
1/8

UADB Compensa Vienna Insurance Group
Registruota VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146

Centrinis biuras, Ukmergės g. 280 LT 06115 Vilnius
Tel.+370 5 2506600, www.compensa.lt
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(Patvirtintos UADB Compensa Vienna Insurance Group 2016 m. sausio 
mėn. 12 d. valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2016 m. sausio mėn. 18 d.)

UADB Compensa Vienna Insurance Group (toliau – Draudikas), šių 
Savaeigės technikos draudimo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir (ar) papildomų 
sąlygų pagrindu, sudaro Draudimo sutartis su fiziniais, juridiniais asmenimis 
ar subjektais, neturinčiais juridinio asmens statuso (toliau – Draudėjai), ir 
įsipareigoja už Draudimo sutartyje nustatytą Draudėjo mokamą draudimo 
įmoką, draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvykus draudžiamajam 
įvykiui, išmokėti Draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotą 
draudimo išmoką.
Draudimo sutartis gali būti sudaryta ir kito asmens naudai (Apdraustojo). 
Tokiu atveju visos sudarytos Draudimo sutarties sąlygos, kurios taikomos 
Draudėjui, galioja ir Apdraustajam, išskyrus pareigą mokėti draudimo 
įmokas, jeigu nebuvo sutarta kitaip. Taip pat šiose Taisyklės nurodytos 
sąvokos ir draudimo sąlygos, kuriose yra vartoma sąvoka „Draudėjas“, 
turi būti aiškinamos ir taikomos analogiškai ir Apdraustajam.
Draudimo sutarties šalys raštu gali susitarti ir nustatyti papildomas arba 
skirtingas draudimo sąlygas nei nustatytos šiose Taisyklėse, t. y. susitarti 
dėl individualių sąlygų, jas įrašant ir apibrėžiant draudimo liudijime arba 
atskirame dokumente, sudaromame prie draudimo liudijimo. 
Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių ir papildomų 
draudimo sąlygų, taikomos papildomų draudimo sąlygų nuostatos. 
Draudikas visais atvejais pirmiausia vadovaujasi individualiomis šalių 
susitartomis draudimo sąlygomis, dėl kurių šalys susitarė raštu.
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BENDROJI DALIS
Taisyklių Bendroji dalis apibrėžia pamatines, daugeliui draudimo produktų 
taikytinas Draudimo sutarties sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) 
sutarties sudarymo, vykdymo ir pasibaigimo nuostatas, taip pat draudimo 
įmokos apskaičiavimo tvarką, jos sumokėjimo terminus bei būdus, 
bendrąsias sutarties šalių teises bei pareigas, bendrąsias pareigas, įvykus 
draudžiamajam įvykiui, bendrąją draudimo išmokos apskaičiavimo ir 
mokėjimo tvarką, jos mažinimo ar nemokėjimo atvejus, bei sutarties 

pakeitimo ar nutraukimo sąlygas. Taisyklių Bendroji dalis nustato tik 
bendrąsias draudimo sąlygas, taikomas Draudimo sutarčiai, kurias papildo 
Taisyklių Specialiosios dalies sąlygos bei Papildomos draudimo sąlygos, jei 
jos nustatytos. 
Išimtiniais atvejais, nustačius prieštaravimą ar neatitikimą tarp 
Taisyklių Bendrosios dalyje įtvirtintos nuostatos ir Specialiosios dalies, 
vadovaujamasi Taisyklių Specialiojoje dalyje įtvirtinta draudimo sąlyga. 

1. BENDROSIOS DALIES SĄVOKOS
1.1. Apdraustasis – Draudimo sutartyje nurodytas Draudėjas ar kitas 
asmuo, kurio turtiniai interesai yra apdraudžiami. 
1.2. Atgręžtinio reikalavimo teisė (Subrogacija) – Draudiko teisė 
reikalauti grąžinti išmokėtą draudimo išmoką iš atsakingo už padarytą žalą 
asmens. Subrogacija yra netaikoma Draudėjo atžvilgiu, išskyrus įstatyme 
ir šiose Taisyklėse nustatytas išimtis.
1.3. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl Draudimo sutarties 
sudarymo, arba kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti Draudimo sutartį, arba 
kuris sudarė Draudimo sutartį su Draudiku.
1.4. Draudikas – UADB Compensa Vienna Insurance Group.
1.5. Draudžiamasis įvykis – staiga ir netikėtai įvykęs nuo Draudėjo, 
Su Draudėju susijusių asmenų, Apdraustojo ar Naudos gavėjo valios 
nepriklausantis įvykis, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo 
išmoką.
1.6. Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas, įvykus 
draudžiamajam įvykiui, mokėti draudimo išmoką.
1.7. Draudimo įmoka – Draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią 
Draudėjas Draudimo sutarties sąlygomis moka Draudikui už draudimo 
apsaugą.
1.8. Draudimo laikotarpis – draudimo liudijime nurodytas laiko tarpas, 
apibrėžiantis Draudimo sutarties galiojimą, jei šalys tinkamai ir laiku vykdo 
sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o ypač Draudėjo pareigą sumokėti 
nustatytą draudimo įmoka laiku ir nustatyto dydžio.
1.9. Draudimo apsaugos laikotarpis – tai laikotarpis, kai pagal 
Draudimo sutartį yra teikiama draudimo apsauga, šis laikotarpis nebūtinai 
sutampa su Draudimo laikotarpiu.
1.10. Draudimo liudijimas (polisas) – Draudiko išduodamas 
dokumentas, patvirtinantis Draudimo sutarties sudarymą.
1.11. Draudimo rizika – draudimo objektui tikėtinas gresiantis pavojus.
1.12. Draudimo suma – Draudimo liudijime nurodyta arba Taisyklių 
sąlygose ir (ar) Draudimo papildomose sąlygose nustatyta tvarka 
apskaičiuota pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka ar jų 
suma, išskyrus Draudimo sutartyje numatytus atvejus.
1.13. Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir 
Draudėjas. Draudėjas, sudarydamas Draudimo sutartį, įsipareigoja mokėti 
draudimo įmokas. Draudikas, įvykus draudžiamajam įvykiui, įsipareigoja 
išmokėti Draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą 
Draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Draudimo sutartį sudaro šios 
Taisyklės, Draudėjo rašytinis prašymas sudaryti Draudimo sutartį (jeigu 
jis buvo pateiktas), Draudimo liudijimas (polisas), sunumeruoti Draudimo 
sutarties priedai, Draudiko ir Draudėjo raštu įforminti dokumentai, kuriais 
susitariama dėl papildomų (individualių) draudimo sąlygų.
1.14. Draudimo vertė – draudžiamojo turto ar turtinės rizikos vertė, 
išreikšta pinigais.
1.15. Dvigubas draudimas – draudimo išmokos mokėjimas Draudėjui 
dėl to paties nuostolio pagal kelias draudimo sutartis, kai Draudikas 
atlygina nuostolį proporcingai savo atsakomybės daliai. Šiuo atveju bendra 
draudimo išmokų suma neturi viršyti nuostolio sumos.
1.16. Išskaita (franšizė, besąlyginė išskaita) – suma, kurios dydžiu 
kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju, Draudikas besąlygiškai sumažina 
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mokėtiną draudimo išmoką, jei Draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. 
Šis dydis gali būti nurodomas fiksuota pinigų suma, išreikšta procentais 
ar nurodyta apibrėžtu laikotarpiu. Jeigu Draudimo sutartyje nenurodyta 
kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlyginė.
1.17. Naudos gavėjas – Draudimo sutartyje nurodytas arba Draudėjo 
paskirtas asmuo, arba kitas asmuo, turintis teisę ir teisėtą interesą gauti 
draudimo išmoką.
1.18. Nedraudžiamasis įvykis – Draudimo sutartyje ir (ar) teisės 
aktuose nurodytas įvykis, kuriam įvykus Draudikas nemoka draudimo 
išmokos ir neatlygina jokių patirtų nuostolių.
1.19. Nevisiškas draudimas – atvejis, kai įvykus draudžiamajam 
įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui ar Naudos gavėjui jo patirtų 
nuostolių dalį, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui, 
jeigu nustatyta Draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę.
1.20. Nuostoliai – patirtos žalos piniginė išraiška.
1.21. Pirmos rizikos draudimas – draudimas, kai Draudimo suma, 
netaikant Nevisiško draudimo sąlygos, yra mažesnė negu Draudimo 
verte. Draudžiamojo įvykio atveju žala atlyginama iki Draudimo sutartyje 
nurodytos Draudimo sumos, neatsižvelgiant į Draudimo sumos ir 
Draudimo vertės santykį.
1.22. Sąlyginė išskaita – nuostolių dydis, kurį privalo padengti pats 
Draudėjas, jei nuostoliai neviršija išskaitos dydžio. Šis dydis Draudimo 
sutartyje gali būti nurodomas fiksuota pinigų suma, išreikštas procentais 
ar nurodytas apibrėžtu laikotarpiu. Nuostoliams viršijus sąlyginės 
išskaitos dydį, Draudikas visiškai atlygina Draudėjo patirtą nuostolį, 
neišskaičiuodamas nustatytos išskaitos.
1.23. Sublimitas – Draudimo sutartyje nurodyta suma, kurios 
neviršydamas Draudikas išmoka draudimo išmoką dėl į draudimo liudijimą 
įtrauktos papildomos ar individualios draudimo sąlygos už Draudimo 
sutartyje įvardintą draudžiamąjį įvykį visam draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiui.
1.24. Su Draudėju susiję asmenys – Draudėjo (Apdraustojo) 
darbuotojai (asmenys, atliekantys darbą darbo sutarties pagrindu arba 
civilinės sutarties pagrindu, jeigu jie veikia Draudėjo nurodymu ir (ar) 
jo kontroliuojami), valdybos nariai ir kiti asmenys, kuriems Draudėjas 
pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo saugoti draudimo objektą, rūpintis 
juo, kiti įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atstovai. Taip pat Draudėjo 
(Apdraustojo) sutuoktinis, su Draudėju kartu gyvenantys asmenys, 
vedantys bendrą ūkį, Draudėjo (Apdraustojo) ar jo sutuoktinio (ar bendrą 
ūkį kartu vedančio asmens) tėvai, įtėviai, seneliai, vaikai, įvaikiai, vaikaičiai, 
broliai, seserys ir jų vyrai bei žmonos.
1.25. Taisyklės – Draudiko parengtos standartinės Draudimo sutarties 
sąlygos, kurias sudaro Bendroji dalis, Specialioji dalis ir Papildomos 
draudimo sąlygos, jei jos nustatytos.
1.26. Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo santykiais su 
Draudiku ir Draudėju pagal sudarytą Draudimo sutartį. Trečiuoju asmeniu 
nelaikomas Draudėjas ir su Draudėju susiję asmenys.
1.27. Žala – materialus nuostolis, susijęs su apdrausto turto sunaikinimu, 
sugadinimu, praradimu, asmens sužalojimas ar gyvybės atėmimas, ir dėl to 
patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) dėl Draudimo sutartyje nurodytų 
draudžiamųjų įvykių. Taisyklių Specialiojoje dalyje ir (ar) Draudimo 
papildomose sąlygose, atsižvelgiant į draudimo objektą, žala gali būti 
apibrėžiama kitaip. Visais atvejais į Žalos sąvoką nepatenka nuostoliai 
dėl negautų pajamų, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, jei nenurodyta 
kitaip.

2. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS, GALIOJIMAS IR 
PABAIGA
2.1. Draudimo sutartis sudaroma pagal Draudėjo pateiktą raštišką arba 
žodinį prašymą sudaryti Draudimo sutartį Draudikui.
2.2. Draudėjas, prieš sudarydamas Draudimo sutartį ar jos galiojimo metu, 

privalo pateikti Draudikui informaciją apie Draudiko nurodytas esmines 
aplinkybes ir kitas Draudėjui žinomas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos 
vertinat draudimo riziką, draudžiamojo įvykio tikimybę bei galimos žalos 
dydį. Esminėmis aplinkybėmis, kurias Draudėjas privalo nurodyti, visai 
atvejais laikytina (neapsiribojant) visa žemiau nurodyta informacija:
2.1.1. informacija, pildoma nustatytos formos prašyme sudaryti Draudimo 
sutartį, jei jis pildomas;
2.1.2. informacija, Draudiko paprašyta raštu (įskaitant el. paštu);
2.1.3. informacija, ar draudžiamas objektas jau yra apdraustas kitų 
draudimo įmonių;
2.1.4. kita informacija, nurodyta Taisyklėse.
2.3. Draudėjas yra atsakingas už Draudikui pateikiamos informacijos 
teisingumą bei tikslumą.
2.4. Draudimo sutarties sudarymo ar galiojimo metu paaiškėjus, kad 
Draudėjo pateikta informacija yra klaidinga, melaginga ar neišsami, 
Draudėjas privalo nedelsiant patikslinti šią informaciją. Priešingu atveju, 
tai laikoma esminiu Draudimo sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę 
nutraukti Draudimo sutartį ir taikyti kitas įstatyme nustatytas priemones. 
Tais atvejais, kai Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė nurodytos 
informacijos, įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas turi teisę mažinti 
mokėtiną draudimo išmoką (proporcingai sutartos draudimo įmokos ir 
draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta Draudėjui, jeigu jis būtų įvykdęs 
numatytą pareigą, santykiui) ar atsisakyti išmokėti draudimo išmoką (jei 
Draudikas, žinodamas nepraneštas aplinkybes, nebūtų sudaręs Draudimo 
sutarties).
2.5. Prieš sudarant Draudimo sutartį, Draudikas turi teisę, bet neprivalo, 
apžiūrėti draudžiamą objektą ir (ar) draudžiamą riziką.
2.6. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti Draudimo sutartį, 
nenurodydamas asmeniui atsisakymo priežasčių.
2.7. Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos sudarymas 
patvirtinamas Draudimo liudijimu (polisu), išduodamu Draudiko.
2.8. Draudimo sutartis yra sudaroma Taisyklių pagrindu (pagal standartines 
sąlygas), išskyrus atvejus, kai šalys raštu (pasirašius bendrą dokumentą) 
susitaria kitaip.
2.9. Draudimo sutartis sudaroma 1 (vienerių) metų laikotarpiui (draudimo 
laikotarpiui), jei rašytiniu šalių susitarimu ar draudimo liudijime nenurodyta 
kitaip.
2.10. Draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga pradedama 
taikyti tik nuo draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai draudimo 
įmokos mokėjimas išdėstytas dalimis), sumokėjimo, tačiau visais atvejais 
ne anksčiau nei nuo draudimo liudijime (polise) nurodytos draudimo 
laikotarpio pradžios. Taisyklių Specialiojoje dalyje gali būti numatytos 
papildomos sąlygos, kurioms esant draudimo apsauga pradedama taikyti.
2.11. Draudimo liudijime (polise) gali būti numatyta, kad draudimo 
įmokos ar pirmosios jos dalies (kai draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas 
dalimis) sumokėjimas yra atidedamas, jeigu Taisyklių Specialiojoje dalyje 
nenumatyta kitaip. Tokiu atveju, kai Draudimo sutartyje nustatyta 
draudimo įmokos mokėjimo data yra vėlesnė nei Draudimo sutarties 
sudarymo data ar Draudimo liudijime nurodyto draudimo laikotarpio 
pradžia:
2.11.1. Draudėjui sutartyje nustatytu laiku sumokėjus draudimo 
įmoką, Draudimo sutartis įsigalioja tik nuo draudimo įmokos 
sumokėjimo momento, tačiau draudimo apsauga tokiu atveju taikoma 
ir draudžiamiesiems įvykiams, įvykusiems nuo nurodyto draudimo 
laikotarpio pradžios iki Draudimo sutarties įsigaliojimo (šiuo laikotarpiu 
Draudėjas privalo vykdyti visas jam Draudimo sutartimi nustatytas 
pareigas);
2.11.2. Draudėjui Draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus 
draudimo įmokos, taikomas šio skyriaus 2.12 punktas.
2.12. Jei Draudėjas Draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumoka 
draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies, kai draudimo įmokos 
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mokėjimas išdėstytas dalimis, tai Draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo 
apsauga pradedama teikti tik nuo kitos dienos, einančios po draudimo 
įmokos sumokėjimo, jei ši įmoka buvo sumokėta ne vėliau kaip per 1 
(vieną) mėnesį nuo sutartyje nustatyto termino. Tokiu atveju Draudimo 
sutartyje (polise) nurodytas Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nėra 
pratęsiamas. Nustatytu terminu nesumokėjus draudimo įmokos ilgiau 
nei per 1 (vieną) mėnesį, Draudimo sutartis neįsigalioja ir automatiškai 
nutrūksta. Draudikas neprivalo papildomai informuoti apie šį automatinį 
sutarties nutrūkimą.
2.13. Sumokėjus tik dalį draudimo įmokos arba tik dalį pirmos dalies 
įmokos, kai draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas dalimis, Draudimo 
sutartis neįsigalioja ir draudimo apsauga neteikiama, o sumokėta draudimo 
įmoka per protingą terminą grąžinama Draudėjui.
2.14. Draudėjui nustatytu terminu nesumokėjus draudimo įmokos ar jos 
dalies, su kurios mokėjimu nėra siejamas Draudimo sutarties įsigaliojimas, 
Draudikas turi teisę su juo nutraukti Draudimo sutartį įstatymo nustatyta 
tvarka.
2.15. Draudimo sutartis (draudimo apsauga) pasibaigia:
2.15.1. Pasibaigus Draudimo sutartyje nustatytam draudimo laikotarpiui 
arba įvykus Draudimo sutartyje ar Specialiojoje dalyje apibrėžtam įvykiui, 
su kuriuo siejama draudimo apsaugos galiojimo pabaiga;
2.15.2. Šalių susitarimu arba vienašališkai nutraukus Draudimo sutartį 
(nutrūkus draudimo sutarčiai);
2.15.3. Išmokėjus visas Draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas 
arba nustatytą bendrą draudimo sumą visiems draudimo objektams, 
išskyrus atvejus, kai draudimo objektas apdraustas atsistatančia draudimo 
suma. Šiuo atveju sutartis pasibaigia nuo įvykio, kurio pagrindu Draudikas 
išmoka visą draudimo išmoką, datos;
2.15.4. Apdrausto turto nuosavybės teisė pereina kitam asmeniui, išskyrus 
atvejus, kai apdrausto turto savininku tampa Draudėjas;
2.15.5. Žuvus draudimo objektui (įskaitant apdrausto draudimo objekto 
sunaikinimą, vagystę, apdrausto asmens žūtį) tiek dėl draudžiamojo įvykio, 
tiek dėl įvykio, kuris nėra laikomas draudžiamuoju. Jei viena Draudimo 
sutartimi yra apdraustas daugiau nei vienas draudimo objektas, tai 
Draudimo sutartis nustoja galioti tik žuvusio draudimo objekto atžvilgiu;
2.15.6. Draudėjas (juridinis asmuo) yra likviduojamas ir nėra jo teisėto 
teisių ir pareigų perėmėjo;
2.15.7. kitais įstatymų ar Taisyklių Specialiojoje dalyje nustatytais 
pagrindais.

