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LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS

(Patvirtintos ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 2017 m. 
balandžio 25 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2017 m. gegužės 1 d.)
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1. Sąvokos ir terminai
1.1. Atgręžtinio reikalavimo teisė – Draudiko, atlyginusio Draudėjo 
padarytą žalą, teisė reikalauti iš Draudėjo grąžinti išmokėtas sumas.
1.2. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką, norėdamas sudaryti 
draudimo sutartį ar kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti arba kuris sudaręs 
su Draudiku pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo arba garantinio 
laikotarpio laidavimo draudimo sutartį pagal šias Draudimo taisykles, 
privalantis mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje numatytais 
terminais ir įsipareigojęs vykdyti prievoles pagal Naudos gavėjo vykdomo 
Konkurso sąlygas (nurodytus pirkimo dokumentuose) arba Sutartį.
1.3. Draudikas – ADB „Compensa Vienna Insurance Group“.
1.4. Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią 
Draudėjas privalo sumokėti Draudikui už teikiamą draudimo apsaugą.
1.5. Draudimo liudijimas – dokumentas, išduotas Draudimo taisyklių 
pagrindu, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą bei apibrėžiantis 
individualiąsias draudimo sutarties sąlygas.
1.6. Draudimo objektas – Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su 
Draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu pagal Naudos 
gavėjo vykdomo Konkurso sąlygas arba tarp Naudos gavėjo ir Draudėjo 
pasirašytą Sutartį.
1.7. Draudimo sutartis (laidavimo draudimo sutartis) – šių taisyklių 
pagrindu tarp Draudiko ir Draudėjo sudaroma rašytinė sutartis, pagal kurią 
Draudėjas įsipareigoja mokėti draudimo įmoką, o Draudikas įsipareigoja 
draudžiamojo įvykio atveju išmokėti draudimo išmoką. Draudimo sutartį 
sudaro šios draudimo taisyklės, draudimo liudijimas ir jo priedai,  laidavimo 
draudimo raštas ir prašymas (anketa) sudaryti draudimo sutartį, jei toks 
buvo teiktas.
1.8. Draudžiamasis įvykis – šiose taisyklėse nurodytas įvykis, kuriam 
įvykus, atsiranda pagrindas Draudikui išmokėti draudimo išmoką.
1.9. Konkursas – Perkančiųjų organizacijų (valstybės ar savivaldybių 
įstaigų bei įmonių) atliekamo prekių ar paslaugų viešojo pirkimo dalis, 
kurio tikslas – atrinkti prekių, paslaugų ar darbų tiekėją ir sudaryti su juo 
viešojo pirkimo sutartį.
1.10. Laidavimo draudimo raštas – Naudos gavėjui išduodamas 
dokumentas, patvirtinantis Draudiko įsipareigojimą atsakyti Naudos 
gavėjui draudimo liudijime ir laidavimo draudimo rašte nurodytos sumos 
ribose, jeigu Draudėjas prieš Naudos gavėją neįvykdys savo prievolės ar 
jos dalies.
1.11. Laidavimo rašto galiojimo terminas – laidavimo rašte nurodytas 
laikotarpis, per kurį Naudos gavėjas turi teisę pareikšti reikalavimą 
Draudikui dėl netinkamo Draudėjo prievolių vykdymo arba nevykdymo.

1.12. Naudos gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam Draudikas 
yra įsipareigojęs atsakyti draudimo liudijime ir laidavimo draudimo rašte 
(atsakomybės dokumente pagal draudimo sutarties 1 priedą) nurodytos 
sumos ribose už Draudėjo prievolės ar jos dalies neįvykdymą.
1.13. Prašymas (anketa) sudaryti draudimo sutartį –– Draudėjo 
pildomas nustatytos formos ir turinio dokumentas, suteikiantis Draudikui 
informaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai 
sudaryti.
1.14. Sutartis – Tarp Draudėjo ir Naudos gavėjo raštiškai sudaryta 
sutartis ar kitas rašytinis susitarimas arba Draudėjo rašytiniai įsipareigojimai 
Naudos gavėjui, pagal kuriuos atsiranda Draudėjo prievolės Naudos 
gavėjui.

