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1. Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį

2.2.

Neapdrausta:
- foto ir filmavimo aparatai, garso, vaizdo ir video bei kita laisvalaikio aparatūra su visais jos priedais;

Draudėjas, norėdamas sudaryti vandens transporto priemonių kasko
draudimo sutartį (gauti draudimo liudijimą - polisą), toliau tekste vadinama Sutartimi, pateikia draudikui nustatytos formos prašymą raštu.

- muzikos instrumentai;

Prašymas sudaryti sutartį gali būti pateikiamas per draudėjo atstovą.
Esant reikalui, draudikas gali pareikalauti dokumentų, patvirtinančių
draudėjo atstovo įgaliojimus.

- pinigai, vertingi daiktai, tokie kaip kailiai, papuošalai, paveikslai,
antikvarinės vertybės;

Jeigu sutarčiai sudaryti nebūtini išankstiniai duomenys, raštiško prašymo nebūtina pateikti.

- vandens slidės, serfingo, nardymo, žvejybos ir sporto reikmenys
su visais priedais.

Draudikas, sudarydamas vandens transporto kasko draudimo sutartis,
naudoja Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos Patvirtintas draudimo liudijimo (poliso) formas.

2.3. Naudojant vandens transporto priemonę privatiems tikslams
arba išnuomavus ne komerciniais sumetimais ne ilgesniam kaip 4 savaičių laikotarpiui, tačiau be profesionalios komandos (įgulos), papildomai draudėjas gali apdrausti savininko (valdytojo) civilinę atsakomybę, susijusią su apdraustos ir draudimo liudijime nurodytos vandens
transporto priemonės laikymu, turėjimu ir naudojimu. Civilinės atsakomybės draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su draudėjo
padaryta žala fizinio asmens turtui ar pačiam fiziniam asmeniui, taip
pat žala, padaryta juridiniam asmeniui.

Draudėjas atsako už sudarant sutartį raštu pateikiamų duomenų teisingumą. Sudarius sutartį, raštu pateiktas prašymas laikomas sudėtine draudimo sutarties dalimi. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo
nustatoma, kad draudėjas suteikė draudikui žinomai melagingą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai
įvertinti, tai draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį
negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias draudėjas nuslėpė, išnyko iki draudiminio įvykio ar neturėjo įtakos draudiminiam įvykiui.

2. Draudimo objektas
2.1. Apdraudžiama vandens transporto priemonė, mašinų įrengimai,
techninė įranga, reikmenys, inventorius, gelbėjimosi valtis ir asmeniniai daiktai.

- maisto prekės bei prieskoniai;

2.4.

Atskirai raštu susitarus kartu yra apdrausta:

a) kapitono, laivo komandos ir visų kitų laivo įgulos narių įstatymų
numatyta asmens civilinė atsakomybė, atliekant jiems savo tarnybines pareigas draudėjui. Neapdraudžiama civilinė atsakomybė dėl
nelaimingų atsitikimų padarytos žalos asmenims - draudėjo tarnautojams ar darbininkams - susijusiems su draudėju darbiniais santykiais;
b) civilinė atsakomybė, traukiant (tempiant) vandens slidininkus ar
oro skraidyklių pilotus (lakūnus);
c) civilinė atsakomybė, naudojant apdraustai vandens transporto
priemonei priklausančią priekabą (treilerį), kol ji nesujungta su ją
traukiančia transporto priemone.
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2.5.

a) tiesioginio kenksmingų medžiagų nuleidimo ar nukreipimo į
vandens telkinius arba kitokio jiems sąmoningo kenksmingo poveikio;

Neapdrausta:

a) vandens slidininko ir skraidyklės piloto asmens civilinė atsakomybė;

b) dėl darbinių tepalų ar kitų skysčių nulašėjimo ar nutekėjimo iš
bakų, degalų užpylimo įrenginių ar vandens transporto priemonės
mašinų skyriaus.

b) civilinė atsakomybė dėl žalų, atsiradusių dalyvaujant lenktynėse
arba su jomis susijusiose treniruotėse.