3. DRAUDIMO ĮMOKA
3.1. Draudimo įmokos dydį apskaičiuoja Draudikas pagal Draudimo 
sutarties sudarymo dieną galiojančius įmokų tarifus, Draudėjo pateiktą 
informaciją, draudžiamą objektą, draudimo sumą, draudimo riziką bei 
kitas Draudimo sutartyje ar Taisyklių Specialiojoje dalyje nustatytas 
sąlygas.
3.2. Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai bei būdai yra nurodomi 
Draudimo sutartyje.
3.3. Draudimo įmoka ar jos dalis, kai draudimo įmokos mokėjimas 
išdėstytas dalimis, laikoma sumokėta, kai grynieji pinigai įnešami į 
Draudiko ar jo atstovo kasą ir išduodamas tai liudijantis dokumentas 
arba draudimo įmoka sumokama bankiniu pavedimu. Pastaruoju atveju, 
sumokėjimo data laikoma Draudimo įmokos įskaitymo į Draudiko ar jo 
atstovo sąskaitą diena.
3.4. Pasibaigus Draudimo sutarties galiojimui ar ją nutraukus, Draudėjo 
pareiga mokėti draudimo įmoką už laikotarpį, kai buvo teikiama draudimo 
apsauga, išlieka. Draudikas turi teisę reikalauti Draudėjo atlyginti patirtas 
išlaidas, susijusias su skolų pagal Draudimo sutartis, išieškojimu.
3.5. Jei draudimo įmoka ar dalis yra nesumokama nustatytu laiku, 
Draudikas turi teisę taikyti 0,02 procento delspinigius nuo nesumokėtos 
sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.
3.6. Kitos draudimo įmokos nesumokėjimo laiku pasekmės nustatytos 
Taisyklių Bendrosios dalies 2.10 – 2.14 punktuose.