2.  Draudimo objektas.
1. Šia draudimo sutartimi yra apdraudžiami Naudos gavėjo turtiniai 
interesai, susiję su Draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu 
įvykdymu pagal Naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas arba tarp 
Naudos gavėjo ir Draudėjo pasirašytą sutartį.
2. Draudėjo turtiniai interesai, susiję su jo prievolėmis Naudos gavėjo 
atžvilgiu, šia draudimo sutartimi nėra draudžiami, t.y. Draudikui išmokėjus 
draudimo išmoką, Draudėjas privalo grąžinti Draudikui jo išmokėtas 
sumas.
3. Šia draudimo sutartimi nėra draudžiami Naudos gavėjo:
3.1. Turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolėmis, atsirandančiomis 
pagal bet kokios rūšies faktoringo, lizingo, kredito ar paskolos sutartis, 
hipotekos, įkeitimų laidavimo draudimo, finansinių garantijų laidavimo 
draudimo sutartis;
3.2. Turtiniai interesai dėl įstatymuose ar Sutartyje numatytų netesybų 
(baudų, delspinigių), palūkanų ar kitų sankcijų, atsirandančių dėl Draudėjo 
prievolės (prievolių) neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.
4. Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui ir tik Naudos gavėjas turi 
teisę reikalauti atlyginti jo patirtus tiesioginius nuostolius dėl šia draudimo 
sutartimi užtikrintų Draudėjo įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo 
įvykdymo.

3. Draudimo suma.
5. Draudimo suma yra draudimo sutartyje nurodyta didžiausia pinigų 
suma, kurią Draudikas turi išmokėti draudžiamojo įvykio atveju.
6. Draudimo suma yra nustatoma Draudiko ir Draudėjo tarpusavio 
susitarimu, nustatyta atsižvelgiant į Naudos gavėjo Konkurso ar Sutarties 
sąlygose keliamus reikalavimus.
7. Draudimo suma yra neatsistatanti, t.y. Draudikui išmokėjus draudimo 
išmoką dėl vieno draudžiamojo įvykio, jo prievolė dėl kitų draudžiamųjų 
įvykių mažėja jau išmokėtų draudimo išmokų suma.
8. Atlikimo laidavimo draudimo atveju Draudimo suma mažėja 
proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų darbų/ pristatytų prekių/ 
suteiktų paslaugų sumai. Avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo atveju 
Draudimo suma mažėja Naudos gavėjui grąžintų avansinio mokėjimo 
sumų dydžiais, kurie nurodomi Mokėjimo pažymose, išduotose pagal 
Sutarties sąlygas.

4. Draudimo variantai.
9. Laidavimo draudimo sutartimi Draudėjas su Draudiku susitaria dėl 
draudimo apsaugos taikymo pagal vieną ar kelis iš šių galimų draudimo 
variantų:
10.1. Pasiūlymo laidavimo draudimas;
10.2. Atlikimo laidavimo draudimas;
10.3. Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimas;
10.4. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimas.
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11. Pasirinktas draudimo variantas nurodomas draudimo liudijime ir 
Naudos gavėjui išduotame laidavimo draudimo rašte.

