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PASIŪLYMO, IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO, ATLIKIMO
IR GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO
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1. Bendri nuostatai
1.1. Teisinius santykius, atsirandančius tarp draudėjo ir draudiko,
sudarant bei vykdant atsakomybės, išduodant pasiūlymo, atlikimo,
išankstinio apmokėjimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo
sutartis, reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti norminiai aktai
ir šios taisyklės.

2. Draudimo sutarties šalys
2.1.

Draudikas – ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą.

2.2. Draudėjas yra juridinis asmuo, sudaręs su draudiku pasiūlymo,
išankstinio apmokėjimo, atlikimo arba garantinio laikotarpio laidavimo draudimo sutartį pagal šias draudimo taisykles, privalantis mokėti
draudimo įmokas ir įsipareigojęs vykdyti prievoles pagal užsakovo vykdomo konkurso sąlygas arba statybos arba kitas sutartis.
2.3. Užsakovas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam draudikas yra
įsipareigojęs atsakyti draudimo polise ir draudimo sutarties 1 priede
nurodytos sumos ribose už draudėjo prievolės ar jos dalies neįvykdymą.

3. Draudimo sutarties sudarymo tvarka
3.1. Draudėjas, norėdamas sudaryti atsakomybės, išduodant pasiūlymo, atlikimo, išankstinio apmokėjimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo sutartį, raštu užpildo draudiko nustatytos formos ir
turinio prašymą.
3.1.1. Raštu pateiktas draudėjo prašymas laikomas sudėtine draudimo sutarties dalimi. Juridinio asmens prašymas turi būti pasirašytas įgalioto draudėjo atstovo ir patvirtintas antspaudu.
3.1.2. Prašymas sudaryti draudimo sutartį gali būti pateikiamas per
įgaliotąjį draudimo tarpininką. Draudikas turi teisę pareikalauti dokumentų, patvirtinančių tarpininko įgaliojimus. Įgaliojimo originalą
arba LR įstatymų tvarka patvirtintą nuorašą draudikas pasilieka prie
draudimo sutarties.
3.2. Draudėjas savo prašymą sudaryti draudimo sutartį žodžiu gali
pareikšti šiais atvejais:
3.2.1. jeigu draudimo sutarties sudarymui draudikas nereikalauja
pateikti papildomos informacijos, išskyrus draudėjo pateiktas dokumentų kopijas apie apdraudžiamą objektą;
3.2.2. jeigu draudikas ar jo atstovas įvertina riziką draudimo vietoje
ir žodžiu sutaria dėl draudimo sutarties sudarymo.
3.3. Prie prašymo draudėjas pateikia visus draudiko prašomus papildomus dokumentus. Jų nepateikus prašymas paliekamas nenagrinėtas ir grąžinamas atgal draudėjui.
3.4. Draudėjas atsako už prašyme sudaryti draudimo sutartį
pateiktų duomenų teisingumą. 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 draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos
draudžiamajam įvykiui.
3.5. Draudikas, įvertinęs rizikos aplinkybes, draudimo taisyklių pagrindu sudaro draudimo sutartį ir išduoda užsakovui pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio atsakomybės
dokumentą pagal draudimo sutarties 1 priedą, kuris yra neatskiriama
draudimo sutarties dalis.
3.6. Atsakomybės dokumentas pagal draudimo sutarties 1 priedą
yra draudiko įsipareigojimas atsakyti užsakovui arba užsakovo kreditoriui draudimo polise ir atsakomybės dokumente nurodytos sumos ribose, jei draudėjas prieš užsakovą neįvykdys savo prievolės ar jos dalies.
3.7. Atsakomybės dokumentų tekstai ruošiami pagal draudiko arba
pateiktą užsakovo redakciją, jei tai yra numatyta sutarties sąlygose.

