SAVAEIGĖS TECHNIKOS DRAUDIMO TAISYKLĖS
(Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos
nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkričio mėn. 18 d., galiojančios nuo 2015
m. sausio mėn. 1 d.)
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. Remiantis šiomis Savaeigės technikos draudimo taisyklių sąlygomis,
„Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń“ S.A. „Vienna Insurance Group“,
veikianti per filialą Lietuvoje, toliau vadinama – „Draudiku“, sudaro
draudimo sutartis (toliau vadinamas „Sutartimi“) su fiziniais asmenimis,
juridiniais asmenimis ir organizaciniais padaliniais, neturinčiais juridinio
asmens statuso, toliau vadinamais - „Draudėjais“.
1.2. Sutartis gali būti sudaryta kito asmens naudai.
1.3. Sutartyje gali nustatytos papildomos arba skirtingos nuo šių draudimo
sąlygų nuostatos, dėl kurių turi būti susitarta raštine forma.
1.4. Tokiu atveju, jeigu draudimo sutartyje yra nustatomos papildomos
ar skirtingos nuostatos, šios draudimo taisyklės yra taikomos tiek, kiek
neprieštaraujančia sutartyje nustatytoms nuostatoms.
II. SĄVOKOS
Bendrosiose draudimo sąlygose naudojamos sąvokos (nurodytos abėcėlės
tvarka) reiškia:
2.1. Atkuriamoji vertė – pinigų suma, kurios reikėtų tokių pat fizinių
ir eksploatacinių savybių tokios pat rūšies objektui sukurti, įsigyti arba
pastatyti, atsižvelgiant į transporto ir montavimo išlaidas, muito ir kitus
mokesčius bei įmokas (jeigu jie taikomi nustatant draudimo sumą).
2.2. Cheminis sprogimas - ypač greita tam tikrų cheminių junginių arba
mišinių cheminė reakcija, kurios metu susidaro didelis dujinių produktų
kiekis, pasireiškia sprogimas bei staigus temperatūros ir slėgio padidėjimas,
sukeliantis šios reakcijos aplinkoje esančių medžiagų sutrupinimą ir suirimą.
2.3 Draudžiamasis įvykis – staiga ir netikėtai įvykęs nuo Draudėjo valios
nepriklausantis įvykis, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo
išmoką.
2.4. Draudimas, viršijantis draudimo vertę – atvejis, kai įvykus
draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo atlyginti Draudėjui ar Naudos
gavėjui jo patirtus nuostolius, tačiau neviršydamas apdrausto objekto
vertės, netgi jei Polise nurodyta Draudimo suma yra didesnė.
2.5 Draudimo rizika – tikėtinas pavojus, gresiantis draudimo objektui,
susijęs su nuo Draudėjo valios nepriklausančio staigaus ir netikėto
pobūdžio įvykio įvykimu.
2.6 Draudimo suma - Taisyklėse ir/arba papildomose sąlygose
nustatyta tvarka apskaičiuota ir Polise nurodyta pinigų suma, kurios
neviršydamas Draudikas atlygina Draudėjo draudžiamojo įvykio metu
patirtus nuostolius.
2.7. Draudimo sutartis - sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir
Draudėjas. Draudėjas Draudimo sutartimi įsipareigoja mokėti Draudikui
draudimo įmokas. Draudikas Draudimo sutartimi įsipareigoja išmokėti
Draudėjui, Draudimo sutartyje nurodytam naudos gavėjui ar trečiajam
asmeniui, kurio naudai sudaryta Draudimo sutartis, Draudimo sutartyje
nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą Draudimo sutartyje nustatyta
tvarka, jeigu draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvyksta Draudimo
sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios
Taisyklės ir jų priedai, prašymas sudaryti Draudimo sutartį (jeigu jis buvo
pateiktas), draudimo liudijimas, draudimo liudijime nurodytais atvejais
numeruoti Draudimo sutarties priedai, kiti Draudėjo ir Draudiko raštu
įforminti dokumentai, kuriais susitariama dėl papildomų draudimo sąlygų.
2.8. 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.
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2.9. Erozija - paviršinis metalų sugadinimas, sukeltas mechaninio
poveikio, pvz., trinties, smūgių.
2.10. Fizinis sprogimas - ne cheminės reakcijos sukeltas staigus
slėgio skirtumo tarp rezervuaro arba indo vidaus ir išorinės aplinkos
susilyginimas, sukeliantis jo sienelių sunaikinimą.
2.11 Išskaita (besąlyginė) - suma, kuria kiekvieno draudžiamojo įvykio
atveju Draudikas mažina mokėtiną draudimo išmoką už vieną ir bendrą
vieno įvykio sukeltą žalą apdraustam turtui suma.
2.12 Kavitacija - dujomis ar garais pripildytų burbuliukų atsiradimas
tekančiame skystyje dėl lokalaus slėgio sumažėjimo ženklaus srauto
tėkmės greičio padidėjimo vietose, sukeliantis su skysčiu sąlytyje esančių
konstrukcinių elementų naikinimą (ardymą).
