data. Draudimo sutarčiai atnaujinti būtinas išankstinis draudiko
raštiškas sutikimas.
5.
Draudimo sutartis sudaroma draudimo liudijime nurodytam
laikotarpiui. Jam baigiantis sutartis gali būti atnaujinta papildomam
sutartam laikotarpiui, dėl to raštu sutarus draudimo sutarties šalims
bei sumokėjus papildomą draudimo įmoką. Šiuo draudimo apsaugos
laikotarpiu taikomos visos šių taisyklių nuostatos.
6.
Draudikas neatsako už tuos nuostolius, apie kuriuos draudėjas
žinojo pildydamas prašymą.

8. Draudimo sumų ir draudimo įmokų dydžių
apskaičiavimo tvarka
1.
Montavimo darbų draudimo sumos turi būti ne mažesnės nei
kiekvieno objekto bendra vertė atlikus visus montavimo darbus, įskaitant vežimo išlaidas, muitus, rinkliavas, montavimo kaštus. Jei sutarties galiojimo metu iš esmės keičiasi darbo užmokesčiai ar kainos,
draudėjas įsipareigoja nedelsdamas didinti arba mažinti draudimo
sumas. Toks sumų padidėjimas ar sumažėjimas įsigalioja tik draudikui
atitinkamai papildžius draudimo sutartį.
2.
Draudimo suma daiktams, išvardintiems šių taisyklių 3 paragrafo 2 ir 3 punktuose turi būti ne mažesnė, negu nauja įrengimų ir mašinų
vertė.
3.
Civilinės atsakomybės draudimo suma nustatoma draudėjo pasirinkimu vienam draudiminiam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.
4.
Jei žalos atveju išaiškėja, kad draudimo sumos pagal 1 ir 2 punktus buvo mažesnės, negu turėjo būti, tai draudimo išmoka draudėjui
sumažėja tokiu santykiu, koks yra nurodytos draudimo sumos su iš tikrųjų turėjusiomis būti draudimo sumomis. Ši sąlyga taikytina kiekvienam daiktui ir kiekvienam išlaidų punktui atskirai.
5.

Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo sumos nesumažėja.

6.
Draudimo įmokos dydis apskaičiuojamas pagal draudimo sumą
ir pasirinktą riziką.
7.
Draudimo sumos ir įmokos draudimo sutartyje gali būti nurodytos JAV doleriais arba Eurais, tačiau visi atsiskaitymai tarp draudėjo ir
draudiko atliekami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9. Draudimo rizika ir jos padidėjimas
1.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia
draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali
padidėti draudimo rizika, apie tai draudėjas privalo pranešti draudikui
tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus jis sužinojo.
2.
Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką.
3.
Jeigu draudėjas neįvykdo šio paragrafo 1 punkte nustatytos pareigos, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos.

10. Draudimo įmokų mokėjimo pagrindai;
atsakomybė dėl mokėjimo terminų
pažeidimų bei jų pasekmės
1.
Draudimo įmokos mokėjimo pagrindas yra draudiko surašytas
oficialus dokumentas – draudimo liudijimas (polisas). Draudimo įmoka
– tai draudimo sutartyje numatyti privalomi mokėjimai už draudiminę
apsaugą.
2.
Draudimo rizikos padidėjimo atveju gali būti skaičiuojamas draudimo įmokos priedas.
3.

Draudėjas gali pasirinkti draudimo įmokos mokėjimo būdą:
a) mokėti iš karto už visus draudimo metus;
b) mokėti kas pusmetį su 3% priedu;
c) mokėti kas ketvirtį su 5% priedu.