4. Draudimo objektas
4.1. Draudimo objektas sudarant pasiūlymo laidavimo draudimo sutartį yra draudėjo prievolė pagal užsakovo vykdomo konkurso sąlygas.
4.2. Draudimo objektas sudarant atlikimo, išankstinio apmokėjimo
ar garantinio laikotarpio draudimo sutartį yra draudėjo prievolė pagal
pasirašytą sutartį su užsakovu.
4.3. Draudimo objektu nelaikomos draudėjo prievolės, už kurių įvykdymą draudikas neprisiima jokių įsipareigojimų pagal pasiūlymo, atlikimo, išankstinio apmokėjimo bei garantinio laikotarpio atsakomybės
dokumentus.

5. Draudžiamieji įvykiai
5.1. Draudžiamieji įvykiai išduodant pasiūlymo draudimo polisą ir atsakomybės dokumentą pagal draudimo sutarties 1 priedą yra:
5.1.1. draudėjo pasiūlymo atsiėmimas jo galiojimo metu, nurodytu
konkurso sąlygose;
5.1.2. draudėjo, užsakovui priėmus pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, vengimas arba atsisakymas pasirašyti rangos sutartį pagal konkurso sąlygas ir instrukcijas konkurso
dalyviams;
5.1.3. draudėjo, užsakovui priėmus pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, vengimas arba atsisakymas
pateikti atlikimo ir/arba išankstinio apmokėjimo užtikrinimo raštus,
kaip tai yra numatyta konkurso sąlygose;
5.1.4. draudėjo, užsakovui priėmus pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, nesutikimas su pasiūlymo kainos
korektūra, kaip tai yra numatyta konkurso sąlygose.
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5.2. Draudžiamieji įvykiai išduodant atlikimo draudimo polisą ir atsakomybės dokumentą pagal draudimo sutarties 1 priedą yra:
5.2.1. draudėjo atliktų darbų neatitikimas rangos sutartyje iškeltų
reikalavimų;
5.2.2. draudėjo rangos sutartyje nustatytų terminų pažeidimas;
5.2.3. draudėjo neteisėtas atsisakymas toliau vykdyti pradėtus darbus pagal pasirašytą rangos sutartį.
5.3. Draudžiamasis įvykis išduodant išankstinio apmokėjimo draudimo polisą ir atsakomybės dokumentą pagal draudimo sutarties 1
priedą yra pagal pasirašytą rangos sutartį užsakovo suteikto draudėjui
avanso panaudojimas ne pagal sutartį.
5.4. Draudžiamasis įvykis išduodant garantinio laikotarpio draudimo
polisą ir atsakomybės dokumentą pagal draudimo sutarties 1 priedą
yra draudėjo neįvykdyti įsipareigojimai užsakovui per rangos sutartyje
nurodytą garantinį laikotarpį.

6. Nedraudžiamieji įvykiai

9. Draudimo sutarties galiojimo terminai ir
nutraukimo bei pakeitimo sąlygos
9.1. Draudiko atsakomybė prasideda nuo draudimo polise ir atsakomybės dokumente nurodytos datos, tačiau tik tuomet ir ne anksčiau,
nei draudėjas sumoka draudikui visą draudimo įmoką.
9.2. Draudimo sutarties termino pradžia ir pabaiga nurodoma kalendorine data ir valanda draudimo polise ir atsakomybės dokumente.
9.3.

Draudimo sutarties galiojimas pasibaigia:

9.3.1. jei pasibaigia draudimo polise ir atsakomybės dokumente nustatytas draudimo laikotarpis;
9.3.2. jei išmokama draudimo sumos dydžio draudimo išmoka arba
kai kelių išmokėtų draudimo išmokų suma pasiekia draudimo sutartyje nurodytą draudimo sumą;
9.3.3. šalių susitarimu.
9.4. Draudėjas, įspėdamas raštiškai kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną
mėnesį iki numatytos draudimo sutarties ar atsakomybės dokumento
galiojimo pabaigos, turi teisę nutraukti draudimo sutartį.