3. Galiojimo teritorija
3.1. Draudimo apsauga galioja visuose Europos vidaus vandenyse
bei trijų mylių atstumu nuo jūros kranto, saugojimo metu sausumoje, iškeliant į krantą ir leidžiant į vandenį, vežant sausuma ir vandens
transportu.
3.2. Civilinės atsakomybės draudimo galiojimo teritorija sutampa su
apdraustos vandens transporto priemonės kasko draudimo galiojimo
teritorija.

4. Draudiminiai įvykiai
4.1.

Vandens transporto priemonių kasko draudimas

4.1.1.

Draudimo A variantas

Draudikas atsako už nuostolius dėl visų pavojų, gręsiančių apdraustiems daiktams draudimo laikotarpio metu, ypač dėl tokių įvykių:
4.1.1.1. vandens transporto priemonės ar ją vežančios transporto priemonės avarijos;

4.2.2. Šis civilinės atsakomybės draudimas neapima pretenzijų dėl
nuostolių, kuriuos asmenys sukelia sąmoningai ignoruodami vandens telkinių apsaugos įstatymus, potvarkius bei draudėją liečiančius valstybinių institucijų nurodymus ar įsakymus.
4.2.3. Neapdraustos civilinės atsakomybės pretenzijos dėl nuostolių, kuriuos neginčijamai sukėlė karo ar kiti priešiški veiksmai, maištas, vidiniai neramumai, visuotinis ar nelegalus streikas ar kuriuos
tiesiogiai sąlygojo valdžios veiksmai ar potvarkiai. Tas pats galioja ir
nevaldomos jėgos sukeltiems nuostoliams, jei jų priežastis stichinės
gamtos nelaimės.

5. Nedraudiminiai įvykiai
5.1.

Draudikas neatsako už pavojus, kylančius dėl:

5.1.1.
karo, pilietinio karo arba karui prilygstančių įvykių, priešiško
karinės technikos panaudojimo arba šios technikos buvimo, nepriklausomai nuo karo padėties;

4.1.1.2.

gaisro, sprogimo, žaibo įtrenkimo;

5.1.2. streiko, lokauto, neramumų darbe, teroristinių ar politinių
prievartos veiksmų, nepriklausomai nuo juose dalyvaujančių asmenų skaičiaus, maišto ir kitų masinių neramumų;

4.1.1.3.

nenugalimos jėgos („force majeure“);

5.1.3.

4.1.1.4.

vagystės, vagystės su įsilaužimu;

4.1.1.5.

trečiųjų asmenų neteisėtos veikos.

5.1.4.
konfiskacijos, atėmimo ar kitokios rūšies valdžios ar valdymo įstaigų įsikišimo;

4.1.2.

Draudimo B variantas

Draudikas atlygina apdraustojo daikto nuostolius jį praradus arba
apgadinus dėl tokių įvykių:
4.1.2.1.

gaisro, sprogimo, žaibo įtrenkimo;

4.1.2.2.

visos vandens transporto priemonės vagystės.