5. Draudžiamieji įvykiai.
12. Pasiūlymo laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu laikomas 
bet kuris iš šių Draudėjo atliktų veiksmų:
12.1. Pasiūlymo atsiėmimas Konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo 
laikotarpiu;
12.2. Vengimas arba atsisakymas pasirašyti Sutartį pagal Konkurso sąlygas 
ir instrukcijas Konkurso dalyviams, kai Naudos gavėjas priima Draudėjo 
pasiūlymą Konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
12.3. Vengimas arba atsisakymas pateikti atlikimo pagal Konkurso sąlygas, 
kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą Konkurso sąlygose 
nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
12.4. Nesutikimas su pasiūlymo kainos korektūra pagal Konkurso sąlygas, 
kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą Konkurso sąlygose 
nurodytu jo galiojimo laikotarpiu.
13. Atlikimo laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu laikomas 
bet kuris iš šių Draudėjo atliktų veiksmų:
13.1. Atliktų darbų ar suteiktų paslaugų, pristatytų prekių neatitikimas 
Sutartyje nurodytų reikalavimų;
13.2. Sutartyje nustatytų ir draudimo sutartimi užtikrintų prievolių 
atlikimo terminų pažeidimas, išskyrus atvejus, kai šie terminai buvo 
pažeisti ne dėl Draudėjo kaltės;
13.3. Neteisėtas atsisakymas toliau vykdyti Sutartines prievoles, 
užtikrintas draudimo sutartimi. 
14. Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju 
įvykiu laikomas Sutarties pagrindu Draudėjui išmokėto ir negrąžinto 
Naudos gavėjui avansinio mokėjimo dėl to, kad jis buvo panaudotas ne 
pagal Sutartyje numatytą paskirtį.
15. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju 
įvykiu laikomas Sutartyje numatytų garantinio laikotarpio Draudėjo 
įsipareigojimų neįvykdymas.

6. Nedraudžiamieji įvykiai ir nekompensuojami nuostoliai
16. Įvykis visais atvejais laikomas nedraudžiamuoju, jei jo priežastimi buvo 
ar žalos atsiradimui įtakos turėjo:
16.1. Radiacija ar kitoks atominės energijos poveikis, radioaktyvaus 
spinduliavimo poveikis;
16.2. Užsienio priešų veiksmai, kariniai veiksmai (nepriklausomai nuo to, 
ar paskelbta karinė padėtis), teroro aktas, pilietinis karas, perversmas 
ar valdžios uzurpavimas, masiniai neramumai, sukilimas, revoliucija, 
maištas, streikas, lokautas; šalies ginkluotų pajėgų, kariuomenės, policijos, 
specialiųjų tarnybų veikla; turto konfiskavimas, areštas ar sunaikinimas 
teisėsaugos institucijų nurodymu; nepaprastosios padėties įvedimas;
16.3. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
16.4. Bet kokios aplinkybės ar priežastys, už kurias Draudikas neatsako 
prieš Naudos gavėją pagal išduotą draudimo liudijimą ir laidavimo 
draudimo raštą.
17. Pagal šią draudimo sutartį Draudikas nekompensuoja:
17.1. Teisės aktuose ar Sutartyje numatytų netesybų (baudų, delspinigių), 
palūkanų ar kitokių sankcijų Draudėjui;
17.2. Naudos gavėjo patirtų išlaidų, įrodant Draudėjo įsipareigojimų 
nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal Konkurso ar Sutarties sąlygas
17.3. Netiesioginių Naudos gavėjo nuostolių;

7. Teisės ir pareigos.
18. Draudėjas turi teisę:
18.1. Esant Naudos gavėjo raštiškam sutikimui, prašyti sumažinti ar 
padidinti draudimo sumą, pakeisti kitas draudimo sutarties sąlygas ar 
nutraukti draudimo sutartį;

