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PARODŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Nr. 024
Galioja nuo 2013 04 01
Sąvokos, vartojamos šiose taisyklėse, jeigu nėra paaiškintos tekste, suprantamos taip kaip jos vartojamos galiojančiame Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (toliau – LR Civilinis kodeksas) ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (toliau LR Draudimo įstatymas)
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1. Draudėjo prašymas (pasiūlymas) sudaryti
draudimo sutartį
1.1. Parodų draudimo sutartis sudaroma akceptuojant draudėjo pasiūlymą (prašymą), pateiktą draudikui, arba draudėjui akceptuojant
draudiko pasiūlymą sudaryti sutartį.
1.2. Draudėjas, norėdamas sudaryti parodų draudimo sutartį (gauti
draudimo liudijimąpolisą), toliau tekste vadinama Sutartimi, pateikia
draudikui nustatytos formos prašymą raštu. (Raštiško prašymo sudaryti sutartį forma pateikiama šių Taisyklių 1 priede.)
1.3. Prašymas sudaryti draudimo sutartį gali būti pateikiamas per
draudėjo atstovą. Esant reikalui, draudikas gali pareikalauti dokumentų, patvirtinančių draudėjo atstovo įgalinimus.
1.4.

Draudimo sutartis gali būti sudaroma šiomis sąlygomis:

a) sutarties šalys pasirašo vieną dokumentą - draudimo sutartį.
Draudimo sutartis gali būti sudaryta tik nurodytam parodos laikotarpiui arba parodos laikotarpiui su draudimo apsauga vežant
parodos turtą į parodos vietą ir atgal arba tik į vieną pusę;
b) draudikas, gavęs draudėjo raštišką arba žodinį prašymą sudaryti draudimo sutartį, įteikia draudėjui tinkamai pasirašytą draudimo polisą. Įrodymu, kad draudėjas sutiko sudaryti draudimo
sutartį draudiko pasiūlytomis sąlygomis yra draudiko perduoto
poliso priėmimo faktas.

2. Draudiminiai įvykiai
2.1. Draudikas atsako už nuostolius dėl visų pavojų, gręsiančių parodos turtui draudimo laikotarpio metu.
2.2. Draudikas moka draudimo išmoką už visus parodos turto apgadinimo ir praradimo nuostolius, atsiradusius dėl apdraustų pavojų.
2.3. Be to draudikas išmoka būtinas išlaidas, draudėjo turėtas mažinant žalą ar vykdant draudiko nurodymus, turi atlyginti draudikas,
neatsižvelgdamas į tai, kad atitinkamos 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.

3.	Nedraudiminiai įvykiai, kurių pagrindu
draudėjas neprivalo mokėti draudimo
išmokų
3.1.

Neapdrausti nuostoliai, kurių priežastimi yra:

3.1.1. karas, pilietinis karas ar karui prilygstantys įvykiai, kurių priežastimi nepriklausomai nuo karo būklės yra priešiškos karinės technikos panaudojimas ar šios technikos buvimas, vedantys į šios rizikos
atsiradimą;
3.1.2. streikas, atleidimas iš darbo, neramumai darbe, politiniai
prievartos veiksmai, maištai ir kiti vidiniai neramumai;
3.1.3. branduolinė energija;
3.1.4. konfiskacija, atėmimas ar kitokie aukštesniosios valdžios įsikišimai;
3.1.5. oro sąlygos ( pvz. vėjas, audra, lietus, sniegas ar kruša) - bet
ne žaibas - parodos turtui, kuris eksponuojamas palapinėse ar po
atviru dangumi;
3.1.6. dingimas, o taip pat ir vagystė:
a) vertingų mažesnio formato daiktų (pvz. papuošalų, žiūronų, fotoaparatų, meno dirbinių ir pan.) parodos metu, išskyrus tuos
atvejus, kai jie laikomi užrakintose stiklinėse vitrinose;
b) parodos metu naudojimui skirtų daiktų (pvz. reklaminių prospektų, katalogų, mobilių telefonų, maisto produktų ir kt.);
c) draudėjo ar apdraustojo tarnautojų vagystė ar pasisavinimas;
Draudėjo ar apdraustojo tarnautojais nelaikomi tie asmenys, kurie
samdomi tik parodos laikotarpiui.
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3.1.7. vidinis gedimas ar sugedimas dėl natūralių parodos turto savybių, poliravimo sutrūkinėjimai, atsiklijavimai, rūdys ar oksidacija,
lempų ar siūlelių perdegimai ar sutrūkimai, susitraukimas, kvapo
įgavimas, o taip pat parazitų, pelių ar žiurkių sukelti nuostoliai;
3.1.8. įprasto įpakavimo nebuvimas ar jo trūkumai;
3.1.9. teisminis potvarkis ar jo vykdymas;
3.1.10. tiekimo terminų nesilaikymas, pervežimo, pagaminimo, apdirbimo ar panašių veiksmų užvilkinimai;
3.1.11. pats apdirbimas, montavimas, demontavimas, naudojimas
ar demonstravimas. Čia taip pat priskiriami parodos turto nuostoliai
dėl ugnies, kuri yra naudojama pagal paskirtį.
3.2. Jeigu draudikas nurodo, kad nuostoliai atsirado dėl vienos iš
punktų nuo 3.1.1. iki 3.1.11. nurodytų rizikų ar priežasčių buvimo, tai
draudėjo pareiga yra įrodyti, kad nuostoliai vis dėlto yra apdrausti ir
atsirado dėl kitų priežasčių.
3.3. Draudimas negalioja pervežant parodos turtą jūra, jei dėl to nesutarta kitaip.
3.4.

Neapdrausti visų rūšių netiesioginiai nuostoliai.

4. Draudimo objektas
4.1. Draudimo objektu gali būti bet koks tinkamas eksponavimui parodų turtas, kurį draudėjas gali apdrausti savo arba pateikus įgaliojimus
kito asmens (apdraustojo) naudai.

5. Draudėjas ir apdraustasis
5.1. Draudėjas - parodos turto valdytojas arba parodos organizatorius, turintis įgaliojimus apdrausti parodos turtą ekspozicijos metu bei
mokantis draudimo įmokas ir turintis teisę gauti draudimo išmoką.
5.2. Apdraustasis - draudėjo nurodytas įgaliotas asmuo, kuriam atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo įmonė privalo mokėti draudimo
išmoką.

6. Draudimo laikotarpis (Draudiko
atsakomybės pradžia ir pabaiga)
6.1. Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka draudikui visą ar pirmąją draudimo įmoką, jei draudimo sutartyje
nenurodyta kitaip.
6.2. Draudėjui, įvykdžius prievolę, nurodytą 6.1. punkte draudimo
apsauga įsigalioja nuo to momento, kai parodos turtas išgabenamas
parodai iš tos vietos, kurioje jis buvo ligi šiol saugomas, bet ne ankščiau
nei nurodyta draudimo polise.
6.3. Draudimo apsauga nustoja galioti, kai tik parodos turtas, pasibaigus parodai, atgabenamas į vietą, kurią nurodė draudėjas ar apdraustasis, kurio naudai buvo apdraustas parodos turtas;
6.4. Neatsižvelgiant į 6.2. ir 6.3. punktų nurodymus parodos turto
draudimo apsauga transportavimo, laikino saugojimo ir eksponavimo
metu galioja iki 30 dienų bendrai visam draudimo laikotarpiui.

7. Draudimo rizikos padidėjimas ir
sumažėjimas
7.1. 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.
7.2.

Rizikos padidėjimu laikomi tokie atvejai:

7.2.1. prašyme pateiktų duomenų pakeitimas,
7.2.2. kai 6.4. punkte nurodytu atveju draudėjas nori pratęsti draudiminės apsaugos terminą,

7.3. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba
padidinti draudimo įmoką (premiją). Jeigu draudėjas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti didesnės draudimo
įmokos (premijos), draudikas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo
sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
7.4. Jeigu draudėjas neįvykdo 7.1.p. nustatytos pareigos, draudikas
turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų
nepadengia gautos draudimo įmokos (premija). Tačiau draudikas neturi teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkybės,
galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą.
7.5. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia
draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių sumažėja ar gali
sumažėti draudimo rizika, draudėjas dėl draudimo rizikos sumažėjimo
turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką (premiją). Jeigu draudikas tokiu atveju nesutinka
pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti sumažintos draudimo
įmokos (premijos), draudėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo
sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.