Prie punktų 4.1.1.2. ir 4.1.2.1.
a) gaisras yra ugnis, atsiradusi ne šiam reikalui skirtame židinyje
arba išsiveržusi iš jo ir galinti plisti savaime.
b) sprogimas – tai dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas staiga
vykstantis jėgos pasireiškimas. Talpa sprogsta tuomet, kai jos sienos sudraskomos, o dėl to išsilygina slėgių skirtumas talpos viduje
ir išorėje.
c) žaibo įtrenkimas – tai tiesioginis žaibo perėjimas į daiktą.
4.1.3. Draudikas atlygina mašinų įrengimų, elektros ar kito varomojo techninio įrenginio bei asmeninių daiktų nuostolius juos praradus arba apgadinus tik dėl vandens transporto priemonės avarijos,
ugnies, žaibo įtrenkimo, sprogimo, neįveikiamos jėgos arba vagystės, tyčinių ar piktavališkų trečiųjų asmenų veikos.
4.1.4.
Draudikas atlygina apdraustų daiktų nuostolius juos praradus arba apgadinus transportavimo metu tik dėl transporto priemonės avarijos, ugnies, žaibo įtrenkimo, sprogimo, neįveikiamos jėgos
arba vagystės.
4.2. Vandens transporto priemonių savininkų (valdytojų) civilinės
atsakomybės draudimas apima pagrįstų pretenzijų dėl nuostolių atlyginimo patenkinimą arba nepagrįstų atmetimą draudėjui ar kartu
apdraustiems asmenims civilinės teisės numatyta tvarka ir remiantis
civilinės atsakomybės draudimo sąlygomis kai naudojantis sutartyje
nurodyta vandens transporto priemone:

branduolinės energijos;

5.1.5.
jei žalą padaręs draudėjas ar jo atstovas buvo neblaivus,
apsvaigęs nuo narkotikų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Šių taisyklių
prasme neblaivumas ar apsvaigimas suprantamas pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką;
5.1.6. turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valstybės valdžios institucijų nurodymu.
5.2. Draudikas nemoka draudimo išmokos už tokias žalas, kurių priežastimi yra:
5.2.1.

techniškai netvarkinga vandens transporto priemonė;

5.2.2. konstrukcinis, gamyklinis ar medžiagų brokas, nebent apdraustų daiktų sugadinimas ar praradimas buvo tiesioginė šio broko
pasekmė, kas pagal šias draudimo taisykles yra apdrausta;
- nusidėvėjimas, perdarymas, apdirbimas;
- lakuotų ir kitų paviršių įbrėžimai, įdrėskimai;
- senėjimas;
- rūdys, oksidacija, korozija, kavitacija, osmozė;
- šaltis, ledas, saulės poveikis, lietus, sniegas;
- puvimas;
- parazitai, žiurkės ir pelės;
5.2.3.

plaukimas uolėtomis upėmis ar per užtvankas;

5.2.4. netinkamas prisišvartavimas ar inkaro išmetimas, laikymas
atvirame krante (pajūryje) be nuolatinės ekipažo priežiūros;
5.2.5. nusižengimai valdžios organams, ekspedicinių bendrovių
nurodymų pažeidimai, teismo potvarkis ar nuosprendžio vykdymas;
5.2.6.

netinkamas pakrovimas ir pritvirtinimas pervežimo metu;

5.2.7.
nesaugiai supakuotų, nepritvirtintų, palaidų ar neuždengtų
ir neužrakintų daiktų transporto priemonėje vagystė;

a) sužeidžiami ar žūva žmonės;

5.2.8.

b) sugadinami ar sunaikinami daiktai.

5.2.9. apdraustos vandens transporto priemonės vagystė iš neapsaugomo treilerio.

4.2.1. Apdraudžiama įstatymu numatyta draudėjo civilinė atsakomybė už tiesioginius ar netiesioginius fizinius, cheminius ar biologinius vandens telkinių, įskaitant ir gruntinius vandenis, savybių
pasikeitimus, išskyrus vandens telkinių nuostolius dėl:
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už borto esančių nepritvirtintų variklių vagystė;

5.3. Draudikas nemoka draudimo išmokų už žalas, kai apdraustas
daiktas apgadinamas jį naudojant kitiems nei sporto ar laisvalaikio
praleidimo tikslams.
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5.4.