4.
Draudimo įmoką arba jos dalį draudėjas privalo sumokėti per 14
kalendorinių dienų nuo draudimo sutarties pasirašymo dienos arba iki
draudimo sutartyje nustatyto termino. Nesumokėjus per šį terminą
draudimo įmokos (išskyrus atvejį, kai draudimo sutarties įsigaliojimas
siejamas su draudimo įmokos sumokėjimu), draudikas apie tai privalo
pranešti draudėjui raštu, nurodydamas, jog, per 15 dienų nuo pranešimo gavimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies,
draudiko prievolės įvykus draudiminiam įvykiui mokėti draudimo išmoką vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik draudėjui sumokėjus
draudimo įmoką.
5.
Jei sutartas mokėjimas dalimis, tai nesumokėtų įmokos dalių
mokėjimas atidedamas iki draudimo sutartyje numatyto mokėjimo
termino. Tačiau dalinės įmokos turi būti sumokėtos nedelsiant - per 3
kalendorines dienas - jeigu draudėjas uždelsia bent vienos draudimo
įmokos dalies mokėjimą arba jei reikia mokėti draudimo išmoką. Atsitikus draudiminiam įvykiui, nesumokėtos draudimo įmokos dalys išskaičiuojamos iš draudimo išmokos.
6.
Jeigu draudiminis įvykis įvyksta draudiko prievolės įvykus draudiminiam įvykiui mokėti draudimo išmoką vykdymo sustabdymo metu,
tai draudikas neprivalo mokėti draudėjui draudimo išmokos.
7.
Draudimo įmoka polise gali būti nurodoma Eurais arba JAV doleriais, tačiau visi mokėjimai vykdomi litais pagal Lietuvos banko oficialų
kursą.

11. Dvigubas draudimas ar draudimas
padidintomis sumomis
1.
Jeigu draudėjas sudarė ar ketina sudaryti kelias tų pačių objektų
sutartis nuo tų pačių rizikų, tai jis nedelsdamas (per tris darbo dienas)
privalo raštu pranešti draudikui apie kitą draudiką ir nurodyti draudimo
sumą. Atsitikus draudiminiam įvykiui draudimo išmoka mažinama proporcingai draudiko prisiimtai rizikos daliai, kad bendra draudimo išmoka neviršytų bendro žalos dydžio.
2.
Draudimas padidintomis sumomis galimas tik siekiant išvengti
pinigų nuvertėjimo ir tada kai numatomas apdraudžiamojo objekto
vertės padidėjimas, jeigu tai numatyta draudimo sutartyje.
3.
Nustačius, kad draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma viršija apdrausto objekto draudimo vertę draudimo sutarties sudarymo
dieną, tai sutartis negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, kuri viršija
draudimo vertę. Tačiau išmokėta draudimo vertę viršijanti draudimo
išmoka negali būti išieškota.
4.
Jeigu draudimo suma buvo padidinta dėl draudėjo apgaulės,
draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia
ir atlyginti jam padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia gauta draudimo įmoka.

4.
Rizikos padidėjimu vadinami tie atvejai, kai draudėjo veikloje atsiranda nauja draudimo rizika.
5.
Apie galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus draudikas privalo informuoti draudėją sudarydamas su juo draudimo sutartį.
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12. Draudimas kito asmens naudai
1.
Jeigu draudimo sutartis sudaryta kito asmens naudai, draudėjas
turi teisę disponuoti teisėmis pagal draudimo sutartį - gauti draudimo
išmoką, perduoti jo teises kitiems asmenims - tik gavus asmens, kurio
naudai sudaryta draudimo sutartis, raštišką pritarimą. Draudėjas privalo laikytis visų šiose taisyklėse numatytų jo pareigų.
2.
Asmuo, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis, pateikęs į apdraustąjį turtą teisę patvirtinančius dokumentus, turi reikalavimo pirmumo teisę į draudimo išmoką.