2.13 Korozija - metalą ir jo lydinius ardantys procesai, pasireiškiantys
dėl cheminių arba elektrocheminių reakcijų, vykstančių dėl kontakto su
supančia dujine ar skysta aplinka.
2.14. Likutinė vertė – pinigų suma, gaunama iš atkuriamosios vertės
atėmus nusidėvėjimo sumą.
2.15. Naudos gavėjas – Draudėjo paskirtas ir Draudimo sutartyje
nurodytas asmuo turtintis teisę gauti Draudimo išmoką.
2.16. Nedraudžiamasis įvykis – Draudimo taisyklėse, Polise ir LR teisės
aktuose nurodytas įvykis, kuriam įvykus, Draudikas neprivalo mokėti
Draudimo išmokos.
2.17. 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;
2.18. Nusidėvėjimas – apdrausto objekto vertės sumažėjimas,
atsižvelgiant į apdrausto objekto naudojimo laiką.
2.19. Pirmosios rizikos draudimas – draudimas, kuomet draudimo
suma, netaikant Nevisiško draudimo sąlygos, yra mažesne negu
Atkuriamoji verte; tai Draudiko atsakomybės ribojimas Draudėjo
pasirinkta draudžiamo turto draudimo suma. Draudžiamojo įvykio atveju
žala atlyginama iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos,
neatsižvelgiant į draudžiamo turto draudimo sumos ir draudimo vertės
santykį.
2.20. Plėšimas (grobimas) – Draudėjo arba Apdraustojo turto, įskaitant,
bet neapsiribojant savaeigės technikos pervežimo metu, 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.
2.21. Polisas – Draudiko išduotas dokumentas, patvirtinantis draudimo
sutarties sudarymą.
2.22. Prašymas – Draudiko nustatytos formos rašytinis dokumentas,
kuriuo Draudikui suteikiama informacija apie aplinkybes, turinčias įtakos
draudimo rizikai, ketinant apdrausti jame nurodytus objektus.
2.23. Savaeigė technika - žemės ūkio technika, statybos mašinos ir
įrenginiai, miško technika, žemės ūkio inventorius, padargai bei kiti
mobilūs ar transportuojami aparatai.
2.24. Su Draudėju susiję asmenys - Draudėjo darbuotojai, valdybos
nariai ir kiti asmenys, kuriems Draudėjas pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo
saugoti draudimo objektą, rūpintis juo, kiti įstatymų nustatyta tvarka
įgalioti atstovai.
2.25. Taisyklės – šios Draudimo sutarties standartinės sąlygos, kurios yra
neatskiriama Draudimo sutarties dalis. Draudikas ir Draudėjas taip pat
gali susitarti dėl papildomų Draudimo sąlygų (išlygų) ir individualių sąlygų,
kurios bus taikomos draudimo sutarčiai, ir nurodo jas draudimo liudijime
ar atskirame dokumente.
2.26. Trečiasis asmuo - asmuo, nesusijęs draudimo santykiais su Draudiku
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ir Draudėju pagal šių Taisyklių pagrindu sudarytą Draudimo sutartį.
Trečiuoju asmeniu nelaikomas asmuo, susijęs su Draudiku ar Draudėju
darbo ar civiliniais sutartiniais santykiais, valdybos narys; Draudėjo
darbuotojo, valdybos nario šeimos narys ar su Draudėjo darbuotojo ar
valdybos nariu bendrą ūkį vedantis asmuo.
2.27 Vagystė su įsilaužimu - turto užgrobimas arba vagystė iš tinkamai
saugomų patalpų, esant bent vienai iš nurodytų sąlygų:
2.27.1.neteisėtas patalpų apsaugos pašalinimas mechaniniu, technologiniu,
cheminiu, biologiniu arba kitokiu būdu, taip pat panaudojus fizinę jėgą,
arba patekimas į patalpas panaudojant šiam tikslui atitinkamus įrankius
bei priemones, pritaikytus, padirbtus arba tikruosius patalpų raktus, jei
apie jų dingimą buvo pranešta teisėsaugos institucijomis ir nebuvo realios
galimybė pakeisti šių užraktų, įskaitant, bet neapsiribojant kodinius
(elektroninius, magnetinius) raktus;
2.27.2.neteisėtą veiką padariusio asmens pasislėpimas atitinkamoje
patalpoje, pastate arba statinyje iki jų užrakinimo (uždarymo). Ši aplinkybė
turi būti įrodyta ikiteisminio tyrimo metu;
2.28. Vandalizmas – apdrausto objekto sugadinimas arba sunaikinimas
dėl trečiųjų asmenų tyčinės veikos po jų įsilaužimo ar bandymo įsilaužti į
teritoriją arba patalpas, kuriose yra apdraustas turtas.
2.29. Žala - materialus nuostolis, susijęs su apdrausto turto sunaikinimu,
sugadinimu, praradimu ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai)
dėl Draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų įvykių. 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.
III. DRAUDIMO OBJEKTAS IR DRAUDIMO VIETA
3.1. Draudimo objektas yra polise ar jo prieduose nurodyta savaeigė
technika, kurią Draudėjas naudoja savo asmeninėms reikmėms ar ūkinei
- komercinei veiklai vykdyti.