18.2. Draudžiamojo įvykio atveju reikalauti, kad Draudikas teisės aktuose 
ir draudimo sutartyje nustatyta tvarka išmokėtų draudimo išmoką; gauti 
informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
18.3. Sumokėjęs 15 EUR mokestį, gauti draudimo liudijimo, jo priedų ar 
kitų su draudimo sutartimi susijusių dokumentų kopijas.
19. Draudėjas privalo:
19.1. Pateikti Draudikui tikslią, išsamią ir teisingą informaciją, reikalingą 
vertinant draudimo riziką ir sudarant draudimo sutartį. Esminėmis 
aplinkybėmis, apie kurias Draudėjas privalo informuoti Draudiką, laikoma:
19.1.1. Užtikrinamos prievolės pobūdis ir Sutarties sąlygos;
19.1.2. Draudėjo ūkinė-komercinė veikla;
19.1.3. Draudėjo teisinis statusas;
19.1.4. Draudėjo finansinė būklė;
19.1.5. Finansiniai, ūkiniai sunkumai ar bet kokie įvykiai ar aplinkybės, 
galintys apsunkinti Draudėjo prievolių pagal Sutartį vykdymą;
19.1.6. Draudėjui dėl jo vykdomos veiklos per paskutiniuosius 3 (trejus) 
metus pareikštos pretenzijos, ieškiniai; tokių teisinių ginčų baigtis.
19.2. Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje numatytais terminais.
19.3. Laiku neperdavus Naudos gavėjui Draudiko išduoto laidavimo 
draudimo rašto, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti 
jį Draudikui;
19.4. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti Draudikui 
apie sudarytas to paties draudimo objekto draudimo sutartis;
19.5. Tinkamai vykdyti draudimo sutartimi užtikrintas Konkurso ar 
Sutarties prievoles ir draudimo sutarties sąlygas; imtis visų įmanomų 
priemonių, kad būtų išvengta draudžiamojo įvykio;
19.6. Raštu derinti su Draudiku Sutarties su Naudos gavėjui pakeitimus, 
papildymus, raštu informuoti apie Sutarties ar Konkurso nutraukimą;
19.7. Pasikeitus aplinkybėms, kurios gali turėti ar turi esminės įtakos 
draudimo rizikos padidėjimui, nedelsiant raštu informuoti Draudiką, net 
ir tuomet, kai tai įvyksta ne dėl Draudėjo kaltės;
19.8. Gavęs Draudiko informaciją apie Naudos gavėjo pranešimą apie 
draudžiamąjį įvykį ar reikalavimą (pretenziją) išmokėti draudimo išmoką, 
per Draudiko nustatytą terminą (bet ne daugiau nei per 15 dienų nuo 
laiško išsiuntimo datos) įvykdyti savo prievolę Naudos gavėjui ir pateikti 
Draudikui įrodymus, kad jį tinkamai įvykdyta;
19.9. Nedelsiant raštu informuoti Draudiką apie kiekvieną Naudos gavėjo 
pateiktą reikalavimą (pretenziją) ar ieškinį dėl sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo ar netinkamo vykdymo, nepaisant to, kad apie draudžiamąjį 
įvykį jau buvo informuota anksčiau;
19.10. Atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju:
19.10.1. Imtis visų protingų ir prieinamų priemonių siekiant sumažinti 
nuostolių dydį;
19.10.2. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu apie 
jį pranešti Draudikui, pateikti Draudiko reikalaujamus dokumentus bei 
su įvykiu susijusią informaciją; laikytis visų Draudiko duodamų teisėtų 
nurodymų;
19.10.3. Draudiko reikalavimu įgalioti Draudiko paskirtus asmenis 
atstovauti Draudėjo interesams teisme;
19.11. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po raštiško Draudiko reikalavimo 
gavimo ne ginčo tvarka atlyginti Draudikui jo pagal draudimo sutartį 
Naudos gavėjui išmokėtą draudimo išmoką. Pavėlavęs atsiskaityti su 
Draudiku, Draudėjas privalo mokėti jam 0,02 proc. dydžio delspinigių už 
kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.
20. Draudikas turi teisę:
20.1. Tikrinti Draudėjo pateiktų duomenų tikrumą, teisingumą; tvarkyti 
Draudėjo duomenis; iš valstybės registrų, bankų, teisėsaugos institucijų 
gauti papildomą informaciją, reikalingą nagrinėjant prašymą sudaryti 