13.	Ikisutartinės Draudiko ir Draudėjo teisės
ir pareigos
1.

Draudiko teisės ir pareigos:
a) Draudikas turi teisę reikalauti iš asmens, ketinančio sudaryti
montavimo darbų draudimo sutartį, pateikti reikalingą informaciją apie apdraudžiamą objektą, jeigu ši informacija yra susijusi
su draudimo sutartimi.
b) Draudikas privalo supažindinti draudėją su montavimo darbų
draudimo taisyklėmis, draudimo įmokų dydžiais ir kita sutarčiai
vykdyti reikalinga informacija bei išduoti draudimo liudijimą (polisą) kartu su draudimo rūšies taisyklių kopija.
c) Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti montavimo darbų draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių.

2.

Draudėjo teisės ir pareigos:
a) pateikti draudikui teisingą informaciją apie apdraudžiamą ar apdraustą turtą;
b) suteikti draudikui galimybę nevaržomai apžiūrėti draudžiamus ir
apdraustus objektus bei vykdyti draudiko nurodymus dėl turto
apsaugos pagerinimo, kad būtų sumažinta draudimo rizika;
c) pateikti draudikui teisingą informaciją apie sudarytas arba ketinamas sudaryti to paties objekto draudimo sutartis;
d) prieš sudarant draudimo sutartį suteikti draudikui visą žinomą
informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudiminio įvykio tikimybei ir galimų nuostolių dydžiui;

14. Draudėjo ir draudiko teisės bei pareigos
draudimo sutarties galiojimo metu
1.

Draudiko pareigos:
a) įvykus draudiminiam įvykiui, Draudimo įstatyme ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais išmokėti draudimo išmoką;
b) atlyginti šiose taisyklėse nurodytas gelbėjimo, žalos mažinimo ir
kitas išlaidas;
c) draudėjui pareikalavus ir apmokėjus, išduoti draudimo liudijimo
dublikatą ar kitus draudimo sutarties sudarymą patvirtinančius
dokumentus;
d) neskelbti gautos vykdant draudimo sutartį informacijos apie
draudėją ar kitus asmenis, jų turtinę padėtį, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus.

2.

Draudėjo pareigos:
a) laiku mokėti draudimo įmokas;
b) įvykus draudiminiam įvykiui, imtis būtinų priemonių turtui gelbėti;
c) pateikti draudimo įmonei jos nustatytą informaciją apie apdraudžiamą ar apdraustą objektą;
d) pateikti informaciją apie sudarytas arba ketinamas sudaryti to
paties objekto draudimo sutartis;
e) pateikti draudimo įmonei visus su draudiminiu įvykiu susijusius
dokumentus ir informaciją;
f) laikytis visų sutartų saugumo priemonių;
g) kiek įmanoma iš karto raštu informuoti draudiką apie rizikos padidėjimą.
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h) draudėjas savo sąskaita turi imtis visų reikalingų saugumo priemonių ir vykdyti prideramus draudiko pasiūlymus, kad išvengtų
nuostolių, bei laikytis įstatymo nuostatų ir gamintojo rekomendacijų.