3.2. Pagal šias Taisykles nedraudžiami objektai:
3.2.1. keičiamos mašinų ir įrenginių dalys, t. y. matricos, formos,
antspaudai, apdirbimo įrankiai, grąžtai, pjūklai, elektrodai, cilindrai ir kita;
3.2.2. greitai susidėvinčių mašinų ir įrenginių dalys, t. y. ugniai atsparios
dangos arba antikoroziniai apvalkalai, degiklių antgaliai, skaldymo
kūjai, dalys iš stiklo, porceliano, keramikos arba gumos, diržai, lynai,
vielos, grandinės, šepečiai, kabeliai, tinklai, žarnos, guminės padangos,
akumuliatoriai, lempos ir kita;
3.2.3. eksploatacinės medžiagos, t. y. tepalai, kuras, katalizatoriai,
aušinimo skysčiai, tepimo medžiagos, išskyrus tepalus transformatoriuose
ir išjungikliuose, kurie yra naudojami izoliavimo tikslais, ir kita;
3.2.4. po žeme naudojamos mašinos ir įrenginiai;
3.2.5. orlaiviai, laivai ar kiti plaukiojantys objektai;
3.2.6. tik kroviniams ar žmonėms gabenti pritaikyta technika.
3.3. Draudimo apsauga savaeigei technikai yra taikoma tik turinčiai
techninės apžiūros sertifikatą ir naudojant ją pagal paskirtį.
3.4. Sutartyje nurodytoms savaeigei technikai draudimo apsauga yra
taikoma tik sutartyje nurodytoje vietoje ir tokiais laikotarpiais:
3.4.1. naudojimo,
3.4.2. prastovų,
3.4.3. priežiūros,
3.4.4. valymo,
3.4.5. taisymo,
3.4.6. remonto,
3.4.7. išmontavimo ir pakartotinio sumontavimo metu, vykdant aukščiau
nurodytus veiksmus,
3.4.8. pervežimo metu, vykdant aukščiau nurodytus veiksmus.
IV. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
4.1. Draudimo sutartyje nurodytai savaeigei technikai yra taikoma
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draudimo apsauga nuo visų rizikų, t.y. visų netikėtų ir nenumatytų įvykių,
įvykusių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu nepriklausomai nuo
draudėjo valios Polise nurodytoje draudimo vietoje ir sukėlusių tiesioginį
draudimo objekto netekimą, sunaikinimą arba sugadinimą, išskyrus
Draudimo sutartyje (įskaitant šiose Taisyklėse ir papildomose nuostatose)
nustatytus nedraudžiamuosius įvykius.
4.2. Po darbo saugomų savaeigės technikos žalos dėl vagystės su
įsilaužimu, plėšimo arba vandalizmo atveju, Draudikas atsakys tik, jeigu
buvo laikomasi šių sąlygų:
4.2.1. savaeigė technika yra saugomi patalpoje, užrakintoje mažiausiai
vienu užraktu ar spyna arba laikomi aptvertoje, apšviestoje bei nuolat
saugomoje teritorijoje;
4.2.2. už statybos aikštelės ribų (atsižvelgiant į jų dydį) saugomos mašinos
ir įrenginiai nuolat prižiūrimi, laikomi atitinkamai aptvertoje ir apšviestoje
nakties metu teritorijoje;
4.2.3. patekimas į mašinų ir įrenginių saugojimo teritoriją turi būti tinkamai
apsaugotas, užtikrinant, kad pašaliniai asmenys negalės netrukdomai iš jos
išvažiuoti (įvažiuoti) mechanine transporto priemone;
4.2.4. apdraustose savaeigėse mašinose negali būti palikti užvedimo
rakteliai, o visos durelės turi būti užrakintos gamykliniais užraktais;
rakteliai turi būti saugomi tokiu būdu, kad jie būtų prieinami tik įgaliotiems
asmenims; be to, turi būti naudojamos visos įdiegtos apsaugos priemonės.
4.3. Draudikas atlygina žalą, atsiradusią dėl draudimo objekto vagystės su
įsilaužimu, tik su sąlyga, kad įvykio metu buvo palikti matomi įsilaužimo
požymiai, pvz., sugadintos apsaugos priemonės sugadinimas, kurie
patvirtina vagystės su įsilaužimu faktą. Draudiko teikiama draudimo
apsauga neapima žalos, atsiradusios dėl vagysčių be įsilaužimo.
4.4. Draudimo sumos ribose Draudikas atlygins faktiškai patirtas,
pagrįstas ir dokumentais įrodytas apdrausto objekto gelbėjimo bei žalos
prevencijos ir jos dydžio sumažinimo išlaidas, su sąlyga, kad panaudotos
priemonės buvo taikomos tikslingai, neatsižvelgiant į tai, ar šios priemonės
buvo veiksmingos ar ne..
V. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
5.1. Draudikas nemoka draudimo išmokos, jeigu Draudėjas, Apdraustasis
ar Naudos gavėjas žalą sukėlė tyčia. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl
Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo didelio draudėjo neatsargumo,
Draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos.