6.1. Nedraudžiamieji įvykiai išduodant pasiūlymo, atlikimo, išankstinio apmokėjimo ir garantinio laikotarpio draudimo polisą ir atsakomybės dokumentą pagal draudimo sutarties 1 priedą yra visi atvejai, už
kuriuos draudikas neatsako prieš užsakovą pagal išduotus atsakomybės dokumentus.

Jeigu draudėjas nutraukia draudimo sutartį prieš terminą, sumokėta
draudikui draudimo įmoka negrąžinama, jei draudimo sutartis nenumato kitaip.

6.2. Draudikas nemoka draudėjui draudimo išmokos už nuostolius,
kuriuos tiesiogiai sukėlė arba jie atsirado ar padidėjo dėl:

9.5.1. kai draudimo sutartis nutraukiama draudėjo reikalavimu
draudikui pažeidus draudimo sutarties sąlygas, draudėjui grąžinamos draudimo įmokos už likusį sutarties galiojimo laiką;

6.2.1. branduolinės reakcijos, radioaktyvaus apšvitinimo ar radioaktyvaus užteršimo;
6.2.2. nenugalimos jėgos („force majeure“ aplinkybės), vadovaujantis 1996 m. liepos mėn. 15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 840;
6.2.3. turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valstybės valdžios institucijų nurodymu.
6.3. Nedraudžiamuoju įvykiu laikomi atvejai, kai įgaliotas pretenzijos
reiškėjas nepagrindžia reikalaujamos sumos dydžio arba neįrodo savo
paties patirtų nuostolių.

7. Draudimo suma
7.1. Draudimo suma yra draudimo sutartyje nurodyta didžiausia pinigų suma, kurią draudikas turi išmokėti draudžiamojo įvykio atveju.
7.2. Draudimo suma yra draudėjo nurodyta bei pasiūlymo, atlikimo,
išankstinio apmokėjimo ar garantinio laikotarpio draudimo polise ir atsakomybės dokumente įrašyta suma, nustatyta atsižvelgiant į užsakovo keliamus reikalavimus.
7.3. Draudimo suma draudimo sutartyje gali būti nurodoma nacionaline ir/ar užsienio valiuta. Visi atsiskaitymai tarp sutarties šalių atliekami nacionaline ir/ar užsienio valiuta, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams.

9.5. Draudimo sutarties šalys po to, kai joms tapo žinoma apie draudimo sutarties pažeidimą, turi teisę nutraukti draudimo sutartį:

9.5.2. kai draudimo sutartis, esant esminiams draudimo sutarties
pažeidimams, nutraukiama draudiko reikalavimu, draudėjui draudimo įmokos negrąžinamos.
9.6. Taisyklių 9.3. punkto 3 dalyje bei 9.4. ir 9.5. punktuose numatytais atvejais draudimo sutartis nutraukiama, jeigu užsakovas ar draudėjas ir draudikas dėl to raštu susitaria.
9.7. Draudimo polisas ar atsakomybės dokumentas gali būti keičiamas ar papildomas tik raštišku visų šalių susitarimu. Tokiam pakeitimui, papildymui reikalingas užsakovo sutikimas.
9.8. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos galiojimo terminą, jeigu po sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti
draudžiamajam įvykiui arba draudžiamoji rizika išnyko dėl aplinkybių,
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu. Šiuo atveju draudikas turi teisę į
dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga sutarties galiojimo terminui.