draudimo sutartį; nustatant draudimo įmokų dydžius, vertinti anksčiau 
atsitikusius draudžiamuosius įvykius;
20.2. Atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, nenurodydamas priežasčių;
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20.3. Gauti iš Draudėjo informaciją bei dokumentus, susijusius su įvykiu, 
kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju;
20.4. Padidėjus draudimo rizikai, reikalauti pakeisti draudimo sutarties 
sąlygas ar perskaičiuoti draudimo įmoką;
20.5. Gavęs Naudos gavėjo pranešimą apie galimą draudžiamąjį įvykį 
arba reikalavimą išmokėti draudimo išmoką (pretenziją), teikti Draudėjui 
privalomus nurodymus, siekiant sumažinti nuostolius ar jų išvengti;
20.6. Samdyti vertintojus, ekspertus, kitus trečiuosius atvejus 
draudžiamojo įvykio aplinkybėms tirti;
21. Draudikas privalo:
21.1. Supažindinti Draudėją su Draudimo taisyklėmis ir kita draudimo 
sutarčiai vykdyti reikalinga informacija bei išduoti draudimo sutartį kartu 
su Draudimo taisyklių kopija;
21.2. Neskelbti gautos vykdant draudimo sutartis informacijos apie 
Draudėją ar kitus asmenis, jų turtinę padėtį, išskyrus įstatymuose 
nurodytus atvejus;
21.3. Įvykus draudžiamajam įvykiui, teisės aktuose ir šiose Draudimo 
taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais išmokėti Naudos gavėjui draudimo 
išmoką;
21.4. Įrodyti aplinkybes, atleidžiančias Draudiką nuo draudimo išmokos 
mokėjimo ar suteikiančias teisę ją sumažinti.
22. Naudos gavėjas turi teisę:
22.1. Draudimo sutartyje nustatyta tvarka reikalauti išmokėti draudimo 
išmoką;
22.2. Gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.
23. Naudos gavėjas privalo:
23.1. Draudimo sutarties sudarymo ir galiojimo metu suteikti Draudikui 
jo reikalaujamą informaciją apie Konkurso ar Sutarties vykdymo eigą ir 
sąlygas, Konkurso ar Sutarties vykdymo terminus ir pan.;
23.2. Draudėjui įvykdžius Sutartyje ar Konkurso pirkimo dokumentuose 
numatytus įsipareigojimus, raštu apie tai informuoti Draudiką ir jam 
pareikalavus grąžinti laidavimo draudimo rašto originalą;
23.3. Tinkamai vykdyti Sutartyje numatytas prievoles ir imtis visų 
įmanomų priemonių, kad draudžiamojo įvykio būtų išvengta;
23.4. Atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, imtis 
prieinamų protingų priemonių galimiems nuostoliams sumažinti, vykdyti 
tuo tikslu duodamus teisėtus Draudiko nurodymus;
23.5. Pateikti Draudikui teisingą informaciją apie draudžiamojo įvykio 
priežastis, aplinkybes, žalos dydį; pateikti draudžiamąjį įvykį patvirtinančius 
dokumentus bei visus kitus su įvykiu susijusius dokumentus, reikalingus 
nustatant draudžiamojo įvykio aplinkybes bei žalos dydį, arba reikalingus 
Draudikui siekiant įgyvendinti atgręžtinio reikalavimo teisę į Draudėją;
23.6. Siekdamas gauti draudimo išmoką, pateikti Draudikui šiuos 
dokumentus:
23.6.1. Reikalavimą (pretenziją), kuriame turi būti nurodyta, kokių 
prievolių Draudėjas neįvykdė ar įvykdė netinkamai;
23.6.2. Dokumentus, įrodančius, kad jis kreipėsi į Draudėją su raginimu 
įvykdyti savo prievoles pagal Sutarties ar Konkurso nuostatas, ir pridėti 
Draudėjo raštišką atsakymą, jeigu toks buvo duotas;
23.6.3. Dėl Draudėjo prievolių, už kurias atsako Draudikas, neįvykdymo ar 
netinkamo įvykdymo atsiradusių tiesioginių nuostolių dydį pagrindžiančius 
dokumentus.
23.7. Reikalavimą išmokėti draudimo išmoką pateikti Draudikui ne vėliau 
nei iki laidavimo rašte nurodyto jo galiojimo termino pabaigos;
23.8. Per 14 kalendorinių dienų grąžinti Draudikui jo išmokėtą išmoką, jei 
nuostolius Naudos gavėjui atlygina Draudėjas ar tretieji asmenys.

8. Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas
24. Draudimo išmoka yra lygi dėl draudžiamojo įvykio Naudos gavėjo 
patirtų ir pagal Taisyklių sąlygas Draudiko kompensuojamų nuostolių 
dydžiui, neviršijant draudimo sutartyje nustatytos draudimo sumos.

25. Žalos ir draudimo išmokos dydį nustato Draudikas, vadovaudamasis 
teisės aktais ir draudimo sutarties sąlygomis, bei atsižvelgdamas į Naudos 
gavėjo, Draudėjo pateiktus ir Draudiko iš kitų asmenų, įstaigų, įmonių 
ar organizacijų surinktus, gautus dokumentus apie draudžiamojo įvykio 
aplinkybes, pasekmes.
26. Draudikas turi teisę atidėti sprendimo dėl draudimo išmokos 
mokėjimo ar nemokėjimo priėmimą:
26.1. kol bus gauti visi draudžiamąjį įvykį ir jo aplinkybes pagrindžiantys 
dokumentai;
26.2. kol Naudos gavėjas pagrįs patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Draudėjo 
kaltės, dydį;
26.3. iki teisminio proceso, tiesiogiai susijusio su draudžiamuoju įvykiu, 
pabaigos.
27. Jei įvykis yra draudžiamasis, o Draudikas ir Naudos gavėjas nesutaria 
dėl draudimo išmokos dydžio, Naudos gavėjo pageidavimu Draudikas 
privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei 
tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
28. Draudimo išmoka yra mokama Naudos gavėjui arba jo nurodytam 
asmeniui.
29. Išmokėjęs draudimo išmoką, Draudikas įgyja teisę reikalauti jos 
grąžinimo iš Draudėjo. Draudikui dėl draudžiamojo įvykio išmokėjus 
draudimo išmoką, jis turi teisę papildomai reikalauti iš Draudėjo atlyginti 
visus su draudimo sutartimi (žalos administravimu) susijusius nuostolius/ 
patirtas išlaidas.

9. Draudimo išmokos mažinimo ir nemokėjimo atvejai
30. Draudimo išmoka nėra mokama, jei įvykis yra nedraudžiamasis arba 
nepatenka į draudimo apsaugos galiojimo ribas.
31. Draudimo išmoka nėra mokama, jei Naudos gavėjo reikalavimas 
Draudikui pareikštas pasibaigus laidavimo rašte nurodytam jo galiojimo 
terminui.
32. Draudimo išmoka nėra mokama, jei jos išmokėjimas pažeistų 
Lietuvos Respublikos, ES ar tarptautinių organizacijų nustatytą prekybinių, 
ekonominių ar kitų sankcijų ar embargų reglamentavimą arba kitus 
Draudiko veiklai taikomus nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus.
33. Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką arba ją 
sumažinti, jei:
33.1. Naudos gavėjas nevykdo raštiškų Draudiko nurodymų, vengia, 
atsisako bendradarbiauti, nepadeda ar trukdo išsiaiškinti įvykio aplinkybes, 
klaidina Draudiką, pateikia jam tikrovės neatitinkančią informaciją ar 
dokumentus, arba atlieka bet kokius veiksmus, kuriais siekiama nepagrįstai 
gauti draudimo išmoką;
33.2. Naudos gavėjas nevykdė šiose taisyklėse numatytų pareigų;
33.3. Įvykus draudžiamajam įvykiui, Naudos gavėjas nesiėmė visų reikiamų 
priemonių nuostoliams sumažinti ar jų išvengti.
34. Jei yra nustatoma, kad dėl nuostolių atsiradimo Naudos gavėjui yra 
kaltas ir Naudos gavėjas ir/ar tretieji asmenys, už kurių prievolių įvykdymą 
Draudėjas neatsako, tai draudimo išmoka mažinama proporcingai Naudos 
gavėjo ir/ar tokių trečiųjų asmenų kaltei.
35. Esant dvigubo draudimo atvejui (t.y. kai tam pačiam objektui yra 
sudarytos kelios draudimo sutartys), draudimo išmoka yra mokama 
proporcingai draudimo sumų pagal visas draudimo sutartis santykiui.
36. Draudimo išmoka yra mažinama suma, kurią Naudos gavėjui atlygino 
kiti asmenys.