5.2. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikoma ir Draudikas žalos neatlygina, jei:
5.2.1. 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 vidiniams apdrausto
objekto elementams, kuriems žala atlyginama.
5.2.2. žala atsirado dėl bet kokios rūšies katilo ar slėgio indo sprogimo dėl
garų arba slėgio poveikio ar įvykusio dėl vidaus degimo variklio sprogimo;
5.2.3. žala atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo, kitų neišvengiamų
natūralių procesų, atsiradusių dėl naudojimo (kavitacijos, erozijos,
korozijos, rūdžių, katilų nuosėdų poveikio ir pan.);
5.2.4. žala buvo atskleista/ nustatyta inventorizacijos arba periodinės
techninės priežiūros atlikimo metu;
5.2.5. žala atsirado dėl visiško arba dalinio užliejimo jūros potvynio metu;
5.2.6. padaryta žala, už kurią atsako trečiasis asmuo kaip gamintojas,
tiekėjas, rangovas, subrangovas arba remontą atliekanti įmonė;
5.2.7. žala padaryta neregistruojamoms transporto priemonėms, kai šios
buvo naudojamos už draudimo vietos ribų, išskyrus atvejus, kai Draudikas
ir Draudėjas susitaria kitaip;
5.2.8. žala apdraustiems objektams, padaryta jų pervežimo arba perkėlimo
už draudimo vietos metu, išskyrus tuos atvejus, kai šalys susitaria kitaip;
5.2.9. žala atsirado dėl galiojančiuose reikalavimuose ir gamintojų
rekomendacijose nurodytų techninės priežiūros ir remonto darbų nevykdymo;

5.2.10 žala atsirado atliekant bet kokius apdraustų mašinų ir įrenginių
bandymus, testavimus;
5.2.11. žala atsirado dėl apdraustų mašinų ir įrenginių naudojimo ne pagal
paskirtį;
5.2.12. žala, atsiradusi dėl draudimo sutarties sudarymo metu esančių
defektų arba trūkumų, apie kuriuos Draudėjas arba jo atstovai žinojo,
neatsižvelgiant į tai, ar apie tokius defektus ir trūkumus žinojo Draudikas;
5.2.13. 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 veiksmai, sąmokslo, valdžios
organų įvykdyto sunaikinimo, sugadinimo konfiskavimo ar arešto,;
5.2.14. 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;
5.2.15. žala atsirado dėl branduolinės reakcijos, branduolinės spinduliuotės
arba radioaktyviosios taršos tiesioginių ir netiesioginių pasekmių;
5.2.16. bet kokia žala arba susiję įsipareigojimai dėl pelno ar pajamų
netekimo, taip pat bet kokio pobūdžio baudų, mokesčių mokėjimo;
5.2.17. žala atsirado dėl apdrausto objeko, kuriam buvo reikalingas
remontas ar techninis aptarnavimas, eksploatavimo;
5.2.18. 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;
5.2.19. žala atsirado dėl vagystės ar plėšimo, jei vagystė ar plėšimas
įvykdytas kitais būdais, nei nurodyta 4.2. punkte.
5.2.20. apdrausto objekto paslaptingai, neišaiškintai pradingo, jis buvo
prarastas, sunaikintas ar apgadintas dėl apgavystės, sukčiavimo arba
įprastos vagystės (ne vagystės su įsilaužimu arba apiplėšimo požymių);
5.2.21. žala atsirado dėl gaisro, ugnies ar sprogimo rizikų, jei apdrausta
savaeigė technika senesnė nei 5 metai;
5.2.22. 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;
5.2.23. žalos dėl funkcionalumo sutrikimo, išskyrus atvejus, kai šis
sutrikimas buvo sukeltas apdrausto objekto žalos.
5.2.24. Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas ar kiti su jais susiję
asmenys pateikė Draudikui neteisingą/klaidinančią informaciją apie įvykio,
kurio metu savaigė technika buvo prarasta, sugadinta ar sunaikinta,
priežastis, aplinkybes bei jo pasekmes ar nuslėpė įvykio tyrimui reikšmingą
informaciją.
VI. DRAUDIMO SUMA IR DRAUDIMO VERTĖ
6.1. Kiekvienas draudimo objektas, priklausomai nuo pagaminimo metų ir
nusidėvėjimo, gali būti apdraustas atstatomaja arba likutine verte:
6.1.1. atstatomaja verte draudžiama savaeigė technika, kurios
nusidėvėjimas neviršija 50%. Atstatomajai vertei pagrįsti Draudėjas
privalo pateikti įsigijimo dokumentus ar kainoraščius. Draudimo polise
nustatant draudimo sumą, tokiu atveju taip pat galima į draudimo vertę
įtraukti įsigijimo išlaidas (pvz. transportavimas, montavimas, pakavimas).
6.1.2. Likutine verte draudžiama savaeigė technika, kurios nusidėvėjimas
viršija 50%.
6.2. Apdrausto objekto draudimo suma nurodoma draudimo polise, už
teisingą draudimo sumos apskaičiavimą atsakingas Draudėjas.