8. Draudimo suma ir vertė
8.1. Draudimo vertė yra bendroji prekybinė, o jai nesant parodos turto bendroji vertė, esanti išsiuntimo ar parodos vietoje prieš draudimo
apsaugos įsigaliojimo pradžią.
Bendroji prekybinė vertė - rinkos vertė atskaičiavus sutaupytas išlaidas. Rinkos vertė yra vidutinė parodos turto kaina atitinkamoje aktualioje rinkoje. Aktuali rinka yra, priklausomai nuo aplinkybių, turto realizavimo arba įsigijimo rinka.
Bendroji vertė - draudėjo už parodos turtą pasiekiama pardavimo kaina, atskaičius sutaupytas išlaidas.
Sutaupytos išlaidos – tai parodos turto, jo nuolatinėje saugomoje vietoje draudimo vertės ir jo rinkos vertės aktualioje rinkoje skirtumas.

9. Draudimo įmokų dydžių apskaičiavimo
tvarka ir mokėjimo pagrindai bei
atsakomybė ir pasekmės dėl jų nesilaikymo
9.1. Draudimo įmoka apskaičiuojama priklausomai nuo parodos rūšies, vertės, transporto priemonės, vežimo maršruto, eksponavimo
vietos. Draudimo tarifai kiekvienam Draudėjui nustatomi individualiai
pagal Draudikui pateiktą informaciją ir riziką.
9.2. Draudimo įmokos mokėjimo pagrindas yra draudėjo ir draudiko
pasirašyta draudimo sutartis arba draudiko perduoto draudimo liudijimo (poliso) priėmimo faktas.
9.3. Draudimo įmoką draudėjas privalo sumokėti prieš išduodant
draudimo liudijimą, jeigu draudimo liudijime nėra nustatyta ko kito.
9.4. Jeigu Draudėjas nevykdo 9.3. punkte nustatytos pareigos, tai
draudimo apsauga nutrūksta, jeigu sutartyje nėra nustatyta ko kita.

10. Žalos nustatymo tvarka
10.1. Žalos dydį nustato draudikas, vadovaudamasis draudėjo pateikta pagrįsta pretenzija dėl patirto nuostolio atlyginimo, surašytu parodos sugadinimo ar sunaikinimo aktu, draudėjo ar draudiko atstovo
pateiktais iš kompetentingų institucijų dokumentais:
10.1.1. kurie apibūdina ar patvirtina parodos vertę.
10.1.2. kurie padeda nustatyti nuostolio dydį: nuostolių tyrėjo, valstybinių institucijų (policijos, gaisrinės ir kt.) aktai, išvados ir kiti dokumentai, surašyti pagal draudiminio įvykio pobūdį.
10.1.3. Kilus nesutarimams, kiekviena iš šalių gali reikalauti, kad
nuostolių dydį nustatytų nepriklausoma ekspertizė.