Nėra atlyginamos:

5.4.1.
netiesioginės žalos (vertės sumažėjimas, nedalyvavimo varžybose nuostoliai ir t.t.);
5.4.2. įstatymais numatytos sudužusios vandens transporto priemonės likučių pašalinimo išlaidos, nebent dėl to raštu susitarta kitaip;
5.4.3. išlaidos, susijusios su vandens transporto priemonės konfiskacija ir saugojimu šalies ar užsienio uostuose.
5.5. Vandens transporto priemonių savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės draudimas neapima:
5.5.1.
civilinės atsakomybės pretenzijų, kiek jos viršija įstatymų
numatytas civilinės atsakomybės ribas;
5.5.2. civilinės atsakomybės pretenzijų tokiais atvejais, kai draudiminį įvykį sukelia tyčiniai, neteisėti draudėjo veiksmai ar ne pagal
nurodymus arba šiaip ne pagal pareigas elgiantis su degiomis ir
sprogstančiomis medžiagomis.
5.6.
dėl:

Draudimo apsauga neapima civilinės atsakomybės pretenzijų

a) nuostolių, kuriuos sukėlė draudėjo (arba jo užsakymu ar pavedimu
trečiųjų asmenų) atlikti darbai arba pagamintas ar pateiktas daiktas;
b) nuostolių, kuriuos sukėlė nuolatinis poveikis (pvz. garsai, kvapai,
kratymai);
c) planavimo, konsultavimo, vadovavimo statyboms ir montavimo
darbams, tikrinimo ar ekspertizės veiklos;
d) veiklos, susijusios su pinigų, kredito draudimo, lizingo ar kitomis
ūkinės veiklos operacijomis, visų rūšių mokėjimo, kasos apskaitos,
taipogi dėl nesąžiningumo ar pasisavinimo;
e) verslo apsaugos ir autorinių teisių pažeidimo;
f) terminų, preliminarių sąmatų ir prognozuojamų kaštų nesilaikymo;
g) patarimų, rekomendacijų ar nurodymų ekonomiškai susijusioms
įmonėms;
h) veiklos susijusios su duomenų apdorojimu, racionalizavimu, automatizavimu, informacijos teikimu, vertimais, kelionių tarpininkavimu
ar rengimu;
i) tyčinio įstatyminių direktyvų, valstybinių institucijų ar užsakovo
nurodymų bei sąlygų ignoravimo ar kitokio tyčinio prievolių pažeidinėjimo;
j) piniginių nuobaudų, pinigų, vertybinių popierių ar vertybių ir daiktų
praradimo;
k) apdraustos vandens transporto priemonės ar ja gabenamų daiktų
sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo.

6. Vairavimo pažymėjimo išlyga
6.1. Jeigu vandens transporto priemonės vairavimui įstatymų numatyta tvarka būtinas vairavimo pažymėjimas, tai žalos atveju draudikas
už nuostolius neatsako, kai draudėjas pažeidžia šias vandens transporto priemonių eksploatacijos taisykles.
6.2. Vandens transporto priemonę neteisėtu būdu pasisavinus kitiems asmenims, a) punkte paminėtos sąlygos negalioja.

7. Rizikos padidėjimas
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. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką (premiją).
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7.3. Jeigu draudėjas neįvykdo 7.1 punkte nustatytos pareigos, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo 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.

8. Draudimo suma ir draudimo vertė. Draudimas
sumažintomis sumomis.
8.1. Draudimo suma (draudžiant vandens transporto priemonę kasko draudimu) turi atitikti draudimo vertę. Draudimo vertė yra likutinė
vertė. Likutinė vertė - tai suma, kuri reikalinga tokios pat rūšies naujam
daiktui įsigyti, atėmus sumą, atitinkančią naujos ir dabartinės vertės
daikto skirtumą (t.y. įvertinant amžių, nusidėvėjimą, naudojimą). Jei
draudimo suma yra mažesnė nei draudimo vertė (draudimas sumažintomis sumomis), tai draudikas nuostolius ir išlaidas atlygina tik pagal
draudimo sumos ir draudimo vertės santykį.
8.2. Civilinės atsakomybės draudimo suma nustatoma draudėjo pasirinkimu vienam draudiminiam įvykiui arba bendram draudiko atsakomybės limitui per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

9. Atsakomybė dėl mokėjimo terminų pažeidimų bei
jų pasekmės
9.1. Draudimo įmokos mokėjimo pagrindas yra draudiko surašytas
oficialus dokumentas – draudimo liudijimas (polisas), įmokų sąskaita
arba ją atitinkantis dokumentas.
9.2. Draudimo rizikos padidėjimo atveju gali būti skaičiuojamas draudimo įmokos priedas.
9.3.