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6.3. Nustatant draudimo sumą, pridėtinės vertės mokestis
neįskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai Draudėjas nėra pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojas.
6.4. Savaeigė technika yra nedraudžiama pirmosios rizikos draudimu.
VII. DRAUDIKO, DRAUDĖJO, APDRAUSTOJO IR NAUDOS
GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Draudėjas privalo informuoti Draudiką, jei Draudžiamas objektas jau
yra apdraustas kitų Draudikų.
7.2. Draudėjas privalo ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų
informuoti Draudiką apie pasikeitusius kontaktinius duomenis (adresą,
tel. numerį, faks. numerį).
7.3. Draudėjas yra atsakingas už visų Draudikui patiekiamų duomenų
teisingumą.
7.4. Jeigu Draudėjas Draudimo sutarties sudarymo metu patiekė
Draudikui žinomai neteisingus duomenis, Draudikas turi teisę taikytinų
teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti, kad Draudimo sutartis būtų
pripažinta negaliojančia, išskyrus tuos atvejus, kai aplinkybės, kurios buvo
nuslėptos, išnyko iki Draudžiamojo įvykio ar neturėjo jam tiesioginės ar
netiesioginės įtakos.
7.5. Draudėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 7 (septynias)
kalendorines dienas, raštu informuoti Draudiką apie bet kokių aplinkybių,
kurios gali turėti įtakos Draudžiamojo įvykio įvykimui ir/ar žalos
Draudžiamajam objektui atsiradimui ar žalos dydžiui (draudimo riziku
padidėjimą ar sumažėjimą), pasikeitimą. Draudikas pasilieka teisę, gavęs
informaciją iš Draudėjo apie draudimo rizikos padidėjimą ar sumažėjimą,
reikalauti pakeisti Draudimo sutarties sąlygas. Jei Draudėjas nesutinka
su draudiko pasiūlytomis Draudimo sutarties sąlygomis, Draudikas turi
teisę kreiptis į teismą dėl Draudimo sutarties sąlygų pakeitimo ar sutarties
nutraukimo, taip pat taikyti kitas neigiamas pasekmes.
7.6. Jeigu Draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia Draudimo
sutartyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių sumažėja ar gali sumažėti draudimo
rizika, Draudėjas dėl draudimo rizikos sumažėjimo turi teisę reikalauti, kad
Draudikas pakeistų Draudimo sutarties sąlygas arba sumažintų draudimo
įmoką. Jeigu Draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti Draudimo sutarties
sąlygų, Draudėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl Draudimo sutarties
nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
7.7. Draudėjas privalo Draudimo sutarties galiojimo metu suteikti
galimybę Draudikui ar įgaliotam Draudiko atstovui apžiūrėti apdraustą
Draudžiamąjį objektą, patikrinti Draudimo sutartyje nurodytų apsaugos
priemonių veikimą bei įsitikinti, ar Draudėjas laikosi Draudimo sutartyje
numatytų sąlygų.
7.8. Jei Draudžiamo objekto apžiūros metu nustatoma, kad Draudėjas
nesilaiko Draudimo sutartyje numatytų sąlygų ar nesilaiko Draudimo
sutartyje nurodytų apsaugos priemonių eksploatavimo taisyklių,
Draudikas nustatydamas protingą terminą gali informuoti Draudėją raštu
dėl trukumų pašalinimo. Jei draudėjas per nustatytą terminą trūkumų
nepašalina, Draudikas turi teisę nutraukti Draudimo sutartį. Tokiu
atveju nepanaudotas draudimo įmokos likutis grąžinamas Draudėjui,
išskaičiavus išmokėtas bei rezervuotas draudimo išmokų sumas ir iki 30%
administravimo išlaidų nuo grąžintinos draudimo įmokos dalies.
7.9. Naudos gavėjas turi teisę:
7.9.1. Draudimo sutartyje nustatyta tvarka reikalauti išmokėti draudimo
išmoką;
7.9.2. gauti informacija, apie Draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.
7.10. Atsitikus Draudžiamajam įvykiui, Draudėjas, Apdraustasis bei
Naudos gavėjas privalo:
7.10.1.imtis visų priemonių žalos bei nuostolių dydžio sumažinimui;
7.10.2.nedelsiant nuo sužinojimo momento apie įvykį informuoti
atitinkamas institucijas ar/ir tarnybas (policija, priešgaisrinė tarnyba,
avarinė tarnyba ir t.t.);

7.10.3.laikytis visų Draudiko nurodymų;
7.10.4.pranešti Draudikui per 3 (tris) darbo dienas apie Draudžiamojo
įvykio faktą;
7.10.5.sudaryti sugadinto ar sunaikinto turto detalųjį sąrašą, kuriame būtų
nurodytas turto pobūdis, įsigijimo metai, įsigijimo vertė. Taip pat pateikti
turto įsigijimo dokumentus ir/ar garantinius dokumentus tikslesniam žalos
nustatymui;
7.10.6.leisti Draudikui ir jo atstovui netrukdomai apžiūrėti sugadintą turtą
ar jo liekanas;
7.10.7.išsaugoti po Draudžiamojo įvykio likusias liekanas ar sugadintą
turtą, kol jas apžiūrės Draudikas ar jo atstovas, ir nepradėti jokių remonto,
atstatymo, tvarkymo ar kitų darbų, kurie trukdytų nustatyti padarytos
žalos dydį, žalos priežastis, aplinkybes, be Draudiko sutikimo;
7.10.8.suteikti Draudikui arba jo atstovui galimybę nevaržomai tirti įvykio
priežastis ar aplinkybes bei nustatinėti nuostolio dydį;
7.10.9.padėti Draudikui ar jo atstovui nustatyti Draudžiamojo įvykio
priežastis bei aplinkybes;
7.10.10. prieš remonto darbų pradžią, suderinti su Draudiku projektavimo,
statybos, remonto, gamybos darbus, įsigijimo kaštus, kurie bus skirti
sugadintam ar sunaikintam turtui atstatyti.