7.2.3. kai nukrypstama arba keičiamas parodos transportavimo
maršrutas,
Parodų draudimo taisyklės Nr. 024
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11. Draudimo išmokų apskaičiavimo ir
išmokėjimo tvarka bei terminai
11.1. Draudėjas privalo pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudiminio įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant
draudimo išmokos dydį.
11.2. Draudimo išmoka lygi:
a) netekus parodos turto - draudimo vertei;
b) apgadinus parodos turtą - taisymo (remonto) išlaidoms draudiminio įvykio atsitikimo metu, tačiau ne daugiau nei draudimo
vertė. Likutinės vertės priskaičiuojamos.
11.3. Vertės sumažėjimas atlyginamas tik tuomet, jei parodos turtas jį
pataisius (suremontavus) ar įsigijus iš naujo neatgauna savo buvusios
vertės prieš pat atsirandant žalai.
11.4. Draudikas privalo draudimo išmoką išmokėti per 15 dienų nuo
tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos
dydį.
11.5. Jeigu įvykis draudiminis, o draudėjas ir draudikas nesutaria dėl
draudimo išmokos dydžio, draudėjo pageidavimu draudikas privalo
išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus
žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip trys mėnesiai.
11.6. Draudikas gali atidėti mokėjimą:
a) kol yra abejonės dėl draudėjo teisių gauti draudimo išmoką
b) iki teisminio proceso užbaigimo, kai draudėjui ar vienam iš jo atstovų dėl draudiminio įvykio iškelta civilinė ar baudžiamoji byla,
kuri yra juridiškai svarbi nuostolių atlyginimo pretenzijai.
11.7. Išmokėdamas draudimo išmoką draudikas turi teisę, tačiau neprivalo, perimti sugadintą parodos turtą.
11.8. Be atskiro raštiško draudiko pritarimo, sugadinto parodos turto
dalies neleidžiam parduoti iki pat draudimo išmokos mokėjimo.
11.9. Draudikas atleidžiamas nuo išmokos mokėjimo, jeigu draudiminis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios.
Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką, jeigu tyčiniai veiksmai ar
neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.)
11.10. Draudikas savo nuožiūra gali sumažinti ar atsisakyti išmokėti
draudimo išmoką, jeigu draudėjas bando suklaidinti draudiką, klastodamas faktus, kurie turi įtakos draudimo išmokos pagrindo ir dydžio
nustatymui.
11.11. Draudikas atleidžiamas nuo žalos atlyginimo, jeigu žala atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų
priemonių šiai žalai sumažinti ar išvengti.

12. Dvigubas draudimas
12.1. Jeigu draudėjas sudarė ar ketina sudaryti kelias tų pačių objektų
draudimo sutartis nuo tų pačių rizikų, tai jis nedelsdamas per tris darbo
dienas privalo raštu pranešti draudikui apie kitą draudiką ir nurodyti
draudimo sumą.
12.2. Atsitikus draudiminiam įvykiui ir nustačius, kad dėl tų pačių rizikų
draudėjas yra sudaręs draudimo sutartis daugiau nei su viena draudimo įmone, draudimo išmoką kiekviena draudimo įmonė moka proporcingai, neviršydama bendro žalos dydžio.

13.	Nevisiškas ir papildomas draudimas
13.1. Jeigu draudimo sutartyje, nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę, tai, įvykus draudiminiam įvykiui, draudikas
privalo atlyginti draudėjui (naudos gavėjui) dalį jo patirtų nuostolių,
proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui.

pildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo sutartį su
tuo pačiu ar kitu draudiku. Tačiau šiais atvejais bendra draudimo suma
pagal visas draudimo sutartis negali viršyti draudimo vertės.

14.	Ikisutartinės draudėjo ir draudiko teisė
ir pareigos
14.1. Draudikas privalo supažindinti draudėją su parodų draudimo Taisyklėmis, draudimo įmokų dydžiais ir kita sutarčiai vykdyti reikalinga
informacija bei išduoti draudimo liudijimą (polisą) kartu su draudimo
rūšies Taisyklių kopija.
14.2. Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės
įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi būti
žinomos draudikui.
Esminės aplinkybės – aplinkybės, nurodytos šiose draudimo taisyklėse,
taip pat aplinkybės, apie kurias draudikas raštu prašė draudėjo suteikti
informaciją.
14.3. Draudiko reikalavimu jam turi būti pateiktas tikslus parodos turto sąrašas su nurodytomis apdraudžiamų daiktų vertėmis.
14.4. Jeigu parodos turtą draudžia parodos organizatoriai, pastarieji
draudiko reikalavimu prieš prasidedant parodai iš kiekvieno parodos
dalyvio privalo reikalauti pateikti tikslų eksponuojamų daiktų sąrašą
su nurodytomis turto vertėmis. Sarašai įteikiami draudikui vėliausiai
parodos atidarymo ar turto išvežimo dieną.
14.5. Draudėjas privalo vadovautis draudimo sutarties pagrindu esančiomis turto vežimo taisyklėmis, laikytis pervežimo įmonės ir deklaravimo reikalavimų.
14.6. Parodos turtas iš parodos teritorijos privalo būti išgabentas iki
ekspozicijos vadovybės nustatyto parodai skirto termino pabaigos.
14.7. Draudėjas privalo laikytis įstatyminių, žinybinių ir sutartų saugumo reikalavimų.
14.8. Draudėjo prievolių pažeidimai galioja ir apdraustojo asmens atžvilgiu.