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.
9.4. Metinę draudimo įmoką arba pirmąją draudimo įmokos dalį
draudėjas sumoka pasirašydamas draudimo sutartį. Eilinės draudimo
įmokos mokėjimas gali būti atidedamas iki nurodyto įmokų sąskaitoje
ir/arba draudimo liudijime apmokėjimo laikotarpio.
9.5. Draudimo apsaugos įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos
sumokėjimu. Jeigu draudiminis įvykis įvyksta pasirašius draudimo sutartį, tačiau draudėjas nėra nustatytu terminu sumokėjęs draudimo
įmokos arba pirmos draudimo įmokos dalies, tai draudikas turi teisę
nemokėti draudimo išmokos.
9.6. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo
sutartyje nustatytu laiku, draudikas praneša draudėjui raštu, nurodydamas, kad po 15 dienų nuo pranešimo apie nesumokėtą įmoką išsiuntimo draudimo apsauga bus sustabdyta, o po 30 dienų nuo pranešimo
išsiuntimo draudimo sutartis pasibaigs.
9.7. Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką laikotarpiu nuo draudimo
apsaugos sustabdymo iki jos pasibaigimo, nurodyto šių taisyklių 11.4.
punkte, draudimo apsauga bus atnaujinta nuo 3 (trečios) dienos, einančios po įmokos sumokėjimo, 00 val.
9.8. Draudimo įmoka ir draudimo suma draudimo liudijime gali būti
nurodoma nacionaline ir/ar užsienio valiuta. Draudimo įmokos ir išmokos gali būti mokamos nacionaline ir/ari užsienio valiuta, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
9.9. Metinė draudimo įmoka perskaičiuojama į eurus sutarties sudarymo dienos oficialiu valiutos kursu.

10. Draudimo įmokos apskaičiavimo tvarka
10.1. Draudimo įmokos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į draudimo sumą, draudimo objektą, pasirinktą riziką ir galiojimo teritoriją.
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11. Draudimo išmokos dydis
11.1. Visiškas apdraustų daiktų netekimas Jei apdrausti daiktai dėl apdraustos rizikos yra visiškai prarandami, t.y. jie dingsta be jokios vilties
juos atgauti arba visiškai netenkama jų pirminių savybių, tai draudėjui išmokama prarastiems daiktams tenkanti draudimo sumos dalis,
atskaičius likučių vertę.
11.2. Apdraustų daiktų sugadinimas Jei apdrausti daiktai sugadinami,
draudimo išmokos suma lygi apgadintų daiktų taisymo išlaidoms iki
būklės, kuri buvo prieš pat atsitinkant žalai, bet neviršijant draudimo
sumos.
11.3. Iki nurodytų draudimo sumų draudikas atlygina draudėjui pagal
aplinkybes pagrįstas nuostolių mažinimo arba žalos prevencijos išlaidas. Atlyginamos tik tos galimos žalos sumažinimo priemonių išlaidos,
kurioms raštu pritarė draudikas.
11.4. Vandens transporto priemonių savininkų (valdytojų) civilinės
atsakomybės draudime atlyginami trečiosios šalies nuostoliai dėl apdraustos rizikos, tačiau neviršijant draudimo liudijime (polise) nurodytų
draudimo sumų.

14. Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos
14.1. Ikisutartinės draudiko teisės ir pareigos:
a) draudikas turi teisę reikalauti iš asmens, ketinančio sudaryti draudimo sutartį, pateikti reikalingą informaciją, jeigu ši informacija yra
susijusi su draudimo sutartimi;
b) supažindinti draudėją su vandens transporto priemonių kasko
draudimo taisyklėmis ir išduoti draudėjui draudimo liudijimą bei
draudimo taisykles.
14.2. Draudiko pareigos:
a) įvykus draudiminiam įvykiui šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir
terminais išmokėti draudimo išmoką;
b) draudėjui pareikalavus ir jam sumokėjus draudimo įmoką, išduoti
draudimo liudijimo dublikatą ar kitus draudimo sutarties sudarymą
patvirtinančius dokumentus;
c) neskelbti informacijos apie draudėją ar kitus asmenis, jų turtinę
padėtį, gautos vykdant draudimo sutartį.
14.3. Draudėjo pareigos prieš draudiminį įvykį:
a) laiku mokėti nustatyto dydžio draudimo įmokas;

12. Draudimo išmokos mokėjimas

b) pateikti draudimo įmonei jos nustatytą informaciją apie apdraudžiamą ar apdraustą objektą;

12.1. Draudimo išmoka fiziniams ir juridiniams asmenims yra išmokama atitinkamai per 7 ir 15 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą,
aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį Jei įvykis yra draudiminis, tačiau tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3
mėnesius, Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai
draudimo išmokai.

c) pateikti informaciją apie sudarytas arba ketinamas sudaryti to paties objekto sutartis nuo tų pačių rizikų;

12.2. Draudikas gali atidėti mokėjimą iki teisminio proceso užbaigimo,
kai pradėtas oficialus tyrimas arba draudėjui ar vienam iš jo atstovų dėl
draudiminio įvykio iškelta civilinė ar baudžiamoji byla, kuri yra juridiškai
svarbi nuostolių atlyginimo pretenzijai.

f) nedelsdamas, ne vėliau, kaip per 48 h, raštu informuoti draudiką
apie rizikos padidėjimą.

12.3. Draudikas neturi teisės:
- išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs
draudiminio įvykio buvimu;
- atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.
12.4. Draudikas turi teisę, bet nėra įpareigotas, išmokėjus draudimo
vertės sumą perimti sugadintus daiktus.

13. Draudimo išmokos nemokėjimo pagrindai
13.1. Jei draudiminis įvykis atsitiko dėl draudėjo, vandens transporto
priemonės valdytojo arba vieno iš keleivių tyčios, išskyrus atvejus, kai
tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.).
13.2. Jeigu draudimo sutartis buvo sudaryta apgaulės būdu (draudėjas, sudarydamas sutartį, pateikė draudikui žinomai melagingus draudimo įmokai ar draudimo sumai apskaičiuoti reikalingus esminius duomenis apie draudimo objektą arba juos nuslėpė), draudikas turi teisę
reikalauti, kad sutartis būtų pripažinta negaliojančia, išskyrus atvejus,
kai nuslėptos aplinkybės išnyko iki draudiminio įvykio ar neturėjo jam
įtakos.
13.3. Jei žala atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė jam
prieinamų protingų priemonių šiai žalai sumažinti.
13.4. Jeigu draudėjas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal draudimo
sutartį - nesumokėjo draudimo įmokos ar jos dalių iki sutartyje numatyto mokėjimo termino, įskaitant terminą po priminimų apie įmokos
sumokėjimą.
13.5. Jeigu draudėjas raštu nustatytais terminais nepraneša draudikui
ar jo atstovui apie draudiminį įvykį. Neišmokant draudimo išmokos šiuo
pagrindu, atsižvelgiama į tai, ar draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo, išskyrus kai įrodoma, kad apie draudiminį įvykį
draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudiminį įvykį
neturėjo įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką.
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d) laikytis visų sutartų saugumo priemonių;
e) savo sąskaita imtis visų reikalingų saugumo priemonių ir vykdyti
prideramus draudiko pasiūlymus, kad išvengtų nuostolių, bei laikytis
įstatymo nuostatų ir gamintojų rekomendacijų;

15. Draudėjo pareigos po draudiminio įvykio
15.1. Draudėjas, prieš likviduojant žalos padarinius, privalo suteikti
draudikui arba jo atstovui galimybę apžiūrėti objektą ir nustatyti žalą,
leisti jam atlikti nuostolių priežasties tyrimą bei paskaičiuoti žalos dydį.
Draudikui pareikalavus pateikti raštu informaciją apie nuostolius bei
visus reikalaujamus dokumentus.
15.2. Draudėjas privalo vykdyti 2 priedo „Draudiko nurodymus žalos
atveju“.