15. Draudėjo pareigos įvykus draudiminiam
įvykiui
1.
Atsitikus įvykiams, dėl kurių gali atsirasti teisė reikalauti draudimo išmokos vadovaujantis montavimo darbų draudimo taisyklėmis,
draudėjas privalo:
a) nedelsdamas ( žr. 2 punktą) raštu pranešti draudikui apie įvykį ir
pateikti duomenis apie nuostolių bei žalos pobūdį ir apimtį;
b) kiek įmanoma imtis visų jo galioje esančių priemonių, kad iki minimumo sumažintų nuostolius arba žalą;
c) saugoti pažeistą statybos ar montavimo dalį ir leisti draudikui ar
jo įgaliotajam atstovui ją apžiūrėti;
d) pateikti draudikui visą prašomą informaciją ir dokumentaciją,
susijusias su draudiminiu įvykiu;
e) jei žala atsirado dėl vagystės ar vagystės su įsilaužimu, pranešti
policijai.
2.
Draudikas nemoka draudimo išmokos už nuostolius, jei po atsiradimo apie juos nebuvo informuotas per 14 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudiminį įvykį draudikas sužinojo
laiku arba kai nepranešimas apie draudiminį įvykį neturi įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką.
3.
Draudėjas, informavęs draudiką apie nuostolius gali pašalinti nedidelius gedimus arba pakeisti sugadintas dalis, jeigu nuostolio dydis
neviršija 500 eurų. Kitais atvejais, prieš remontuojant ar keičiant sugadintas detales, draudikui arba jo atstovui turi būti suteikta galimybė
patikrinti apdraustųjų daiktų nuostolius. Jei draudikas arba jo atstovas
neatlieka patikrinimo per tris darbo dienas, draudėjas turi teisę imtis
sugadintų dalių taisymo ar pakeitimo priemonių.
4.
Jeigu draudėjas pažeidžia vieną iš aukščiau nurodytų pareigų, tai
draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos, išskyrus atvejus, kai
draudėjas nėra kaltas dėl minimųjų pareigų nevykdymo ir jei pareigos
nevykdymas neturėjo įtakos nei draudiko prievolei atlyginti nuostolius,
nei atlyginamų nuostolių dydžiui.
5.
Draudėjas draudiko sąskaita turi imtis visų reikalingų arba draudiko reikalaujamų priemonių, dalyvauti jose arba leisti jas organizuoti, kad būtų įvykdytos teisinės priemonės arba kad būtų gautas iš kitų
draudimo polise nepaminėtų asmenų žalos atlyginimas, į kurį draudikas tiesiogiai arba netiesiogiai, arba dėl reikalavimo perdavimo turi
arba turėtų teisę, arba į kurį jis šią teisę įgytų, atlyginęs žalą pagal draudimo sutartį. Čia nesvarbu, ar šios priemonės buvo, ar būtų reikalingos
draudikui prieš ar po draudimo išmokos išmokėjimo draudėjui.

16.	Žalos nustatymo tvarka
1.
Gavęs pranešimą apie draudiminį įvykį, draudikas arba jo įgaliotasis atstovas nedelsdamas, vėliausiai per tris darbo dienas, atvyksta į
draudimo vietą ir užpildo kartu su draudėju nustatytos formos pranešimą apie nuostolius.
2.
Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudėjas ir draudikas gali sutarti, kad nuostolių apimtį ir draudimo išmokos dydį nustatys ekspertai.
2.1.

Ekspertizė atliekama šia tvarka:

a) bet kuri šalis paskiria raštu ekspertą ir apie tai praneša kitai
šaliai, reikalaudama kito eksperto paskyrimo; jei, gavusi reikalavimą, per dvi savaites kita šalis eksperto nepaskiria, ekspertą
paskyrusi šalis kreipiasi dėl kito eksperto paskyrimo į regioninius
Pramonės ir prekybos Rūmus;
b) abu ekspertai, prieš pradėdami tyrimą, raštu paskiria trečiąjį
ekspertą, kuris kartu yra vyriausiasis ekspertas; jei abu ekspertai nesutaria dėl vyriausiojo eksperto, jį paskiria bet kurios šalies
prašymu regioniniai Pramonės ir prekybos Rūmai;
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c) ekspertais draudikas negali skirti asmenų, kurie yra draudėjo
konkurentai ar susiję su jais verslo ryšiais, taip pat asmenų, kurie
dirba pas konkurentus arba verslo partnerius, arba susiję panašiais ryšiais su jais;
draudėjas negali skirti ekspertais asmenų, kurie yra draudiko konkurentai ar turi su jais verslo ryšių, taip pat asmenų, kurie dirba pas konkurentus arba verslo partnerius, arba susiję panašiais ryšiais su jais.
Tie patys reikalavimai galioja, kai abu ekspertai skiria vyriausiąjį ekspertą.
Ekspertai perduoda savo išvadas abiem šalims vienu metu. Jei jos skiriasi, draudikas nedelsdamas jas perduoda vyriausiajam ekspertui. Šis
priima sprendimą ginčytinais klausimais ir perduoda savo sprendimą
abiem šalims.
2.2. Kiekviena šalis apmoka savo eksperto išlaidas. Išlaidas vyriausiajam ekspertui apmoka abi šalys per pusę.
2.3. Ekspertų ar vyriausiojo eksperto išvados yra privalomos abiem
draudimo sutarties šalims, jeigu nėra įrodyta, kad jos aiškiai skiriasi
nuo tikrosios padėties. Remdamasis privalomomis išvadomis, draudikas apskaičiuoja draudimo išmoką pagal šių taisyklių 17 paragrafą.