15. Draudėjo ir Draudiko pareigos draudimo
sutarties galiojimo metu
15.1. Draudėjas ar apdraustasis privalo:
15.1.1. atlikus pervežimą neatidėliojant patikrinti ar neatsirado kokių
nors nuostolių;
15.1.2. rūpintis atsiradusių nuostolių sumažinimu ir daryti viską, išvengiant tolimesnio nuostolių augimo;
15.1.3. esant nuostoliams užsienyje nedelsiant išsikviesti atitinkamą
avarijų komisarą ar Lloyd’s agentą;
15.1.4. iki avarijos komisaro ar kito nepriklausomo eksperto atvykimo nekeisti siuntos ir jos įpakavimo būklės;
15.1.5. transporto įmonės atstovą ar sandėlio savininką:
a) iškviesti bendram nuostolių (žalos) apžiūrėjimui;
b) prašyti žalos paliudijimo;
c) raštu priversti patvirtinti atsakomybės prisiėmimą:
aa) kai nuostoliai išoriškai pastebimi - prieš krovinių priėmimą;
bb) kai nuostoliai išoriškai nepastebimi - iš kart juos atradus, tačiau
nepažeidus pervežimo įmonei reklamacijų pateikimo terminų.
15.1.6. jau, įtarus esant nuostoliams, neišduoti priėmimo kvito, nebent bus raštu pareikštas protestas;

13.2. Draudimo sutartyje gali būti nustatyta ir didesnė draudimo išmoka, bet ne didesnė už draudimo vertę.

15.1.7. užtikrinti pretenzijų pateikimą dėl nuostolių atlyginimo prieš
trečiuosius asmenis; tiksliai nustatyti ir laikytis pretenzijų pateikimo
terminų. Šie terminai esant išoriškai nepastebimiems nuostoliams
nuo krovinio priėmimo momento turi būti pateikiami:

13.3. Jeigu draudimo sutartyje, yra apdrausta tik dalis parodos turto
ar rizikos (draudimo) vertės, draudėjas (naudos gavėjas) turi teisę pa-

b) sandėliuojant arba esant ekspeditorių dispozicijoje per 4 dienas;
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a) persiunčiant paštu per 24 val.
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c) esant parodos turtui pas visus kitus vežėjus per 7 dienas.
15.1.8. nedelsiant pranešti raštu draudikui apie draudiminį įvykį, o
parodos metu taip pat ir parodos vadovybei. Pateikti atskirų verčių
sąrašą bei žalos įrodymui pridėti šiuos nuostolius patvirtinančius dokumentus:
a) nuostoliams, kurie atsirado parodos turto vežimo metu:
aa) pervežimo dokumentus (važtaraščio kopiją, pakrovimo liudijimą
ir kt.);

pareikalavimą raštu, vyriausiasis arbitras paskiriamas ekspertinės
organizacijos.
16.2.3. draudikas ar draudėjas negali ekspertais paskirti asmenų,
esančių draudėjo ar draudiko konkurentais ar turinčių su juo ilgalaikių verslo ryšių, be to asmenų, dirbančių su konkurentais ar verslo
partneriais arba kitaip su jais susietų.
Tai atitinkamai galioja paskiriant vyriausiąjį arbitrą.
16.3. Ekspertų išvadose turi būti nurodyta:

bb) pagal pervežimo sutartį atsakingų asmenų teisių perleidimo pareiškimą draudikui;

16.3.1. sunaikintų, apgadintų bei dingusių daiktų sąrašas ir jų draudimo vertė pagal Nr. 8;

cc) pervežimo įmonės, kurios globoje krovinys buvo prieš atsitinkant
žalai, paliudijimą:

16.3.2. esant apgadintiems daiktams sumos pagal punktus 10.2.b) ir
10.3.

-

pervežant geležinkeliu, geležinkelio tarnybos paliudijimą;

16.3.3. apgadintų daiktų likutinė vertė;

-

persiunčiant paštu, pašto tarnybos pažymą;

16.3.4.susidariusios išlaidos pagal punktą 2.3.