7.11. Draudikas turi teisę, tačiau neprivalo, prieš sudarant sutartį apžiūrėti
Draudžiamą turtą.
7.12. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti su Draudėju Draudimo
sutartį, jei jam pageidaujama apdrausti rizika yra nepriimtina.
7.13. Išmokėjus draudimo išmoką, Draudikui pereina teisė reikalauti
išmokėtų sumų iš atsakingo už žalą asmens.
7.14. Draudikas neprivalo atlyginti žalos ar atitinkamos jos dalies, jei
Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas už žalą atsakingo asmens atžvilgiu
atsisako reikalavimo teisės ar ją įgyvendinti tapo neįmanoma dėl jo kaltės;
7.15. Draudikas, laikydamasis nustatytos tvarkos, turi teisę perleisti savo
teises ir pareigas pagal Draudimo sutartis kitai draudimo bendrovei (-ėms),
apie tai iš anksto informuodamas Draudėją. Jei Draudėjas nesutinka
su draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas, jis turi teisę nutraukti
Draudimo sutartį ir susigrąžinti įmokos dalį, kuri yra proporcinga likusiam
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
7.16. Draudimo sutarties šalys yra atleidžiamos nuo prievolės vykdyti
įsipareigojimus, kylančius iš Draudimo sutarties, jei įrodo, kad
įsipareigojimų vykdymas yra neįmanomas dėl Nenugalimos jėgos (force
majeur) aplinkybių.
VIII. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS IR SUMAŽĖJIMAS
8.1. Kai pasikeičia ar atsiranda prašyme sudaryti draudimo sutartį
nurodytos ar kitos aplinkybės (draudimo rizikos pasikeitimas), turinčios
įtakos draudžiamojo įvykio atsiradimui, Draudėjas apie tokias aplinkybes
bei jų pasikeitimus privalo Draudikui tuoj pat, kai apie tokias aplinkybes ar
pasikeitimus sužinojo, pranešti raštu.
8.2. Laikoma, kad draudimo rizika sumažėja, kai apdrausto objekto
apsaugai įrengiamos papildomos apsaugos priemonės.
IX. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKA, DRAUDIMO
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS BEI GALIOJIMO LAIKOTARPIS IR
DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA
9.1. Draudėjas, norintis sudaryti Draudimo sutartį, turi pateikti žodinį ar
raštišką prašymą Draudikui.
9.2. Draudėjas, norintis sudaryti Draudimo sutartį, privalo pateikti
Draudikui informaciją apie Draudiko nurodytas esmines aplinkybes,
kurios gali turėti įtakos Draudžiamojo įvykio atsitikimo rizikai bei galimos
žalos Draudžiamam objektui dydžiui.
9.3. Draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga pradedama teikti
tik po to, kai draudėjas sumoka visą draudimo įmoką ar pirmąją dalį, jei
draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas dalimis.
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9.4. Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo įmokos mokėjimo data
sutampa su draudimo sutarties sudarymo data arba draudimo liudijime
nurodyto draudimo laikotarpio pradžia, draudėjui laiku sumokėjus
draudimo įmoka, draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos
sumokėjimo momento. Jei draudimo sutartyje nustatyta draudimo
įmokos mokėjimo data yra vėlesnė su draudimo sutarties sudarymo data
arba draudimo liudijime nurodyto draudimo laikotarpio pradžia, draudėjui
sutartyje nustatytu laiku sumokėjus draudimo įmoka, draudimo sutartis
įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokėjimo momento, tačiau draudimo
apsauga tokiu atveju taikoma ir draudžiamiesiems įvykiams, įvykusiems
nuo nurodyto draudimo laikotarpio pradžios iki sutarties įsigaliojimo.
9.5. Jei draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumoka draudimo
įmokos ar pirmosios jos dalies, jei draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas
dalimis, tai draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga pradedama
teikti tik nuo kitos dienos dienos, einančios po draudimo įmokos
sumokėjimo, jei ši įmoka buvo sumokėta ne vėliau kaip per 3 mėnesius
nuo sutartyje nustatyto termino. Nustatytu terminu nesumokėjus
draudimo įmokos ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, Draudimo sutartis bei
draudimo apsauga neįsigalioja.
X. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
10.1. Taikytinų teisės aktų pagrindu ir sąlygomis Draudėjas gali nutraukti
Draudimo sutartį bet kada. Nepanaudotas draudimo įmokos likutis
grąžinamas Draudėjui, išskaičiavus išmokėtas bei rezervuotas draudimo
išmokų sumas ir iki 30% administravimo išlaidų nuo grąžintinos draudimo
įmokos dalies.
10.2. Jei Draudimo sutartis taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka ir
sąlygomis yra nutraukiama Draudiko iniciatyva, nesant Draudėjo kaltės,
arba Draudėjo iniciatyva dėl Draudiko kaltės, Draudėjui yra gražinamas
draudimo įmokos likutis proporcingai Draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui, neišskaičiuojant administravimo išlaidų.
10.3. Jei Draudimo sutartis nutraukiama Draudiko iniciatyva Draudėjui
pažeidus esmines sutarties sąlygas, taikomos Taisyklių 10.1. punkte
nurodytos nepanaudotos įmokos dalies grąžinimo taisyklės.
XI. TURTO SAVININKO PASIKEITIMAS
11.1. Jei apdraustas turtas yra perleidžiamas naujam savininkui, Draudimo
sutartis pasibaigia, išskyrus tuos atvejus, kai naujuoju apdrausto turto
savininku tampa Draudėjas. Šiuo atveju, Draudikas grąžina įmokos dalį,
kuri yra proporcinga likusiam Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.
XII. DRAUDIMO ĮMOKOS APSKAIČIAVIMO TVARKA
12.1. Draudimo įmokos dydžio apskaičiavimui įtakos turi Draudėjo
pateikta informacija apie Draudžiamą objektą bei jam gresiančias rizikas,
šio objekto paskirtį, pageidaujamą draudimo sumą, draudimo laikotarpį
bei kitas pageidaujamas draudimo sutarties sąlygas.
XIII. DRAUDIMO ĮMOKOS MOKĖJIMO TVARKA
13.1. Draudėjas įsipareigoja sumokėti visą draudimo įmoka ar jos dalį iki
Draudimo liudijime (polise) nurodytos datos.
13.2. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai grynieji
pinigai įnešami į Draudiko ar jo atstovo kasą ir išduodamas tai liudijantis
dokumentas ar draudimo įmoka sumokama bankiniu pavedimu.
13.3. Jei draudimo įmoka mokama bankiniu pavedimu, mokėjimo data
laikoma Draudimo įmokos įskaitymas į Draudiko sąskaitą diena.
13.4. Draudėjui Draudimo sutartyje nustatytu terminu nesumokėjus
draudimo įmokos ar jos dalies (išskyrus pirmą draudimo įmoką ar jos dali
su kurios sumokėjimu siejamas Draudimo sutarties įsigaliojimas (Taisyklių
9.3. punktas), Draudikas turi teisę nutraukti Draudimo sutartį įstatyme
nustatyta tvarka.

XIV. NUOSTOLIO NUSTATYMAS IR DRAUDIMO IŠMOKOS
MOKĖJIMO TVARKA
14.1. Apdrausto objekto sugadinimo atveju nuostolių suma yra lygi
tiesiogiai dėl Draudžiamojo įvykio atsiradusioms remonto, konkrečiai
remonto darbų, keičiamų dalių bei remontui naudojamų kitų medžiagų
išlaidoms, kurios būtinos Apdraustam objektui suremontuoti iki būklės,
buvusios prieš Draudžiamąjį įvykį. Apdrausto objekto sugadininimo atveju
nuostolio suma apskaičiuojama:
14.1.1.kai drausta atstatomąja verte – pagal apdrausto turto remonto
kaštus, neišskaičiuojant nusidėvėjimo;
14.1.2.kai drausta likutine verte – pagal apdrausto turto remonto kaštus,
išskaičiuojant nusidėvėjimą. Nusidėvėjimo koeficientai pagal savaigės
technikos amžių yra pateikti lentelėje Nr. 1.
14.2. Jei apdrausto objekto remonto kaštai po Draudžiamojo įvykio
viršija 70 (septyniasdešimt) procentų draudimo sutartyje nustatytos
apdrausto objekto draudimo sumos, laikoma, kad turtas yra sunaikintas.
Apdrausto objekto sunaikinimo atveju, atlygintinų nuostolių suma yra
likutinė apdrausto objekto vertė, išskaičiavus liekanų vertę. Likutinė vertė
yra nustatoma iš atstatomosios vertės atėmus nusidėvėjimo koeficientą,
pateiktą lentelėje Nr. 2.
14.3. Nuostolių dydį nustato Draudikas vadovaudamasis Draudimo
sutarties sąlygomis bei dokumentais pagrindžiančiais nuostolio faktą bei jo
dydį, atsižvelgiant į tai, kad apdrausto objekto remontą, dalių, medžiagų
ir kt. įsigijimą ekomoniškiausiu būdu. Pridėtinės vertės mokestis („PVM)
į nuostolių sumą įskaičiuojamas tik tais atvejais, kai Draudžiamas objektas
faktiškai suremontuojamas ir šis mokestis sumokamas, o Draudėjas nėra
užregistruotas, kaip šio mokesčio mokėtojas.