17. Draudimo išmokų apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarka
1.

Draudikas atlygina:
a) remonto išlaidas, reikalingas atstatyti draudimo objekto būklei,
buvusiai prieš pat draudiminį įvykį, jeigu apdraustas daiktas gali
būti suremontuotas; likutinė apgadintų daiktų vertė atimama iš
draudimo išmokos;
b) faktinę apdrausto objekto vertę, buvusią prieš pat draudiminį
įvykį, atskaičius likusių daiktų vertę, jeigu apdraustas daiktas visiškai sunaikinamas.

2.
Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sutartyje nurodytos
tam tikro apdrausto objekto draudimo sumos atskiram ir bendrosios
draudimo sumos.
3.
Draudikas gali pasirinkti draudimo mokėjimo būdą: gali išmokėti
draudimo išmoką grynaisiais pinigais arba pateikti to paties galingumo
ir dydžio daiktą.
4.
Draudikas atlygina nuostolius tik po to, kai vadovaudamasis pateiktais dokumentais ir sąskaitomis įsitikina, kad remonto darbai atlikti
arba sugadintos detalės pakeistos. Remonto darbai turi būti atliekami
visais atvejais, kai apgadintas daiktas gali būti suremontuotas. Jei remonto ir taisymo darbų kaštai pasiekia ar viršija apdraustojo objekto
vertę prieš atsitinkant draudiminiam įvykiui, nuostoliai atlyginami kaip
numatyta 17 paragrafo 1 b) dalyje.
5.
Provizorinio remonto išlaidas draudikas atlygina tik tuo atveju,
jeigu šie remonto darbai yra galutinio remonto darbų dalis ir dėl to nedidėja remonto darbų kaštai.
6.
Pagal montavimo darbų draudimo taisykles yra neapdrausti ir
neatlyginami apdraustų objektų galimų keitimų, papildymų ir/arba gerinimų kaštai.
7.
Nuostolių atveju iš draudimo išmokos atskaitoma sutarto dydžio
franšizė.
Franšizė atskaičiuojama kiekvienu atskiru atveju, jeigu yra keli vienas
su kitu nesusiję draudiminiai įvykiai. Bet jeigu apdraustas daiktas patiria daug nuostolių ir tie nuostoliai susidaro dėl tos pačios priežasties,
tai franšizė atskaičiuojama tik vieną kartą.
8.
Įvykus draudiminiam įvykiui ir nustačius, kad dėl tų pačių rizikų
draudėjas sudaręs draudimo sutartis su daugiau nei viena draudimo
įmone, draudimo išmoką kiekvienas draudikas moka proporcingai, neviršydamas bendro žalos dydžio.
9.
Jeigu trečiasis asmuo neigia savo atsakomybę, tai draudikas visų
pirma moka draudimo išmokas. Jei po to, kai jos buvo išmokėtos, paaiškėja, kad už šiuos nuostolius atsako trečiasis asmuo, nors jis su tuo
ir nesutinka, tai draudimo išmokos draudėjui vis tiek išlieka.
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Jei draudėjas nesilaiko draudiko nurodymų, susijusių su draudiminiu
įvykiu, arba trečiasis asmuo atlygina draudėjui nuostolius, tai draudimo išmokos grąžinamos draudikui.
10. Draudimo išmoka fiziniam asmeniui privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 7 dienas, o juridiniam asmeniui - ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant
draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos
dydį. Mokant draudimo išmoką, išskaičiuojamos nesumokėtos draudimo įmokos.
11.
Draudikas gali atidėti mokėjimą, kol nesibaigia administracinis
ar teisminis procesas dėl draudiminio įvykio, iškeltas draudėjui ar jo atstovams.
12. Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina iki šios išmokos dydžio reikalavimo teisė, kurią draudėjas turi asmeniui, atsakingam už padarytą žalą. Draudėjas privalo perduoti draudikui visus
dokumentus ir įrodymus, taip pat pranešti visus duomenis, kurie yra
reikalingi pastarajam įgyvendinti perėjusiai reikalavimo teisei. Draudiko reikalavimu draudėjas turi išduoti jam raštą apie reikalavimo teisės
perleidimą.
Jeigu draudėjas atsisakė nuo savo reikalavimo teisės asmeniui, atsakingam už žalą, atlygintą draudiko, arba jeigu draudikas negali pasinaudoti šia teise dėl draudėjo kaltės, draudikas neprivalo mokėti visos
arba dalies draudimo išmokos, taip pat turi teisę reikalauti grąžinti nepagrįstai gautą draudimo išmokos sumą.
Draudikas neturi atgalinės reikalavimo teisės, jeigu išmoka draudimo
išmoką pagal civilinės atsakomybės draudimą.
13. Draudikas, dėl savo kaltės uždelsęs mokėti draudimo išmoką,
privalo mokėti 5% metines palūkanas nuo draudimo išmokos sumos.
Palūkanos skaičiuojamos už laikotarpį nuo šiose draudimo taisyklėse
numatyto vėliausio draudimo išmokos termino iki draudimo išmokos
išmokėjimo dienos.