-

pervežant automobiliais ar per kurjerines tarnybas, automobilio
vairuotojo ar kurjerio pranešimą su atitinkamos įmonės prierašu;

-

pervežant oro transportu, oro transporto tarnybos pažymą;

-

laikant sandėlyje, sandėlio savininko pažymą;

dd) vertės įrodymą (pvz. krovinio sąskaitos kopiją);
ee)		 bendrą nuostolių paskaičiavimą;
Turto nuostoliams parodos metu:
ff) parodos vadovybės surašytą žalos faktinę medžiagą;
gg) vertės įrodymą (pvz. sąskaitą);

16.4. Savo išvadas ekspertai perduoda abejoms šalims vienu metu. Jei
jos skiriasi, tai draudikas nedelsiant jas perduoda vyriausiajam arbitrui.
Pastarasis priima sprendimus ginčytinais klausimais ekspertų išvadų
ribose ir perduoda savo sprendimą tuo pačiu metu abejoms šalims.
16.5. Kiekviena šalis apmoka savo nurodyto eksperto išlaidas. Išlaidas
už vyriausiojo arbitro paslaugas apmoka šalys per pusę.
16.6. Jei neįrodoma, kad ekspertų ar arbitrų išvados aiškiai neatitinka
tikrovės, tai jos yra šalims įpareigojančios.
16.7. Ekspertizės pravedimas neatleidžia draudėjo nuo jo pareigų, nustatytų šių taisyklių 14.

hh) bendrą nuostolių paskaičiavimą;
15.1.9. apie gaisro, sprogimo, vagystės ir apiplėšimo nuostolius pranešti atitinkamai policijos tarnybai ir įteikti dingusių parodos eksponatų sąrašą. 15.1.8. hh) punkto nuostatos lieka galioti.
15.2. Jeigu apie tam tikrų daiktų dingimą nebuvo pranešta policijos
tarnybai (jie nebuvo įtraukti į dingusiųjų sąrašą), tai už šiuos prarastus
daiktus draudimo išmoka nemokama.
15.3. Jeigu draudėjas neįvykdo 15.1.8. punkte nustatytų pareigų,
draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia ar
dėl neatsargumo.
15.4. Draudikas atleidžiamas nuo žalos atlyginimo, jei draudėjas sąmoningai nevykdo 15.1.2. punkte nustatytų pareigų.
15.5. Jeigu draudėjas atsisakė savo reikalavimo teisės arba ją įgyvendinti tapo negalima, įskaitant 15.1.7. punkte nustatytų draudėjo pareigų nevykdymo dėl draudėjo kaltės, tai draudikas atleidžiamas nuo
draudimo išmokos mokėjimo ir turi teisę reikalauti grąžinti jau išmokėtą išmoką.
15.6. Apdraustųjų asmenų prievolių pažeidimai galioja ir draudėjo atžvilgiu.

16.	Ekspertų veiksmai
16.1. Draudiminio įvykio atveju draudėjas ir draudikas gali susitarti,
kad nuostolių dydį nustatytų ekspertai.
Atskirai susitarus ekspertizės metu gali būti išnagrinėtos kitos faktinės
prielaidos, liečiančios nuostolių atlyginimo pretenziją bei draudimo išmokos dydį.

17. Draudimo sutarties pakeitimo ir
nutraukimo sąlygos
17.1. Draudimo sutartis gali būti keičiama raštišku šalių susitarimu.
Draudimo sutarties sąlygų pakeitimai patvirtinami draudimo poliso
numeruotais priedais su draudiko ir draudėjo atstovų parašais ir įmonių antspaudais.
17.2. Jeigu draudėjas nutraukia draudimo sutartį prieš terminą, sumokėta draudikui draudimo įmoka negrąžinama, jei draudimo sutartyje nenurodyta kitaip.
17.3. Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kokiu atveju.
17.4. Draudimo sutarties šalys, kai joms tapo žinoma apie esminius
draudimo sutarties pažeidimus, turi teisę raštu įspėjęs kitą šalį nutraukti draudimo sutartį:
a) kai draudimo sutartis nutraukiama draudėjo reikalavimu draudimo įmonei (nustačius jos kaltę) pažeidus draudimo sutarties sąlygas, draudėjui grąžinama draudimo įmoka už likusį draudimo
sutarties galiojimo laiką;
b) kai draudimo sutartis nutraukiama draudimo įmonės reikalavimu, jeigu draudėjas sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo
(esminis sutarties pažeidimas), likusi įmoka nuo nutraukimo momento draudėjui negrąžinama.
17.5. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos galiojimo terminą, jeigu po sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti
draudiminiam įvykiui arba draudiminė rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudiminiu įvykiu. Šiuo atveju draudikas turi teisę į dalį
draudimo įmokos, kuri yra proporcinga sutarties galiojimo terminui.