10. Draudimo sutarties sudarymas, įsigaliojimas, vykdymas ir 
nutraukimas
37. Draudėjas, norėdamas sudaryti draudimo sutartį, Draudiko prašymu 
pateikia raštu užpildytą nustatytos formos ir turinio prašymą draudimo 
sutarčiai sudaryti, konkurso sąlygas arba Sutartį, kuriuose numatyti 
Draudėjo įsipareigojimai Naudos gavėjui, finansinės atskaitomybės bei 
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kitus Draudiko prašomus dokumentus, reikalingus draudimo rizikai 
įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti. Draudėjas atsako už prašyme 
sudaryti draudimo sutartį pateiktų duomenų teisingumą.
38. 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.
39. Draudimo sutartis laikoma sudaryta šalims susitarus dėl draudimo 
sutarties sudarymo sąlygų ir tinkamai pasirašius draudimo sutartį bei 
Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką bei įvykdžius kitus Draudiko 
reikalavimus. Draudimo sutartis sudaroma raštu, o jos sudarymas yra 
patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu. Draudimo sutartis 
gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.
40. Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam laikotarpiui, kuris 
nurodomas draudimo liudijime.
41. Draudimo sutartis įsigalioja tik po to, kai yra sumokama visa ar pirmoji 
draudimo sutartyje numatyta draudimo įmoka.
42. Draudimo liudijimas parengiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas 
perduodamas Draudėjui, o kitas lieka Draudikui. Kartu su draudimo 
liudijimu Draudikas Draudėjui taip pat išduoda laidavimo draudimo rašto 
vienintelį originalą, skirtą pateikti Naudos gavėjui. Draudikas pasilieka tik 
laidavimo draudimo rašto kopiją.
43. Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl laidavimo draudimo 
raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
44. Draudimo sutartis gali būti keičiama abiejų šalių raštišku susitarimu. Jei 
iki draudimo sutarties sąlygų pakeitimo Naudos gavėjui jau buvo pateiktas 
laidavimo raštas, turi būti gautas Naudos gavėjo raštiškas sutikimas 
pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir jo raštiškas pranešimas, kad 
reikalavimų (pretenzijų) Draudikui dėl Draudėjo sutartinių įsipareigojimų 
iki draudimo sutarties pakeitimo neturi. Ankstesnės draudimo sutarties 
sąlygos pasibaigia, o vėlesnės įsigalioja nuo kitos dienos po susitarimo 
dėl draudimo sutarties sąlygų pakeitimo pasirašymo 00 valandos. Už 
draudimo sutarties pakartotinį forminimą ir už naujo draudimo liudijimo 
išrašymą gali būti imamas papildomas mokestis.
45. Draudėjui, Naudos gavėjui ir Draudikui susitarus, draudimo sutartis 
gali būti nutraukta ankščiau draudimo liudijime nurodyto termino, jeigu 
Naudos gavėjas raštu patvirtins, kad reikalavimų (pretenzijų) Draudikui 
draudimo sutarties nutraukimo metu neturi ir ateityje neturės. 