4. DRAUDIMO SUMA
4.1. Draudimo suma – Draudimo liudijime arba Taisyklėse nustatyta ir 
(arba) nustatyta tvarka apskaičiuota pinigų suma, kurios negali viršyti 
draudimo išmoka ir jų suma, kurią Draudikas gali išmokėti už visus pagal 
Draudimo sutartį ir (ar) Draudėjo pasirinktą draudimo sąlygą (variantą) 
įvykusius draudžiamuosius įvykius.
4.2. Draudimo suma nustatoma Draudėjo pageidavimu, ir Draudikas 
neatsako už netinkamai nustatytą sumos dydį, Draudikas turi teisę tik 
rekomenduoti Draudėjui nustatytino draudimo sumos dydį.
4.3. Draudimo sutartyje gali būti nustatyta bendra draudimo suma visiems 
draudimo objektams, kurios negali viršyti visų draudimo išmokų suma, 
mokama pagal Draudimo sutartį pagal visus draudžiamuosius įvykius ir 
visas draudimo sąlygas viso Draudimo sutarties galiojimo metu. 
4.4. Draudimo suma sumažėja išmokėtų draudimo išmokų dydžiu 
(mažėjanti draudimo suma) iki visiško jos išnaudojimo. Draudimo liudijime 
ar Taisyklių Specialiojoje dalyje gali būti numatyta, kad draudimo objektas 
ar dalis draudimo objektų yra draudžiamas atsistatančia draudimo 
suma, tokiu atveju draudimo suma nėra mažinama išmokėtų draudimo 
išmokų dydžiu. Jei Draudimo sutartyje nėra nurodyta kitaip, laikoma, kad 
nustatyta draudimo suma yra mažėjanti.
4.5. Draudėjo pageidavimu, sumokėjus papildomą draudimo įmoką, 
Draudikas gali likusiam draudimo apsaugos laikotarpiui, padidinti arba 
papildyti draudimo sumą.
4.6. Draudimo sutartyje šalys gali susitarti ir nustatyti individualias 
draudimo sumas bei draudimo sumos sublimitus atskirų žalos rūšių 
atžvilgiu arba vienam draudžiamajam įvykiui. Tokiu atveju, įvykus 
draudžiamajam įvykiui, Draudikas moka draudimo išmoką, neviršydamas 
atitinkamo sublimito dydžio. Bet kuris iš nustatytų sublimitų negali būti 
didesnis už nustatytą draudimo sumą.
4.7. Kai draudimo išmoka mokama pagal nustatytą sublimitą, kiekvieną 
kartą išmokėjus išmoką, sumažėja ir nustatytas sublimitas, ir tuo pačiu 
dydžiu sumažėja nustatyta draudimo suma. Draudimo sutartis lieka galioti 
tuo sublimito ir draudimo sumos dydžiu, kuris lieka atėmus išmokėtą 
draudimo išmokos dydį.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS DRAUDIMO SUTARTIES 
GALIOJIMO METU, BENDROSIOS PAREIGOS ĮVYKUS 
DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI
5.1. Draudėjas privalo dėti visas pastangas užkirsti kelią draudžiamajam 
įvykiui įvykti bei imtis visų būtinų priemonių žalai išvengti bei laikytis 
raštiškų Draudiko nurodymų.
5.2. Draudėjas privalo suteikti galimybę Draudikui ar įgaliotam Draudiko 
atstovui apžiūrėti apdraustą objektą ir patikrinti, ar Draudėjas laikosi 
Draudimo sutartyje numatytų sąlygų bei Draudiko nurodymų. Šioje 
nuostatoje nurodytų reikalavimų nepaisymas yra laikomas esminiu 
Draudimo sutarties pažeidimu, suteikiančiu Draudikui teisę nutraukti 
Draudimo sutartį.
5.3. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti Draudikui 
apie visų aplinkybių, galinčių turėti įtakos draudžiamojo įvykio ir/ar žalos 
Draudimo objektui atsiradimui bei galimų nuostolių dydžiui (draudimo 
rizikos padidėjimui ar sumažėjimui), pasikeitimus. Jei Draudėjas negalėjo 
protingai iš anksto numatyti šių aplinkybių pasikeitimo, jis privalo praneši 
apie draudimo rizikos padidėjimą per 3 (tris) darbo dienas nuo šių 
aplinkybių pasikeitimo. Jeigu Draudėjas neįvykdo šiame punkte nustatytos 
pareigos, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti 
nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos, tačiau 
Draudikas neturi teisės reikalauti nutraukti Draudimo sutarties, jeigu šios 
aplinkybės išnyko.
5.4. Draudimo rizikos padidėjimo atvejai papildomai nustatyti Taisyklių 
Specialiojoje dalyje, papildomose sąlygose ir (ar) Draudimo sutartyje.
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5.5. Draudikas, gavęs informaciją apie draudimo rizikos padidėjimą, 
turi teisę pakeisti Draudimo sutarties sąlygas ir reikalauti sumokėti 
papildomą draudimo įmoką. Sumažėjus draudimo rizikai, Draudėjas turi 
teisę reikalauti, kad Draudikas pakeistų Draudimo sutarties sąlygas arba 
sumažintų draudimo įmoką.
5.6. Draudėjas privalo pranešti Draudikui apie visas sudarytas ar ketinamas 
sudaryti tos pačios rizikos ir to paties draudimo objekto Draudimo sutartis 
su kitomis draudimo įmonėmis ir jų sąlygas, tiek prieš sudarant Draudimo 
sutartį, tiek Draudimo sutarties galiojimo metu.
5.7. Įvykus Draudžiamajam įvykiui, Draudėjas (Apdraustasis, Naudos 
gavėjas) privalo:
5.7.1. imtis visų įmanomų veiksmų ir priemonių žalai išvengti ar (ir) 
galimos žalos dydžiui sumažinti;
5.7.2. nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, pranešti 
Draudikui apie Draudžiamojo įvykio faktą;
5.7.3. nedelsiant pranešti apie įvykį kompetentingoms institucijoms ir (ar) 
tarnyboms (policijai, priešgaisrinei tarnybai, avarinei tarnybai, kreiptis į 
gydymo įstaigas ir pan.), išskyrus atvejus, kai Taisyklių Specialioje dalyje 
nustatyta teisė neinformuoti atitinkamų institucijų;
5.7.4. vykdyti Draudiko ar jo atstovų nurodymus, laikytis rekomendacijų, 
suteikti jam informaciją ir reikiamus įgaliojimus;
5.7.5. suteikti Draudikui arba jo atstovui galimybę nevaržomai tirti įvykio 
priežastis ar aplinkybes bei nustatyti nuostolio dydį, nustatyti įvykio 
priežastis ar aplinkybes;
5.7.6. visokeriopai padėti Draudikui ar jo atstovui bei nustatyti nuostolio 
dydį, teikti reikalaujamus su tuo susijusius dokumentus ir informaciją;
5.7.7. Atlikti kitus Taisyklių Specialiojoje dalyje nurodytus veiksmus.
5.8. Draudėjas (Apdraustasis, Naudos gavėjas) turi teisę įstatymuose 
nustatyta tvarka gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą, 
draudžiamojo įvykio atveju gauti draudimo išmoką.
5.9. Išmokėjus draudimo išmoką, Draudikui pereina teisė reikalauti 
žalos atlyginimo iš atsakingo už žalą asmens (subrogacija). Draudėjas 
(Apdraustasis, Naudos gavėjas) privalo suteikti visą žinomą informaciją, 
reikalingą Draudiko subrogacinio reikalavimo teisei įgyvendinti, taip pat 
suteikti galimybę atlikti veiksmus, kurie yra būtini subrogacijos pagrindu 
atsirandančiai teisei veiksmingai įgyvendinti.
5.10. Draudėjui arba Apdraustajam visiškai ar iš dalies atsisakius reikšti 
pretenzijas žalos kaltininkui dėl visiško ar dalinio žalos atlyginimo arba jei 
to padaryti neįmanoma dėl Draudėjo ar su juo susijusių asmenų kaltės, 
Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti visą draudimo išmoką arba jos dalį. 
Jeigu tokia aplinkybė paaiškėtų jau išmokėjus draudimo išmoką, Draudikas 
turi teisę pareikalauti grąžinti visą išmokėtą draudimo išmoką arba jos dalį.
5.11. Draudėjas turi teisę įstatymuose ar Draudimo sutartyje nustatytais 
atvejais prašyti nutraukti Draudimo sutartį.
5.12. Draudėjas, naudos gavėjas, Apdraustasis turi teisę susipažinti su 
Draudiko tvarkomais savo asmens duomenimis ir paprašyti ištaisyti 
neišsamius, neteisingus, netikslius asmens duomenis arba pareikšti 
pagrįstą ir teisėtą nesutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
5.13. Jeigu Draudimo sutartyje, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, yra 
apdrausta tik dalis turto ar rizikos (draudimo) vertės, Draudėjas (naudos 
gavėjas) turi teisę papildomai 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 (Papildomas draudimas).

6. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS IR APSKAIČIAVIMAS
6.1. Draudimo išmoka yra mokama už draudžiamuosius įvykius, numatytus 
Draudimo sutartyje.
6.2. Draudiko mokėtina draudimo išmoka nustatoma pagal Draudimo 
sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotą žalą ir nustatytą draudimo sumą, 
atsižvelgiant į dvigubą bei nevisišką draudimą, išskaičiavus nustatytas 

Išskaitas (franšizes). Jei dėl vieno draudžiamojo įvykio mokama draudimo 
išmoka pagal kelių Draudimo sutartyje nustatytų objektų (įvykių, 
draudimo variantų) draudimo sąlygas, tai mokamai draudimo išmokai 
taikoma tik viena didžiausia nustatyta besąlyginė išskaita, kurios dydžiu 
mažinama mokama išmoka.
6.3. Draudikas turi teisę išmokėti draudimo išmoką, netaikydamas 
Draudimo sutartyje nustatytos išskaitos, jei yra nustatytas aiškus įvykio 
kaltininkas ir yra reali galimybė atgauti išmokėtas sumas iš kaltininko.
6.4. Draudimo išmoka išmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, 
skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą reikalingą informaciją, 
nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei nuostolių dydį. Jei 
pagal Draudimo sutarties sąlygas Draudimo išmoka mokama periodiškai, 
tai šis terminas taikomas pirmajai nustatytos draudimo išmokos daliai.
6.5. Jeigu draudžiamojo įvykio tyrimas tęsiasi ilgiau negu 30 dienų nuo 
pranešimo apie įvykusį draudžiamąjį įvykį dienos, Draudikas privalo 
informuoti Draudėją (Apdraustąjį) apie atliekamo tyrimo eigą ir nurodyti 
priežastis, lėmusias ilgesnį tyrimą.
6.6. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos išskaičiuojamos pagal Draudimo 
sutartį nesumokėtos draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas suėjęs, 
jei tarp Draudiko ir Draudėjo nėra sutarta kitaip. Visos draudimo sumos 
išnaudojimo atveju arba draudimo objektui žuvus, t. y. kai išmokama 
draudimo išmoka ar jų suma lygi draudimo sumai, Draudikas iš draudimo 
išmokos išskaičiuoja visas nesumokėtas draudimo įmokas, neatsižvelgiant 
į jų mokėjimo terminus.
6.7. Kai įvykęs įvykis yra pripažįstamas draudžiamuoju, 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 
3 mėnesius.
6.8. Jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavo visą ar dalį 
žalos atlyginimo tiesiogiai iš atsakingo už padarytą žalą asmens, Draudikas 
turi teisę sumažinti draudimo išmoką šia iš atsakingo asmens gauta suma.
6.9. Jeigu Draudėjui (Apdraustajam, Naudos gavėjui) priklauso draudimo 
išmoka dėl tų pačių nuostolių atlyginimo pagal kelias Draudimo sutartis, 
Draudikas turi teisę sumažinti mokamą draudimo išmoką, proporcingai 
draudimo sumos sumažinimui pagal atitinkamą Draudimo sutartį. Bet 
kuriuo atveju draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekviena draudimo 
įmonė, sumažinama proporcingai pagal kiekvieną Draudimo sutartį 
taip, kad bendra draudimo išmoka neviršytų bendros patirtų atlygintinų 
nuostolių sumos.
6.10 Jei išmokėjus draudimo išmoką ar jos dalį paaiškėja, kad išmoka 
neturėjo būti mokama arba turėjo būti išmokėta mažesnė, Draudikui raštu 
pareikalavus, draudimo išmoka ar permokėta suma turi būti Draudikui 
grąžinama, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. 