Draudėjas taip pat gali ir vienašališkai reikalauti ekspertų dalyvavimo.
16.2. Ekspertų veiksmais laikoma:
16.2.1. kiekviena pusė raštu nurodo savo ekspertą. Nurodžiusi savąjį,
ji gali raštu pareikalauti paskirti antrąjį. Jeigu gavus šį pareikalavimą antroji pusė per dvi savaites nepaskiria savojo, tai reikalaujanti
pusė jo paskyrimo teisę gali perleisti ekspertinei organizacijai, kuriai
priklauso pirmasis ekspertas. Pateikiant pareikalavimą nurodoma ši
aplinkybė.
16.2.2. abu ekspertai, prieš pradedant tirti įvykio vietą, paskiria (nurodant raštu) trečiąjį ekspertą vyriausiuoju arbitru. Jeigu jie nesutaria dėl vyriausiojo arbitro paskyrimo, tai pateikus vienai iš šalių
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18. Draudiko teisių ir pareigų pagal
draudimo sutartį perleidimas kitam
draudikui ar kitiems draudikams tvarka
18.1. Visi papildymai draudimo sutartyje atliekami pridedant prie
draudimo sutarties atitinkamus priedus. Priedas įsigalioja nuo priede
nurodytos datos ir pasirašius jį draudikui ir draudėjui. Draudikas, ketinantis perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam
ar kitiems draudikams, privalo apie šį ketinimą paskelbti 2 (dviejuose)
dienraščiuose, kurie platinami visoje Lietuvos Respublikoje. Po paskelbimo dienraščiuose draudikas apie savo ketinimą prieš du mėnesius
asmeniškai raštu privalo informuoti kiekvieną draudėją.
4

Skelbimuose dienraščiuose ir rašytinėje informacijoje draudėjui draudikas privalo nurodyti terminą (ne trumpesnį kaip du mėnesiai), per kurį
draudėjas turi teisę pareikšti savo prieštaravimą raštu draudikui dėl ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį.
18.2. Pasibaigus 2 mėnesių įspėjimo terminui, draudikas privalo kreiptis į Priežiūros tarnybos valdybą dėl leidimo perleisti teises ir pareigas
pagal draudimo sutartis išdavimo.
18.3. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams tik gavęs Priežiūros tarnybos
valdybos leidimą.

19.	Ginčų tarp draudėjo ir draudiko
sprendimo tvarka
19.1. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teismuose, vadovaujantis LR įstatymais.
19.2. Visais šiose Taisyklėse ir draudimo sutartyje nesureguliuotais
atvejais taikomos LR Civilinio kodekso ir LR Draudimo įstatymo bei kitų
teisės aktų normos.
19.3. Reikalavimams atsirandantiems iš draudimo teisinių santykių
taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas.

Priežiūros tarnybos valdybos leidimas perleisti teises ir pareigas pagal
draudimo sutartis skelbiamas „Valstybės žinių“priede „Informaciniai
pranešimai.“
18.4. Draudikas, gavęs raštišką draudėjo prieštaravimą (nesutikimą)
dėl jo ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį, nutraukia su draudėju draudimo sutartį prieš terminą, prieš 30 kalendorinių dienų pranešęs jam apie tai raštu.
18.5. Draudikas, nutraukęs draudimo sutartį prieš terminą dėl to, kad
draudėjas nesutiko su draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas
pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams, turi teisę į dalį
draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo
terminui (pro rata temporis).
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Valdybos pirmininkas
Dr. Kęstutis Bagdonavičius

Valdybos narys
Saulius Jokubaitis
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