16. Prievolių pažeidimas
16.1. Jei draudėjas pažeidžia bent vieną šiose taisyklėse ar draudimo
polise nustatytą įsipareigojimą ar prievolę, tai draudikas, vadovaudamasis LR Civilinio Kodekso bei Draudimo įstatymo normomis, turi teisę
nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti
16.2. Draudikas neatleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo pagal civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu žala gyvybei ar sveikatai padaryta dėl atsakingo už žalą asmens kaltės.

17. Teisminio nagrinėjimo terminai
17.1. Jei teisminiu keliu per 12 mėnesių nepareiškiamos pretenzijos į
nuostolių atlyginimą po to, kai draudikas raštu jas atmetė kartu nurodydamas ir kreipimosi į teismą terminus bei teisines pasekmes, tai jis
nėra įpareigotas mokėti draudimo išmokos.

18. Draudimo sutarties galiojimo terminai,
nutraukimo ir pakeitimo sąlygos.
18.1. Draudimo sutartis baigiasi sutartu laiku. Ji pratęsiama kasmet
mažiausiai vieneriems metams, jei nenutraukiama raštu vėliausiai
prieš vieną mėnesį iki jos galiojimo pabaigos.
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18.2. Jeigu draudėjas nutraukia draudimo sutartį prieš terminą, sumokėta draudikui draudimo įmoka negrąžinama.
18.3. Draudimo sutartyje arba atskirame draudiko rašte gali būti nurodoma, kad draudikas suteikia laikinąją draudimo apsaugą galutinai neįvertinus rizikos arba nesusitarus dėl draudimo sumos ir įmokos dydžio.
Laikina draudimo apsauga nustoja galioti tuo momentu, kai draudikas
nustato draudimo rizikos laipsnį arba kai šalys susitaria dėl draudimo
sumos ir draudimo įmokos dydžio ir pasirašo draudimo sutartį.
18.4. Visi sutarties papildymai atliekami pridedant prie draudimo sutarties atitinkamus priedus. Priedas įsigalioja nuo priede nurodytos datos ir pasirašius jį draudikui ir draudėjui, taip pat sumokėjus papildomą
draudimo įmoką.

20. Draudimas kito asmens naudai
20.1. 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 raštišką naudos
gavėjo pritarimą. Draudėjas privalo laikytis visų šiose taisyklėse numatytų jo pareigų.
20.2. Asmuo, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis, pateikęs į apdraustąjį turtą teisę patvirtinančius dokumentus, turi reikalavimo į jį
pirmumo teisę ir gali gauti draudimo išmoką.

21. Ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo
tvarka

18.5. 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.

21.1. Nesutarimai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymu numatyta tvarka.

18.6. Visi draudėjo ir draudiko pranešimai bei paaiškinimai, minimi šiose taisyklėse, pateikiami raštu.

21.2. Visais šiose taisyklėse ir draudimo sutartyje nesureguliuotais
atvejais taikomos Draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų normos.

19. Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo
sutartį perleidimas
19.1. Draudikas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar kitiems draudikams.

Valdybos pirmininkas

19.2. Draudėjui nesutinkant su draudiko ketinimu perleisti teises ir
pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams, draudimo sutartis nutraukiama draudimo sutarties šalių susitarimu. Tokiu atveju Draudėjui yra grąžinama draudimo įmoka už nepanaudotą
draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

Valdybos narys
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Dr. Kęstutis Bagdonavičius

Saulius Jokubaitis
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