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Produktas: Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių,
kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra,

privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Kokia šio draudimo rūšis?
Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra privalomasis civilinės atsakomybės draudimas - ne gyvybės draudimo rūšis. 
Šio draudimo tikslas - atlyginti nuostolius nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuris nukentėjo dėl jūsų neteisėtų veiksmų vykdant Geležinkelio įmonių (vežėjų) ar įmonių, 
kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, veiklą viešojoje geležinkelių infrastruktūroje

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo
civiline atsakomybe trečiajam asmeniui už žalą, atsiradusią dėl
draudėjo vykdomos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais
ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, 
kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ar geležinkelių 
riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos

Draudžiamasis įvykis yra geležinkelio įmonės (vežėjo) ar
geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų
įmonių civilinės atsakomybės atsiradimas dėl draudimo sutarties
galiojimo metu geležinkelio įmonės (vežėjo) ar geležinkelių
transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių vykdytos
keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais
maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių 
vežimo vietiniais maršrutais ar geležinkelių riedmenų naudojimo 
viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos pasekmių

žala atsirado dėl veiksmų siekiant neteisėtai gauti draudimo išmoką

žala atsirado dėl veiklos, nesusijusios su keleivių, bagažo ir (ar) 
krovinių vežimu vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais ar 
geležinkelių riedmenų naudojimu

atsirado finansinė žala, kuri nėra susijusi su žalos padarymu 
trečiojo asmens turtui, sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirado kaip 
žalos nukentėjusio trečiojo asmens turtui, sveikatai, gyvybei 
pasekmė

žala atsirado dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo 
įvykdymo

žala atsirado dėl tyčinės veikos, išskyrus socialiai vertingus tyčinius 
veiksmus

žalą patiria geležinkelio įmonės (vežėjo) ar geležinkelių transporto 
kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių darbuotojas dėl 
nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga

žala atsirado dėl žemės drebėjimo, potvynio, kitos stichinės 
nelaimės, karo veiksmų, teroristinių išpuolių, esant branduolinės 
energijos poveikiui ar nepaprastajai padėčiai

žala atsirado dėl oro, vandens, žemės užteršimo, atsitikusio dėl 
nestaigaus ir tikėto įvykio, kurio priežastis yra lėtas ar laipsniškas 
veiksnys arba pasikartojantys įvykiai

žala atsirado dėl teisės aktuose nustatytų pavojingųjų krovinių 
vežimo geležinkelių transportu reikalavimų pažeidimų

žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar geležinkelių 
transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių 
darbuotojo veiksmų, padarytų apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, 
toksinių ar psichotropinių medžiagų

žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar geležinkelių 
transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių veiklos 
geležinkelio keliais, kuriais geležinkelių transporto eismas 
draudžiamas, vykdymo

žala atsirado dėl geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 
3 dalyje nurodytų įmonių vežamų krovinių netekimo, dingimo ar 
sunaikinimo

kitais Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi 
viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės 
atsakomybės draudimo taisyklėse numatytais atvejais

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą - Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra 
privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra 
privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja 
geležinkelių infrastruktūra privalomojo draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir 
įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse (patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 
lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1052 (Žin., 2013, Nr. 120-6075)), su vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (Lietuvos Respublikos Seimas, 
2004 m. balandžio 22 d. (Žin., 2004, Nr. 72-2489), su vėlesniais pakeitimais)), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Apdraudžiama Apdraustojo civilinė atsakomybė pagal pasirinktą 
draudimo apsaugos apimtį:

Draudimo išmokų dydžiai ir draudimo sumos 
Draudimo išmokos dydį pagal draudimo sutarties sąlygas nustato 
draudikas, atsižvelgdamas į padarytos žalos dydį
 
Žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į Civilinio kodekso ir kitų teisės 
aktų nuostatas, įsiteisėjusį teismo sprendimą ar įsiteisėjusią teismo 
nutartį patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal trečiojo asmens 
ieškinį draudėjui

Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudėjo susitarimu ir 
nurodoma draudimo sutarties liudijime

Minimali geležinkelio įmonės (vežėjo) privalomojo civilinės 
atsakomybės draudimo suma turi būti 290 000 EUR vienam 
draudžiamajam įvykiui ir 725 000 EUR visiems draudžiamiesiems 
įvykiams per metus 