7. DRAUDIMO IŠMOKOS MAŽINIMAS AR NEMOKĖJIMAS
7.1.Draudimo išmoka taip pat gali būti mažinama arba nemokama, jeigu:
7.1.1. Draudėjas, prieš sudarant sutartį buvo pateikęs neteisingą 
informaciją apie Draudimo objektą bei aplinkybes, turinčias esminės 
reikšmės draudimo rizikai ir (ar) galimos žalos dydžiui įvertinti;
7.1.2. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas apie draudžiamąjį įvykį 
laiku nepranešė kompetentingoms įstaigoms ir institucijoms;
7.1.3. Draudėjas, Apdraustasis sąmoningai arba dėl akivaizdaus aplaidumo 
nepranešė Draudikui apie įvykį per Taisyklėse numatytus terminus ir jeigu 
šis pažeidimas turėjo įtakos žalos padidėjimui arba atėmė iš Draudiko 
galimybę nustatyti įvykio aplinkybes ir padarinius, įskaitant tikslų patirtų 
išlaidų dydį;
7.1.4. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas nevykdo visų ar dalies 
įsipareigojimų pagal Draudimo sutartį, Taisykles arba nevykdo teisiškai 
pagrįstų Draudiko reikalavimų;
7.1.5. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavo visą ar dalinį 
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nuostolių atlyginimą iš už žalą atsakingo asmens, jeigu įstatymuose 
nenustatyta kitaip;
7.1.6. Draudimo sutartyje ar Taisyklių Specialiojoje dalyje, taip pat 
atitinkamuose teisės aktuose numatytos kitos sąlygos.
7.2 Draudimo išmoka nemokama, jeigu:
7.2.1. įvykis pripažintas nedraudžiamuoju;
7.2.2. Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas, su Draudiku, 
Apdraustuoju ar Naudos gavėju susiję asmenys pateikė Draudikui 
klaidingą, neteisingą ar neišsamią informaciją ar dokumentus, kurie turi 
esminės įtakos draudžiamojo įvykio faktui, priežastims, aplinkybėms ir 
(ar) galimam nuostolių (žalos) dydžiui įvertinti, arba siekiant neteisėtais 
būdais gauti draudimo išmoką;
7.2.3. Draudimo sutartis buvo sudaryta Draudėjui žinant, kad 
draudžiamasis įvykis neišvengiamai įvyks, t. y. apie įvykį žinoma iš anksto;
7.2.4. Draudimo sutartyje ar atitinkamuose teisės aktuose numatyti kiti 
pagrindai atsisakyti mokėti draudimo išmoką.
7.3. Atsisakius mokėti visą draudimo išmoką ar jos dalį, Draudikas apie 
tai raštu praneša Draudėjui arba pretenzijas pareiškusiam asmeniui, 
nurodydamas atsisakymo mokėti priežastis ir teisinį pagrindą.
7.4. Draudikas taip pat turi teisę sumažinti draudimo išmokos dydį ar 
atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jeigu Draudėjas arba Apdraustasis 
tyčia arba dėl didelio nerūpestingumo, nepaisydamas savo pareigos, 
nesiėmė veiksmų galinčių sumažinti padarytą žalą.
7.5. Draudėjui nesilaikant Draudimo sutartyje nustatytų saugumo 
reikalavimų ir nepašalinus Draudiko nurodytų trūkumų, arba Draudėjui 
tyčia padarant žalą, Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti arba sumažinti 
draudimo išmoką, atsižvelgdamas į Draudėjo kaltę, pažeidimo sunkumą, 
dėl pareigos neįvykdymo atsiradusius nuostolius ir kitas svarbias 
aplinkybes.
7.6. Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti arba sumažinti mokėtinos 
draudimo išmokos dydį dėl to, kad Draudėjas pažeidė nustatytas 
Draudimo sutarties sąlygas (įskaitant pareigas), prieš tai įvertinęs Draudėjo 
kaltę, Draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su 
draudžiamuoju įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį.

8. DRAUDIMO SUTARTIES PAKEITIMAS AR NUTRAUKIMAS
8.1. Visi Draudimo sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti sudaryti 
raštu, keičiant Draudimo sutartį ir (ar) jos priedus. Pakeitimai ir papildymai 
įsigalioja nuo juose nurodytos dienos, tačiau ne anksčiau nei jie sudaromi, 
jei šalys nesusitarė kitaip.
8.2. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą Draudimo 
sutarties įsigaliojimo terminą arba jos galiojimo metu:
8.2.1. jeigu po Draudimo sutarties sudarymo išnyko galimybės įvykti 
draudžiamajam įvykiui arba draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių, 
nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu, Draudėjui nurodžius šias aplinkybes;
8.2.2. Draudėjo rašytiniu prašymu nutraukti Draudimo sutartį, įspėjus 
prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų arba nuo kito prašyme nurodyto 
termino, bet ne trumpesnio nei po 15 kalendorinių dienų;
8.2.3. Draudiko iniciatyva nutraukus Draudimo sutartį įstatymų nustatyta 
tvarka ar Draudėjui iš esmės pažeidus Draudimo sutarties sąlygas.
8.3. Draudimo sutarties nutraukimas neatleidžia Draudėjo nuo pareigos 
sumokėti draudimo įmoką už draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį.
8.4. Draudėjui nutraukus Draudimo sutartį ar Draudikui nutraukus 
Draudimo sutartį dėl to, kad Draudėjas pažeidė esmines sutarties sąlygas, 
draudimo įmoka už nepanaudotą draudimo apsaugos laikotarpį, esant 
Draudėjo prašymui, turi būti grąžinta, išskaičius sutarties sudarymo ir 
vykdymo išlaidas – 30 procentų grąžintinos draudimo įmokos sumos 
už nepanaudotą draudimo terminą, kuris būtų ne ilgesnis nei vieneri 
metai, tačiau ne mažiau kaip 10 (dešimt) EUR, ir pagal Draudimo sutartį 
išmokėtas ir (ar) rezervuotas draudimo išmokas.

8.5. Nepanaudotos draudimo įmokos dydis nustatomas proporcingai 
nepanaudoto draudimo apsaugos laikotarpio trukmei, o kiekviena 
prasidėjusi diena laikoma visa diena.
8.6. Grąžintinos draudimo įmokos už nepanaudotą draudimo apsaugos 
laikotarpį grąžinimas gali būti sustabdomas, jei yra užregistruotas 
draudžiamasis įvykis, pagal kurį dar nepriimtas sprendimas dėl draudimo 
išmokos mokėjimo (nemokėjimo).
8.7. Jeigu Draudimo sutartį nutraukia Draudikas savo iniciatyva, 
nesant Draudėjo kaltės, arba Draudėjas savo iniciatyva dėl Draudiko 
kaltės, Draudėjui grąžinamas draudimo įmokos likutis neišskaičiuojant 
administravimo išlaidų. Likusi draudimo įmokos dalis nėra grąžinama, 
jeigu Draudimo sutartis yra nutraukiama pagal Taisyklių Bendrosios dalies 
2.15.3 punktą.

9. DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS
9.1. Draudiko teisės ir pareigos, kylančios pagal sudarytą Draudimo 
sutartį, gali būti perleistos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal Draudimo sutartis 
perleidimu kitam ar kitiems draudikams, turi teisę nutraukti Draudimo 
sutartį joje nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų 
perleidimo. Pastaruoju atveju taikoma atsiskaitymo tvarka, nustatyta 
Taisyklių 8.5.-8.7. punktuose.

10. KITOS NUOSTATOS
10.1. Visi šalių pranešimai ir pareiškimai, susiję su Draudimo sutartimi, turi 
būti pateikti raštu, pristatant juos el. paštu (jei galima nustatyti siuntėją), 
faksimiliniu ryšiu, įteikiant pasirašytinai arba išsiunčiant registruotu laišku 
ar paprastu paštu.
10.2. Laikoma, kad pranešimo gavimo diena yra:
10.2.1. Kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo – kai siunčiama 
elektroniniu paštu arba faksu;
10.2.2. Po 3 darbo dienų, kai siunčiama paštu neregistruotu laišku;
10.2.3. Diena, kai įteikiamas pranešimas apie laišką, kai siunčiama 
registruotu paštu ar per kurjerį. Jei Draudėjas neatvyksta į paštą atsiimti 
jam pristatyto registruoto laiko, laikoma, kad pranešimas gautas po 3 
darbo dienų nuo laiško išsiuntimo.
10.3. Draudėjas įsipareigoja pranešti apie savo buveinės (adreso) 
pasikeitimą. Priešingu atveju laikoma, kad Draudiko pranešimo arba 
pareiškimo įteikimo pareiga buvo įvykdyta, išsiuntus laišką paskutiniu 
šaliai žinomu adresu. Minėtu atveju šalys pripažįsta, kad teisinės pasekmės 
atsiranda praėjus protingam laikotarpiui nuo laiško išsiuntimo dienos, nors 
laiškas adresato ir nepasiekė.
10.4. Draudikas per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos privalo 
išnagrinėti skundą ir priimti sprendimą. Nepavykus tarp šalių kilusio ginčo 
išspręsti taikiai, Draudėjas, Apdraustasis ir (ar) Naudos gavėjas teisės aktų 
nustatytais atvejais gali pateikti skundą Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai 
bei prašyti išnagrinėti ginčą.
10.5. Ginčai, kylantys tarp Draudiko ir Draudėjo, sprendžiami derybomis, 
o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.6.Šiose Taisyklėse ir Draudimo sutartyje nenumatyti klausimai 
sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 
Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje 
galiojančių teisės aktų nuostatomis.
10.7. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
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SPECIALIOJI DALIS
Taisyklių Specialiojoje dalyje nustatytos draudimo sąlygos, kurios papildo 
Taisyklių Bendrąją dalį ir nustato sąlygas, susijusias su šio draudimo 
produkto (draudimo rūšies) objektu, draudimo apsaugos galiojimo 
teritorija, draudžiamaisiais ir nedraudžiamaisiais įvykiais, aplinkybėmis, 
išplečiančiomis ar susiaurinančiomis draudimo apsaugą, privalomus 
nurodymus Draudėjui, kurie mažina draudimo riziką, pareigas, įvykus 
draudžiamajam įvykiu, draudimo išmokos paskaičiavimo taisykles ir kitas 
specialias ar (ir) papildomas sąlygas.

1. SPECIALIOSOS DALIES SĄVOKOS
1.1. Atkuriamoji vertė – pinigų suma, kurios reikėtų tokių pat fizinių ir 
eksploatacinių savybių tokios pat rūšies objektui atkurti iki būklės prieš  
draudžiamąjį įvykį, atsižvelgiant į transportavimo ir montavimo kaštus,  
muito ir kitus mokesčius bei įmokas (jeigu jie įtraukti nustatant draudimo 
sumą). Jeigu nėra galimybės ar ekonomiškai netikslinga atkurti  draudimo 
objekto, Atkuriamaja verte laikoma draudimo objekto vertė išskaičiuojant 
nusdėvėjimą.
1.2. Gaisras – ugnis, kuri staiga ir netikėtai kyla ne tam tikslui skirtame 
židinyje ar išplinta išsiveržus iš jo.
1.3. Nauja vertė – pinigų suma, kurios reikėtų tokių pat fizinių ir 
eksploatacinių savybių tokios pat rūšies naujam objektui sukurti arba 
įsigyti, atsižvelgiant į transportavimo ir montavimo kaštus, muito ir kitus 
mokesčius bei įmokas (jeigu jie įtraukti nustatant draudimo sumą). Jeigu 
nėra galimybės sukurti arba įsigyti tokių pat fizinių ir eksploatacinių savybių, 
tokios pat rūšies objekto, Nauja verte laikomos išlaidos, reikalingos įsigyti 
objektui pagal parametrus kiek įmanoma panašesniam į apdraustą objektą, 
neviršijant Draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos.
1.4. Nusidėvėjimas – apdrausto objekto vertės sumažėjimas, 
atsižvelgiant į apdrausto objekto naudojimo laiką, paskaičiuotas pagal 
Taisyklių Lentelėje Nr. 1 ir Nr. 2 pateiktus koeficientus.
1.5. Plėšimas – Draudėjo arba Apdraustojo turto užgrobimas, 
panaudojant smurtą ar prievartą prieš asmenį arba grasinant panaudoti 
smurtą, arba privedant asmenį prie nesąmoningos ir bejėgiškos būklės, 
negalėjimo apsiginti. Plėšimo faktas turi būti nustatytas ikiteisminio tyrimo 
metu.
1.6. Savaeigė technika – žemės ūkio technika, padargai ir inventorius, 
statybinės mašinos ir įrenginiai, miško technika, kiti mobilūs ar 
transportuojami aparatai.
1.7. Sprogimas – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas didelio energijos 
kiekio ribotame tūryje išsiskyrimas.
1.8. Vagystė su įsibrovimu – turto užvaldymas arba pasikėsinimas 
užvaldyti turtą iš patalpų ar teritorijos, į jas patekus/ atidarius panaudojant 
priemones (kurių panaudojimo faktą galima nustatyti iš paliktų 
nusikalstamos veikos pėdsakų) arba padirbtą ar pritaikytą raktą, arba 
originalų raktą, kurį kaltininkas gavo prieš tai įsibrovęs į kitas patalpas arba 
plėšimo metu, kaltininkui pasislėpus patalpoje iki jos uždarymo, jeigu yra 
įrodymų dėl kaltininko pasislėpimo patalpose fakto.
1.9. Vandalizmas – turto sugadinimas arba sunaikinimas dėl trečiųjų 
asmenų tyčinės veiklos po jų įsibrovimo ar bandymo įsibrauti į apdraustą 
turtą arba patalpas, kuriose yra apdraustas turtas.
1.10. Vertė, išskaičiuojant nusidėvėjimą – pinigų suma, gaunama iš 
Naujos vertės atėmus Nusidėvėjimo sumą.

2. DRAUDIMO OBJEKTAS

2.1. Draudimo objektas yra turtiniai interesai, atsiradę dėl šių Taisyklių 
pagrindu apdraustos Savaeigės technikos sunaikinimo, sugadinimo ar 
praradimo. 
2.2. Pagal šias Taisykles draudimo objektu nelaikoma:
2.2.1. savalaikiai ar eksploataciniu laikotarpiu dažnai keičiamos Savaeigės 

technikos dalys (pvz., matricos, formos, antspaudai, apdirbimo įrankiai, 
grąžtai, pjūklai, elektrodai, cilindrai);
2.2.2. greitai susidėvinčios Savaeigės technikos dalys (pvz., ugniai atsparios 
dangos arba antikoroziniai apvalkalai, degiklių antgaliai, skaldymo 
kūjai, porceliano, keramikos, tekstilės arba gumos dalys, diržai, lynai, 
vielos, grandinės, šepečiai, kabeliai, tinklai, žarnos, padangos, vikšrai, 
akumuliatoriai, lempos); 
2.2.3. eksploatacinės medžiagos (pvz., tepalai, kuras, katalizatoriai, 
aušinimo skysčiai, tepimo medžiagos, išskyrus tepalus transformatoriuose 
ir išjungikliuose, kurie yra naudojami izoliavimo tikslais);
2.2.4. po žeme naudojamos mašinos ir įrenginiai;
2.2.5.  orlaiviai, laivai ar kiti plaukiojantys objektai; 
2.2.6. kroviniams ar žmonėms gabenti pritaikyta technika, išskyrus 
techniką, kuri pagal savo paskirtį yra priskiriama Savaeigei technikai (pvz., 
traktoriaus priekaba).
2.3. Draudimo apsauga Savaeigei technikai yra taikoma tik turinčiai 
techninės apžiūros sertifikatą, kai techninės apžiūros sertifikatą yra privalu 
turėti pagal LR teisės aktus, ir naudojant ją pagal paskirtį.

3. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
3.1. Draudžiamuoju įvykiu yra laikomi visi staiga ir netikėtai, nepriklausomai 
nuo Draudėjo valios, atsitikę įvykiai, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius, 
nurodytus šių Taisyklių 4 skyriuje „Nedraudžiamieji įvykiai“.
3.2. Po darbo saugomos Savaeigės technikos žalos dėl vagystės 
su įsibrovimu arba vandalizmo atveju, įvykis gali būti pripažintas 
draudžiamuoju, jei apdraustose Savaeigėse technikoje nebuvo palikti 
užvedimo rakteliai, o visos durelės buvo užrakintos gamykliniais užraktais, 
ir rakteliai buvo saugomi tokiu būdu, kad jie  prieinami tik įgaliotiems 
asmenims, be to, buvo naudojamos visos įdiegtos apsaugos priemonės, 
bei buvo laikomasi vienos iš šių sąlygų:
3.2.1. Savaeigė technika yra saugoma patalpoje, užrakintoje mažiausiai 
vienu užraktu ar spyna;
3.2.2. Savaeigė technika yra laikoma atitinkamai aptvertoje, nuolat 
prižiūrimoje ir nakties metu apšviestoje teritorijoje;
3.2.3. Savaeigė technika yra laikoma jos savininko – fizinio asmens – 
nuolatos gyvenamo būsto teritorijoje (kieme) ir visais atvejais ne toliau 
negu 100 metrų nuo tokio būsto.
3.3. Draudikas atlygina žalą, atsiradusią dėl draudimo objekto vagystės su 
įsibrovimu, tik jei įvykio metu buvo palikti matomi įsibrovimo požymiai, 
pvz., apsaugos priemonės sugadinimas, kuris patvirtina vagystės su 
įsibrovimu faktą. Draudiko teikiama draudimo apsauga neapima žalos, 
atsiradusios dėl vagysčių be įsibrovimo.
3.4. Draudimo sumos ribose Draudikas atlygina faktiškai patirtas, 
pagrįstas ir dokumentais įrodytas apdrausto objekto gelbėjimo bei žalos 
prevencijos ir jos dydžio sumažinimo išlaidas, jei panaudotos priemonės 
buvo protingos ir taikomos tikslingai, neatsižvelgiant į tai, ar šios priemonės 
buvo veiksmingos ar ne.

4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
4.1. Draudikas nemoka draudimo išmokos dėl Draudėjo, Apdraustojo, 
Naudos gavėjo ar su Draudėju (Apdraustuoju, Naudos gavėju) susijusių 
asmenų tiesioginės ar netiesioginės tyčios, didelio neatsargumo. Dideliu 
neatsargumu laikomas asmens elgesys, pasireiškiantis veiksmais, 
kurių asmuo, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir dėmesingumo 
reikalavimų, nebūtų padaręs.
4.2. Nedraudžiamaisiais įvykiais taip pat laikoma ir Draudikas žalos 
neatlygina, jei:
4.2.1. žala atsirado dėl elektrinio arba mechaninio gedimo, sutrikimo, 
aušinimo ar kitų skysčių užšalimo arba sugedimo, netinkamo sutepimo 
arba tepalo ar aušinimo skysčio trūkumo, išskyrus atvejus, jeigu dėl 
aukščiau nurodytų aplinkybių bus padaryta žala apdrausto objekto 
elementams, tiesiogiai nesiejamiems su žalos šaltinio vieta;
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4.2.2. žala atsirado dėl bet kokios rūšies katilo ar slėgio indo sprogimo dėl 
garų arba slėgio poveikio ar įvykusio dėl vidaus degimo variklio sprogimo;
4.2.3. žala atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo, kitų neišvengiamų 
natūralių procesų, atsiradusių dėl naudojimo (pvz., kavitacijos, erozijos, 
korozijos, rūdžių, katilų nuosėdų poveikio);
4.2.4. žala buvo atskleista ar nustatyta inventorizacijos arba periodinės 
techninės priežiūros atlikimo metu;
4.2.5. žala atsirado dėl visiško arba dalinio užliejimo jūros potvynio metu;
4.2.6. padaryta žala, už kurią atsako trečiasis asmuo kaip gamintojas, 
tiekėjas, rangovas, subrangovas arba remontą atliekanti įmonė;
4.2.7. žala, padaryta neregistruojamoms transporto priemonėms, kai šios 
buvo naudojamos už draudimo vietos ribų, išskyrus atvejus, kai Draudikas 
ir Draudėjas susitaria kitaip;
4.2.8. žala atsirado dėl galiojančiuose reikalavimuose ir gamintojų 
rekomendacijose nurodytų techninės priežiūros ir remonto darbų 
nevykdymo;
4.2.9. žala atsirado atliekant bet kokius apdraustos Savaeigės technikos 
bandymus, testavimus;
4.2.10. žala atsirado dėl apdraustos Savaeigės technikos naudojimo ne 
pagal paskirtį;
4.2.11. žala, atsiradusi dėl Draudimo sutarties sudarymo metu esančių 
defektų arba trūkumų, apie kuriuos Draudėjas arba jo atstovai žinojo 
arba turėjo žinoti, neatsižvelgiant į tai, ar apie tokius defektus ir trūkumus 
žinojo Draudikas;
4.2.12. žala atsirado dėl karo, invazijos, užsienio valstybės priešiškų 
veiksmų pasekmių, karinio pobūdžio veiksmų (nepriklausomai nuo to, 
ar karas buvo paskelbtas ar ne), pilietinio karo, sukilimo, revoliucijos, 
partizaninio karo, riaušių, streiko, lokauto, sabotažo, vidinių neramumų, 
karinio arba civilinio perversmo, politinių organizacijų organizuotų ar su 
jomis susijusių asmenų vykdomų netinkamų veiksmų, sąmokslo, valdžios 
organų įvykdyto sunaikinimo, sugadinimo konfiskavimo ar arešto;
4.2.13. žala atsirado dėl teroro aktų, suprantamų kaip bet kokios rūšies 
veiksmai panaudojant jėgą, smurtą ar grasinimus, kuriuos vykdo asmuo 
ar asmenų grupė, veikianti individualiai ar bet kokios organizacijos arba 
valdžios vardu, siekiant politinių, ekonominių, religinių, ideologinių ar 
panašių tikslų, įskaitant bandymus įtakoti valdžią arba įbauginti visuomenę 
ar tam tikrą jos dalį;
4.2.14. žala atsirado dėl branduolinės reakcijos, branduolinės spinduliuotės 
arba radioaktyviosios taršos tiesioginių ir netiesioginių pasekmių; 
4.2.15. bet kokia žala arba susiję įsipareigojimai dėl pelno ar pajamų 
netekimo, taip pat bet kokio pobūdžio netesybų, delspinigių, baudų, 
mokesčių mokėjimo;
4.2.16. žala atsirado dėl apdrausto objekto, kuriam buvo reikalingas 
remontas ar techninis aptarnavimas dėl ankstesnio įvykio metu atsiradusios 
žalos pašalinimo, tolesnio eksploatavimo neatlikus žalos pašalinimo;
4.2.17. žala atsirado eksploatuojant objektą ar jį gabenančią transporto 
priemonę apsvaigus nuo alkoholio, vaistų, narkotikų ar kitų svaiginančių 
medžiagų, taip pat jei buvo atsisakyta patikrinimo dėl girtumo ar 
apsvaigimo nuo kitų svaiginančių medžiagų nustatymo;
4.2.18. žala atsirado dėl vagystės ar vandalizmo, jei vagystė su įsibrovimu 
ar vandalizmas įvykdytas kitais būdais, nei nurodyta Taisyklių Specialiosios 
dalies 3.2. punkte;
4.2.19. žala atsirado dėl apdrausto objekto paslaptingo, neišaiškinto 
pradingo, arba jei jis buvo prarastas, sunaikintas ar apgadintas dėl 
apgavystės, sukčiavimo arba įprastos vagystės (ne vagystės su įsibrovimu);
4.2.20. žala atsirado dėl gaisro ar sprogimo rizikų, kurie kilo pačiame 
apdraustame turte dėl trinties, gedimo ar Savaeigei technikai dirbant 
sukeltos kibirkšties, jei apdrausta Savaeigė technika senesnė nei 7 metai;
4.2.21. žala apdraustam objektui atsirado ar padidėjo, kai apdraustą 
objektą ar jį gabenančią transporto priemonę valdė asmuo, neturintis 
teisės valdyti atitinkamo tipo Savaeigę techniką ar neturintis teisės vairuoti 
tos kategorijos transporto priemonės;
4.2.22. žalos dėl funkcionalumo sutrikimo, išskyrus atvejus, kai šis 
sutrikimas buvo sukeltas draudžiamojo įvykio.