10. Draudiko ir draudėjo teisės ir pareigos
10.1. Draudikas turi teisę reikalauti iš asmens, pageidaujančio gauti
draudimo polisą ir atsakomybės dokumentą, pateikti reikalingą informaciją apie prisiimamą atsakomybę ir draudžiamą objektą, jeigu ši informacija yra susijusi su draudimo sutartimi.
10.2. Draudiko pareigos:

8. Draudimo įmoka
8.1. Draudimo įmoka – tai draudimo sutartyje numatyti privalomi
mokėjimai už draudimo apsaugą.
8.2. Draudimo įmokos mokėjimo pagrindas yra draudiko perduoto ir
draudėjo priimto draudimo poliso ir atsakomybės dokumento faktas
bei draudėjo ir draudiko pasirašyta atgręžtinio pareikalavimo sutartis.
8.3. Draudimo įmokos tarifas priklauso nuo draudimo rizikos laipsnio,
draudimo sumos, atsakomybės dokumento konteksto.
8.4. Draudimo įmoką draudėjas privalo sumokėti prieš išduodant
draudimo polisą ir atsakomybės dokumentą. Prieš išduodant šiuos dokumentus draudikas gali paprašyti įmokos sumokėjimą patvirtinančių
dokumentų.

10.2.1. draudikas privalo supažindinti draudėją su pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklėmis, draudimo įmokų dydžiais ir kita sutarčiai vykdyti
reikalinga informacija bei išduoti draudimo polisą ir atsakomybės
dokumentą kartu su draudimo rūšies taisyklių kopija;
10.2.2. įvykus draudžiamajam įvykiui, LR Draudimo įstatyme ir šiose
taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais išmokėti draudimo išmoką;
10.2.3. draudėjui pareikalavus ir apmokėjus, išduoti draudimo liudijimo dublikatą ar kitus draudimo sutarties sudarymą patvirtinančius
dokumentus;
10.2.4. neskelbti gautos vykdant draudimo sutartis informacijos apie
draudėją ar kitus asmenis, jų turtinę padėtį, išskyrus įstatymuose
nurodytus atvejus;
10.2.5. mokėti draudėjui palūkanas už draudimo išmokos nemokėjimą šiose Taisyklėse nustatytais terminais.
10.3. Draudėjo pareigos:
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10.3.1. draudimo sutarties galiojimo metu draudikui pareikalavus
suteikti jo prašomą informaciją ir dokumentus, susijusius su išduotu
draudimo polisu ar atsakomybės dokumentu;
10.3.2. draudimo sutartyje (draudimo polise) nustatytais terminais ir
tvarka mokėti draudimo įmokas;
10.3.3. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoti draudiką apie
padidėjusios rizikos atvejus;
10.3.4. laiku neperdavus užsakovui draudiko išduoto atsakomybės
dokumento, nedelsiant per 3 dienas grąžinti jį draudikui.

11. Draudimo rizika ir jos padidėjimas
11.1. Iš esmės pasikeitus draudimo sutartyje numatytoms aplinkybėms, dėl kurių padidėja arba gali padidėti draudimo rizika, draudėjas
privalo tuoj pat, kai tik sužinojo apie draudimo rizikos pasikeitimus, bet
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sužinojimo dienos, pranešti apie tai
draudikui. 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.
Jeigu draudėjas nepraneša apie draudimo rizikos padidėjimą per nustatytus terminus, 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.
11.2. Rizikos padidėjimu vadinami tie atvejai, kai draudėjo veikloje atsiranda nauja draudimo rizika:
11.2.1. pasikeitus prašyme (anketoje) nurodytiems duomenims, padidėja ar gali padidėti draudiko atsakomybė pagal perduotą užsakovui garantinį dokumentą;
11.2.2. nenumatyti įvykiai apsunkina ar gali apsunkinti draudėjo įsipareigojimų vykdymą pagal rangos sutartį ar konkurso sąlygas.

12. Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos
draudžiamojo įvykio atveju
12.1. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudėjas privalo:
12.1.1. nedelsiant, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, raštu informuoti
draudiką apie įvykį;
12.1.2. pagal galimybę stengtis išvengti ar sumažinti nuostolius bei
laikytis draudiko nurodymų; draudikas, esant būtinybei, turi teikti tokius nurodymus;
12.1.3. draudikui pareikalavus, leisti jam atlikti bet kuriuos įmanomus tyrimus nuostolių priežastims, jų dydžiui ir apimčiai nustatyti,
suteikti pageidaujama forma visą su įvykiu susijusią informaciją bei
reikalingus įrodymus.
12.2. Jeigu trečiasis asmuo paneigia savo atsakomybę, tai draudikas visų pirma moka draudimo išmokas. Jei po to, kai buvo išmokėtos
draudimo išmokos, paaiškėja, kad už šiuos nuostolius atsako trečiasis
asmuo, nors jis su tuo ir nesutinka, tai draudimo išmokos užsakovui vis
tiek išlieka.
Draudėjas, vadovaudamasis draudiko nurodymais bei pastarojo sąskaita, privalo neteisminiu arba teisminiu keliu iš tos trečiosios šalies,
kuri kalta dėl nuostolių atsiradimo, išieškoti nuostolius.
Jei trečiasis asmuo atlygina užsakovo patirtus nuostolius, tai draudimo
išmokos per 14 kalendorinių dienų grąžinamos draudikui.

13. Dvigubas draudimas ir draudimas padidintomis
sumomis
13.1. Jei draudėjas įsigijo ar ketina įsigyti kelis to paties objekto draudimo polisus ar atsakomybės dokumentus, tai jis nedelsdamas per 3
darbo dienas privalo raštu pranešti draudikui apie kitą draudiką ir nurodyti draudimo sumą. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudimo išmoką kiekviena draudimo įmonė moka proporcingai draudimo sutartyje
nurodytai draudimo sumai, tačiau draudiko ir kitų draudimo įmonių
išmokos negali viršyti žalos dydžio.
13.2. Nustačius, kad draudimo polise ar atsakomybės dokumente nurodyta draudimo suma viršija sumą, reikalaujamą rangos objekto sutartyje ar konkurso sąlygose, tai sutartis negalioja dėl tos draudimo
sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę. Tačiau išmokėta draudimo
vertę viršijanti draudimo išmoka negali būti išieškota.
13.3. 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.

14. Draudimo išmokų paskaičiavimo tvarka ir
išmokėjimo terminai
14.1. Draudimo išmokos suma yra pagal draudiko atsakomybės dokumentą užsakovui išmokėtina suma.
14.2. Draudikas atlygina draudėjo nuostolius, atsiradusius siekiant
sumažinti žalą ar jos išvengti, tačiau tik tiek, kiek jie atsirado vykdant
draudiko nurodymus.
14.3. Draudimo išmoką draudikas įsipareigoja išmokėti užsakovui.
14.4. Draudimo išmoka įvykus draudžiamajam įvykiui juridiniams ir
fiziniams asmenims mokama atitinkamai per 15 ir 7 darbo dienas nuo
užsakovo raštiško pareikalavimo pateikimo dienos bei kai yra nustatyta
draudiko nuostolių atlyginimo prievolė bei jų dydis, jeigu draudimo
polise ar atsakomybės dokumente nenumatyta kitaip. Tačiau praėjus
vienam mėnesiui po pranešimo apie draudžiamąjį įvykį gali būti
reikalaujama dalinio išmokėjimo, kuris priklausomai nuo sąlygų yra
minimalus.
14.5. Mokėjimų terminai, numatyti punkte 14.4., gali būti pristabdomi
iki tol, kol dėl draudėjo ar užsakovo kaltės nenustatyta arba nepaskaičiuota draudimo išmoka.
14.6. Draudikas gali atidėti mokėjimą iki teisminio proceso užbaigimo,
kai užsakovui arba draudėjui ar vienam iš jo atstovų dėl draudžiamojo
įvykio iškelta civilinė ar baudžiamoji byla, kuri yra juridiškai svarbi nuostolių atlyginimo pretenzijai.