14.4. Draudiko mokėtina draudimo išmoka nustatoma pagal Draudimo
sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuoto nuostolio sumą, atsižvelgiant į
dvigubą bei nevisišką draudimą, ir iš jos atėmus Išskaitą (franšizę).
14.5. Bendra draudimo išmokos suma negali viršyti Draudimo liudijime
(polise) nurodytos savaeigės technikos draudimo sumos kiekvienam
apdraustam objektui atskirai.
14.6. Draudimo išmoka išmokama per 15 (penkiolika) kalendorinių
dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą reikalingą ir
reikšmingą informaciją nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes
bei nuostolių dydį.
14.7. Jeigu Draudikas ir Draudėjas per 30 kalendorinių dienų nuo visų
dokumentų gavimo nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudikas
gali Draudėjo prašymu išmokėti neginčijamą nuostolio dydį.
14.8. 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 ir pan.
14.9. Išlaidas, susijusias su eksperto samdymu, apmoka ta šalis, kuri į jį
kreipėsi.
14.10. Išmokėjus draudimo išmoką, Draudikui pereina reikalavimo teisė
į atsakingą už padarytą žalą asmenį. Ši sąlyga netaikoma taikytinų teisės
aktų nustatytais atvejais.
14.11. Jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas atsisako
reikalavimo teisės atsakingo už padarytą žalą asmens atžvilgiu, arba dėl
Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo kaltės neįmanoma perimtos
reikalavimo teisės įvykdyti, Draudikas atleidžiamas nuo prievolės išmokėti
visą ar dalį draudimo išmokos.
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14.12. Jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavo visą ar dalį
žalos atlyginimo iš atsakingo už padarytą žalą asmens, Draudikas turi
teisę sumažinti draudimo išmoką suma, kurią Draudėjas, Apdraustasis ar
Naudos gavėjas gavo iš atsakingo už žalą asmens.
14.13. Iš apskaičiuotos draudimo išmokos, išskaičiuojamos pagal
Draudimo sutartį einamosios nemokėtos draudimo įmokos, jei tarp
Draudiko ir Draudėjo nėra sutarta kitaip. Apdrausto objekto visiško
sunaikinimo arba vagystė atveju. Draudikas gali iš draudimo išmokos
išskaičiuoti visas nesumokėtas draudimo įmokas, jei Draudėjas sutinka.
14.14. 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.
XV. DRAUDIMO IŠMOKOS NEMOKĖJIMAS
15.1. Draudimo išmoka nemokama, jei:
15.1.1. nuostolius sąlygojo įvykis, kuris yra Nedraudžiamasis įvykis,
15.1.2.Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas ar su šiais asmenimis
susiję asmenys pateikia Draudikui žinomai klaidingą informaciją ar
dokumentus, kurie turi esminės įtakos Draudžiamoji faktui, priežastims,
aplinkybėms ir/ar galimam žalos (nuostolių) dydžiui įvertinti;
15.1.3.yra kiti Draudimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatyti
pagrindai atsisakyti mokėti draudimo išmoką.
15.2. Draudikas turi teisę sumažinti ar atsisakyti mokėti draudimo išmoką,
jei:
15.2.1.Draudėjas, prieš sudarant sutartį, pateikia neteisingą informaciją
apie Draudžiamąjį objektą bei esmines aplinkybes turinčias reikšmę
Draudžiamojo įvykio ir/ar galimos žalos (nuostolio) dydžiui įvertinti;
15.2.2.Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas nepranešė laiku
kompetentingoms įstaigoms ar institucijoms apie Draudžiamąjį įvykį;
15.2.3.Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas nepranešė laiku
Draudikui apie Draudžiamąjį įvykį ir dėl to Draudikas negali nustatyti
tikslaus nuostolio dydžio;
15.2.4.Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas sąmoningai nevykdo
visų ar dalies jiems nustatytų pareigų ar teisėtų Draudiko reikalavimų;
15.2.5.yra kiti Draudimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatyti
pagrindai atsisakyti mokėti ar sumažinti draudimo išmoką.
XVI. INFORMACIJOS TEIKIMO KITAI SUTARTIES ŠALIAI
TVARKA
16.1. Informacija po draudimo sutarties sudarymo kitai sutarties šaliai
teikiama raštu: registruotu laišku, faksu ar įteikiama asmeniškai.
XVII. GINČAI
17.1. Ginčai, kylantys tarp Draudiko ir Draudėjo, sprendžiami derybomis,
o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
17.2. Draudėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl tarp draudėjo ir
draudiko kilusio ginčo.
XVIII. DRAUDIMO SUTARČIAI TAIKOMA TEISĖ
18.1. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
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Lentelė nr. 2

Savaeigės technikos amžius
metais
Nusidėvėjimas, %

Artur Boroviński
Valdybos pirmininkas
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Jaroslaw Szwajgier
Valdybos pirmininkas pavaduotojas
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