5. DRAUDIMO VERTĖ
5.1. Kiekvienas draudimo objektas, priklausomai nuo pagaminimo metų 
ir nusidėvėjimo, gali būti apdraustas Nauja, Atkuriamąja verte arba Verte, 
išskaičiuojant nusidėvėjimą.
5.1.1. Nauja verte draudžiama Saveigė technika iki 1 (vienerių) metų 
amžiaus nuo pagaminimo datos;
5.1.2. Atkuriamąja verte draudžiama Savaeigė technika, kurios amžius 
yra nuo 1 (vienerių) iki 7 (septynerių) metų amžiaus nuo pagaminimo 
datos. Atkuriamajai vertei pagrįsti Draudėjas privalo pateikti įsigijimo 
dokumentus. Tokiu atveju, nustatant draudimo sumą, į draudimo 
vertę taip pat galima įtraukti ir įsigijimo išlaidas (pvz. transportavimas, 
montavimas, pakavimas);
5.1.3. Verte, išskaičiavus nusidėvėjimą draudžiama Savaeigė technika, kuri 
yra senesnė nei 7 (septyneri) metai nuo pagaminimo datos.
5.2. Nustatant draudimo sumą, pridėtinės vertės mokestis 
neįskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai Draudėjas nėra pridėtinės vertės 
mokesčio mokėtojas.

6. DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMO TERITORIJA
6.1. Sutartyje nurodytai Savaeigei technikai draudimo apsauga yra taikoma 
tik sutartyje nurodytoje vietoje.

7. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS
7.1. Draudėjas privalo Taisyklių Bendrojoje dalyje numatytais terminais, 
raštu pranešti Draudikui apie žemiau nurodytų aplinkybių pasikeitimą:
7.1.1. Pasikeičia ar pakeičiama apdraustos Savaeigės technikos tiesioginė 
paskirtis;
7.1.2. Pametamos, pavagiamos ar kitaip prarandamos Savaeigės technikos 
užvedimo ir/arba prevencinės priemonės nuo vagystės (signalizacijos 
valdymo pultai, imobilizatoriaus raktai ir kt.);
7.1.3. Pasikeičia bet kurios kitos Draudimo sutartyje nurodytos aplinkybės, 
galinčios turėti įtakos Draudiko prisiimtai rizikai.

8. NUOSTOLIO NUSTATYMAS, IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS 
IR MOKĖJIMAS
8.1. Apdraustos Savaeigės technikos sugadinimo atveju nuostolių suma 
yra lygi tiesiogiai dėl draudžiamojo įvykio atsiradusioms remonto darbų, 
keičiamų dalių bei remontui naudojamų kitų medžiagų išlaidoms, kurios 
būtinos apdraustai Savaeigei technikai suremontuoti iki būklės, buvusios 
prieš Draudžiamąjį įvykį. Apdraustos Savaeigės technikos sugadininimo 
atveju nuostolio suma apskaičiuojama:
8.1.1. kai apdrausta Nauja ar Atkuriamąja verte – pagal apdraustos 
Savaeigės technikos remonto kaštus, neišskaičiuojant nusidėvėjimo;
8.1.2. kai apdrausta Verte, išskaičiuojant nusidėvėjimą – pagal apdraustos 
Savaeigės technikos remonto kaštus, išskaičiuojant nusidėvėjimą. 
Nusidėvėjimo koeficientai pagal Savaeigės technikos amžių yra pateikti 
Taisyklių lentelėje Nr. 1.
8.2. Jei apdraustos Savaeigės technikos remonto kaštai po draudžiamojo 
įvykio viršija 70 (septyniasdešimt) procentų Draudimo sutartyje 
nustatytos apdraustos Savaeigės technikos draudimo sumos, laikoma, 
kad apdrausta Savaeigė technika yra sunaikinta. Apdraustos Savaeigės 
technikos sunaikinimo atveju, atlygintinų nuostolių suma yra:
8.2.1. Naujos vertės atveju – Savaeigės technikos įsigijimo vertė.
8.2.2. Atkuriamosios vertės ar Vertės, išskaičiuojant nusidėvėjimą atveju – 
likutinė Savaeigės technikos vertė, išskaičiavus liekanų vertę. Likutinė 
vertė yra nustatoma iš Atkuriamosios vertės atėmus nusidėvėjimo 
koeficientą, pateiktą Taisyklių lentelėje Nr. 2.
8.3. Nuostolių dydį nustato Draudikas, vadovaudamasis Draudimo 
sutarties sąlygomis bei dokumentais pagrindžiančiais nuostolio faktą bei 
jo dydį, atsižvelgiant į apdrausto objekto remontą, dalių, medžiagų ir 
kt. įsigijimą ekomoniškiausiu būdu. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) į 
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nuostolių sumą įskaičiuojamas tik tais atvejais, kai draudžiamas objektas 
faktiškai suremontuojamas ir šis mokestis sumokamas, o Draudėjas nėra 
užregistruotas, kaip šio mokesčio mokėtojas.
8.4. Bendra draudimo išmokos suma negali viršyti Draudimo liudijime 
(polise) nurodytos Savaeigės technikos draudimo sumos kiekvienam 
apdraustam objektui atskirai.
8.5. Draudikas ir Draudėjas turi teisę kreiptis į ekspertus dėl nuostolio 
dydžio bei priežasties nustatymo bei remtis jų išvadomis. Jeigu Draudikas 
ir Draudėjas nesusitaria kitaip, ekspertais negali būti skiriami asmenys, 

kurie yra Draudiko konkurentai, turi su jais verslo ryšių, dirba pas 
konkurentus ar verslo partnerius.
8.6. Išlaidas, susijusias su eksperto samdymu, apmoka ta šalis, kuri į jį 
kreipėsi.
8.7. Jeigu Draudėjas ar Apdraustasis atgauna prarastą turtą, kai už jį jau 
yra išmokėta draudimo išmoka, tai per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų 
jis privalo apie tai informuoti Draudiką ir jam grąžinti išmokėtą draudimo 
išmoką. Jei atgautas turtas yra sugadintas, Draudikas privalo atlyginti tik 
tokio turto remonto kaštus pagal Draudimo sutarties sąlygas.

Lentelė Nr. 1 Savaeigės technikos detalių nusidėvėjimas

Savaeigės technikos amžius 
metais <1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nusidėvėjimas, % 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Lentelė Nr. 2 Savaeigės technikos nusidėvėjimas

Savaeigės technikos amžius   
metais <1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nusidėvėjimas, % 0 20 25 30 35 40 45 51 57 63 69 76 82 86 89 90
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Valdybos pirmininkas

Tomasz Rowicki
Valdybos narys