15. Teisių į draudimo išmoką netekimo priežastys
15.1. Draudikas turi teisę nemokėti arba sumažinti draudimo išmoką,
jeigu:
15.1.1. pasibaigė draudimo poliso ir atsakomybės dokumento galiojimas;
15.1.2. užsakovas gavo visą ar dalinį žalos atlyginimą iš draudėjo
arba trečiojo asmens.
15.2. Dėl draudimo išmokos nemokėjimo arba sumažinimo sprendžia
draudikas motyvuotai paaiškindamas priežastis ir apie tai raštu praneša asmenims, pagal draudimo sutartį turintiems teisę į draudimo
išmokas. Užsakovas, nesutinkantis su draudiko sprendimu, turi teisę
jį apskųsti teismui. Draudiko pranešimas išsiųstas draudimo polise ar
atsakomybės dokumente nurodytu adresu laikomas tinkamai pateiktu
pagal šias taisykles.
15.3. Draudikas nėra įpareigotas mokėti draudimo išmokos, jeigu
draudėjas pateikia draudikui tikrovės neatitinkančius faktus, svarbius
draudimo išmokos dydžiui ir draudžiamojo įvykio priežastims nustatyti.
15.4. Jeigu apgaudinėjimas teisiškai konstatuojamas kaip apgavystė,
tai paminėtos punkto 15.3. prielaidos laikomos įrodytomis.
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16. Šalių atsakomybė už šių taisyklių pažeidimus
16.1. Draudikas ir draudėjas, laiku nesumokėję šiose taisyklėse ir/
ar draudimo polise, atsakomybės dokumente nustatytų sumų, moka
0,1% nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną
dėl jų kaltės uždelstą dieną.

17. Papildomos sąlygos
17.1. Visi paaiškinimai ir valios išreiškimai pateikiami raštu.
17.2. Prieš išduodant draudimo polisą/ atsakomybės dokumentą
draudikas ir draudėjas gali pasirašyti sutartį, kuria draudėjas įsipareigoja
atlyginti draudiko nuostolius, tai yra atgręžtinio pareikalavimo būdu
grąžinti draudiko išmokėtą užsakovui draudimo išmoką.

19. Ginčų tarp draudėjo ir draudiko nagrinėjimo
tvarka
19.1. Visi ginčai tarp draudėjo ir draudiko, kylantys dėl draudimo sutarties vykdymo ir aiškinimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
19.2. Visais šiose taisyklėse ir draudimo sutartyje nesureguliuotais
atvejais taikomos Draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų normos.

20. Baigiamoji dalis
20.1. Kol draudimo sąlygose nėra nieko prieštaraujančio teisiniams
aktams, tol galioja draudimo sąlygos.

17.3. Draudikas, įvykdęs draudėjo prievolę prieš užsakovą, įgyja regreso teisę išreikalauti iš draudėjo savo sumokėtą (-as) sumą (-as).
17.3.1. Draudėjas po pirmo raštiško draudiko reikalavimo įsipareigoja iki pateiktame reikalavimo rašte nurodytos dienos pilnai ir besąlygiškai atlyginti draudikui jo mokėtas sumas užsakovui. Mokėjimo
pagrindu laikomas dokumentas ar jo patvirtinta kopija, įrodanti
draudiko mokėtas sumas užsakovui, bei oficiali draudiko pretenzija
asmeniui, neįvykdžiusiam prisiimtų įsipareigojimų užsakovui.

Valdybos pirmininkas

17.3.2. Draudėjui nevykdant savo įsipareigojimų pagal 17.3.1. punktą, draudikui suteikiama teisė išieškoti nesumokėtas sumas iš draudėjo turimo turto.

Valdybos narys

Dr. Kęstutis Bagdonavičius

Saulius Jokubaitis

18. Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo
sutartį perleidimas
18.1. Draudikas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar kitiems draudikams.
18.2. 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.
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