Minimali įmonės, kuri atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į 
geležinkelių infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės 
priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos ir naudojasi viešąja 
geležinkelių infrastruktūra, draudimo suma turi būti 58 000 EUR 
vienam draudžiamajam įvykiui ir 145 000 EUR visiems 
draudžiamiesiems įvykiams per metus

Draudikas ir draudėjas negali nustatyti besąlyginės išskaitos, 
tai yra sumos, kuria, įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas 
mažintų draudimo išmoką

Tikslus nedraudžiamųjų ir neatlygintinų nuostolių sąrašas 
pateikiamas draudimo taisyklėse

Draudikas yra atleidžiamas nuo išmokos mokėjimo, jeigu:



Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ ar draudimo pasiūlyme ir/ ar liudijime bei jų prieduose

Kokios mano pareigos?

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos dydis nurodomas draudimo liudijime. Šalių susitarimu draudimo įmoka gali būti vienkartinė arba mokama dalimis

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis įsigalioja nuo šalių susitarimu nustatytos datos, kuri turi būti nurodyta draudimo liudijime, ne anksčiau, nei draudėjas sumoka draudimo 
įmoką ar pirmąją jos dalį, jeigu šalys susitaria, kad draudimo įmoka mokama dalimis

Draudimo sutartis sudaroma vieniems metams, jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitaip

Draudimo apsauga pasibaigia:

�    Suteikti jam žinomą ir reikšmingą draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti informaciją, kurią draudikas prašo nurodyti rašytiniame prašyme 
      arba dėl kurios papildomai teiraujasi raštu, taip pat draudiko reikalavimu pateikti turimus dokumentus, reikšmingus draudimo rizikai įvertinti ir draudimo 
      sutarčiai sudaryti, išskyrus Draudimo įstatyme nustatytas išimtis

�    Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo galimo draudžiamojo įvykio ar aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo, raštu pranešti draudikui apie 
      galimą draudžiamąjį įvykį ar aplinkybes, kurių pagrindu draudėjui gali būti pareikštas reikalavimas

�    Nedelsdamas sudaryti sąlygas draudikui apžiūrėti galimo draudžiamojo įvykio vietą

�    Nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, draudikui raštu pranešti apie draudimo rizikos padidėjimą

�    Sumokėti draudimo įmoką už draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį

Draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytoje teritorijoje

Visas sąrašas detaliau pateikiamas draudimo taisyklėse

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartis nutraukiama ir keičiama teisės aktų nustatyta tvarka

Draudimo objektas nėra apdraustojo civilinė atsakomybė už bet
kokią kitą jo veiklą, nesusijusią su draudėjo civiline atsakomybe
trečiajam asmeniui už žalą, atsiradusią dėl draudėjo vykdomos
keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais
maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių 
vežimo vietiniais maršrutais ar geležinkelių riedmenų naudojimo 
viešojoje geležinkelių infrastruktūroje

Jeigu draudėjas per 7 darbo dienas raštu nepraneša draudikui 
arba jo atstovui apie galimą draudžiamąjį įvykį, draudikas turi teisę 
atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba draudimo išmoką 
sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar draudėjas savo pareigos 
neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo, išskyrus atvejus, kai įrodoma, 
kad apie draudžiamąjį įvykį draudikas sužinojo laiku, arba kai 
nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturėjo įtakos draudiko 
pareigai išmokėti draudimo išmoką

Draudikas atleidžiamas nuo žalos atlyginimo, jeigu žala atsirado 
dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų 
priemonių šiai žalai sumažinti ar jos išvengti

Jeigu įvykus draudžiamajam įvykiui nustatoma, kad dėl tos pačios 
rizikos draudėjas yra sudaręs draudimo sutartis daugiau nei su 
viena draudimo įmone, draudimo išmoką kiekviena draudimo 
įmonė moka proporcingai draudimo sutartyje nurodytai draudimo 
sumai, tačiau draudiko ir kitų draudimo įmonių išmokamos 
draudimo išmokos negali viršyti žalos dydžio

Visos sąlygos detaliau pateikiamos draudimo taisyklėse

pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam draudimo sutarties galiojimo (draudimo apsaugos) laikotarpiui
 
šalių susitarimu arba nutraukus draudimo sutartį (nutrūkus draudimo sutarčiai)

išmokėjus visas draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas

Kitais teisės aktų numatytais atvejais