18. Draudimo išmokos sumažinimas ir jos
nemokėjimo pagrindai
Draudikas turi teisę sumažinti arba atsisakyti išmokėti draudimo išmoką:
a) jeigu draudiminis įvykis atsitiko dėl draudėjo ar naudos gavėjo
tyčios, išskyrus atvejus, kai tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra
socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir
kt.);
b) jeigu draudėjas bando suklaidinti draudiką klastodamas faktus,
kurie turi įtakos draudimo išmokos pagrindui ir dydžiui nustatyti;
c) jei draudėjas gavo visą ar dalinį žalos atlyginimą iš trečiojo asmens, kalto dėl padarytos apdrausto turto žalos;
d) jei žala atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė jam
prieinamų protingų priemonių šiai žalai sumažinti.

19. Draudimo sutarties pakeitimo ir
nutraukimo sąlygos, pranešimų pateikimas
1.
Visi sutarties papildymai atliekami pridedant prie jos atitinkamus priedus. Priedas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir pasirašius
jį draudikui ir draudėjui bei sumokėjus papildomą draudimo įmoką.
2.
Visi draudėjo ir draudiko pranešimai bei paaiškinimai, minimi šiose taisyklėse, pateikiami raštu.
3.
Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį apie tai raštiškai
įspėdama kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki numatytos sutarties nutraukimo dienos.
4.
Jei draudimo sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva, tai draudėjui grąžinama draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo
laiką, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas iki
30% draudimo įmokos bei pagal tą sutartį mokėtas sumas.
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5.
Draudimo sutarties šalys, kai joms tapo žinoma apie draudimo
sutarties pažeidimus, turi teisę per mėnesį nutraukti draudimo sutartį:
a) kai draudimo sutartis nutraukiama draudėjo reikalavimu draudimo įmonei pažeidus draudimo sutarties sąlygas (nustačius jos
kaltę), draudėjui grąžinama draudimo įmoka už likusį draudimo
sutarties galiojimo laiką;
b) kai draudimo sutartis nutraukiama draudimo įmonės reikalavimu draudėjui pažeidus esmines draudimo sutarties sąlygas (nustačius jo kaltę), draudėjui draudimo įmoka negrąžinama.