11. Draudimo įmokų apskaičiavimas, mokėjimas ir grąžinimas
46. Draudimo įmokos dydį, atsižvelgęs į draudimo tarifus, draudimo 
objekto pobūdį ir mastą, draudimo sumas, draudimo apsaugos galiojimo 
trukmę, kitus draudimo riziką veikiančius faktorius, nustato Draudikas. 
Draudimo įmokos dydis ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo 
liudijime.
47. Draudimo įmoka į dalis neskaidoma. Draudimo įmoką Draudėjas 
privalo sumokėti prieš išduodant draudimo liudijimą ir laidavimo draudimo 
raštą. Prieš išduodant šiuos dokumentus Draudikas gali paprašyti įmokos 
sumokėjimą patvirtinančių dokumentų.
48. Draudimo įmokos sumokėjimo diena laikoma pinigų gavimo diena 
(kai mokama grynaisiais pinigais) arba pinigų įskaitymo į Draudiko sąskaitą 
dieną (kai mokama pavedimu).
49. Draudėjo pareiga sumokėti draudimo įmokas išlieka net ir pasibaigus 
draudimo sutarčiai.
50. Draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmės:
50.1. Pavėlavus sumokėti draudimo įmoką ne daugiau kaip 15 dienų, 
draudimo apsauga įsigalioja kitą dieną po draudimo įmokos sumokėjimo 
(išskyrus atvejus, kai draudimo liudijime nurodoma vėlesnė įsigaliojimo 
data);

50.2. Pavėlavus sumokėti draudimo įmoką daugiau kaip 15 dienų, 
draudimo sutartis neįsigalioja;
50.3. Draudėjas privalo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo 
nesumokėtos draudimo įmokų sumos už kiekvieną termino praleidimo 
dieną.
51. Sumokėta draudimo įmoka Draudėjui grąžinama tik tuo atveju, 
jei draudimo sutartis neįsigalioja. Kitais atvejais draudimo įmoka nėra 
grąžinama.

12. Pranešimai
52. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis perduoda 
kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Šalių sutarimu, pranešimų teikimas 
elektroniniu paštu yra prilyginamas rašytiniam pranešimui ir yra laikomas 
tinkamu komunikacijos būdu.
53. Pranešimas laikomas įteiktu tinkamai, jei jis yra išsiųstas:
53.1. Kai pranešimas siunčiamas Draudikui: elektroniniu paštu  
info@compensa.lt (pranešimas turi būti išsiųstas iš draudimo liudijime 
nurodyto Draudėjo elektroninio pašto adreso); registruotu laišku Draudiko 
būstinės adresu, nurodytu interneto svetainėje www.compensa.lt; 
faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu numeriu;
53.2. Kai pranešimas siunčiamas Draudėjui: draudimo liudijime nurodytu 
Draudėjo elektroniniu paštu; registruotu laišku draudimo sutartyje 
nurodytu Draudėjo adresu; faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu 
numeriu.
54. Draudikui gavus pranešimą apie Draudėjo adreso (pašto ar 
elektroninio) arba fakso numerio pasikeitimą, pranešimai siunčiami 
naujuoju adresu (fakso numeriu). Iki pranešimo apie Draudėjo adreso ar 
fakso numerio pasikeitimą gavimo dienos Draudiko senuoju adresu (fakso 
numeriu) išsiųsti pranešimai laikomi įteikti tinkamai.
55. Laikoma, kad pranešimo įteikimo diena yra kita po jo išsiuntimo einanti 
darbo diena (kai pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar faksimiliniu 
ryšiu) arba faktinė pranešimo įteikimo diena (kai pranešimas siunčiamas 
registruotu laišku).

13. Kitos nuostatos
56. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, o 
nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose.
57. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
58. Įstatymų numatytais ar leidžiamais atvejais Draudiko teisės ir pareigos 
pagal draudimo sutartį gali būti perleistos kitai draudimo įmonei, kitos 
Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės draudimo įmonei 
arba jos filialui. Ketindamas perleisti teises ir pareigas pagal draudimo 
sutartį Draudikas privalo informuoti Draudėją Draudimo įstatymo ir (ar) 
kitų galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Draudėjas, nesutikdamas su 
teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimu, esant Naudos gavėjo 
sutikimui, turi teisę per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo 
dienos nutraukti draudimo sutartį (šiuo atveju jam grąžinama visa 
nepanaudota draudimo įmokos dalis, proporcinga likusiam draudimo 
apsaugos galiojimo laikotarpiui).

Deividas Raipa
Valdybos pirmininkas

Nicolas Mucherl
Valdybos narys