20.	Sutarties nutrūkimas ir negaliojimas
1.

Sutartis nutrūksta:
a) jei draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos, draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius. Tokiu atveju
draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį.
Draudikas, šiuo pagrindu nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į
iki sutarties nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas, tarp jų
ir įmokas, tenkančias draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiui.

2.

Sutartis negalioja, jeigu:
a) ji sudaryta po draudiminio įvykio, išskyrus atvejus, jog draudimas taikomas ir draudiminiams įvykiams, įvykusiems iki draudimo sutarties įsigaliojimo;
b) yra kiti sandorių negaliojimo pagrindai, nustatyti Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

3.
Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad draudėjas suteikė draudikui žinomai melagingą informaciją apie esmines
aplinkybes, tai draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai nuslėptos aplinkybės išnyko iki
draudiminio įvykio ar neturėjo jam įtakos.
4.
Sutartis, sudaryta apgaulės būdu, ir po draudiminio įvykio gali
būti teismine tvarka pripažįstama negaliojančia.

21.	Atsakomybė už draudimo taisyklių
pažeidimus
1.
Draudimo sutarties šalys, pažeidusios sutarties sąlygas, atsako
įstatymų nustatyta tvarka.

22. Ginčų tarp draudėjo ir draudiko
sprendimo tvarka
1.
Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybomis.
Jeigu nepavyksta susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
teismuose.
2.
Visais šiose taisyklėse ir draudimo sutartyse nesureguliuotais
atvejais taikomos Draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų normos.

23. Draudiko teisių ir pareigų pagal
draudimo sutartį perleidimas
1.
Draudikas, ketinantis perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar kitiems draudikams, privalo apie šį ketinimą
paskelbti dviejuose dienraščiuose, platinamuose visoje Lietuvos Respublikoje. Po paskelbimo dienraščiuose draudikas apie savo ketinimą
prieš du mėnesius asmeniškai raštu privalo informuoti kiekvieną draudėją. Dienraščių ir rašytinės informacijos skelbimuose draudikas privalo draudėjui nurodyti laikotarpį (ne trumpesnį kaip du mėnesiai ), per
kurį draudėjas turi teisę pareikšti draudikui savo prieštaravimą raštu
dėl ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį.
2.
Pasibaigus 2 mėnesių įspėjimo laikotarpiui, draudikas privalo
kreiptis į Priežiūros tarnybos valdybą dėl leidimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis išdavimo.
3.
Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams tik gavęs Priežiūros tarnybos
valdybos leidimą.
4.
Priežiūros tarnybos valdybos leidimas perleisti teises ir pareigas
pagal draudimo sutartis skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai.“
5.
Jeigu draudėjas raštu pateikia prieštaravimą dėl draudiko ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam arba
kitiems draudikams, tai draudimo sutartis nutraukiama anksčiau laiko.
Draudikas prieš 30 kalendorinių dienų praneša draudėjui apie tai raštu.
Draudėjui gražinama įmoka už likusį sutarties galiojimo laikotarpį.

24.	Baigiamoji pastaba
Jei draudimo sąlygose nėra nieko, prieštaraujančio teisiniams aktams,
tai galioja draudimo sąlygos.

2.
Draudėjas ar draudimo įmonė laikomi pažeidusiais draudimo sutarties sąlygas tik nustačius jų kaltę.
3.
Draudėjas laikomas atsakingu už draudimo sutarties pažeidimus
ir tais atvejais, kai pareigas, išplaukiančias iš draudimo sutarties vykdymo, pažeidžia asmenys, susiję darbo santykiais su draudėju ar veikiantys kaip draudėjo atstovai.

Valdybos pirmininkas
Dr. Kęstutis Bagdonavičius

Valdybos narys
Saulius Jokubaitis
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