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Kokia šio draudimo rūšis?
Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas - ne gyvybės draudimo rūšis. Šio draudimo tikslas - atlyginti nuostolius nukentėjusiam 
trečiajam asmeniui, kuris nukentėjo dėl jūsų neteisėtų veiksmų vykdant vykdant draudimo produktų platinimo veiklą

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudimo objektas yra apdraustojo civilinė atsakomybė už turtinę 
žalą, padarytą nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kuri atsirado 
draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, ne 
trumpesniu negu 3 metai nuo draudimo sutarties pabaigos, dėl 
draudimo sutarties galiojimo metu padarytų neteisėtų apdraustojo 
veiksmų vykdant draudimo produktų platinimo veiklą

Draudžiamasis įvykis yra reikalavimo atlyginti žalą pateikimas 
apdraustajam ar draudikui dėl draudimo sutarties galiojimo metu 
atliktų apdraustojo neteisėtų veiksmų, kurie yra pagrindas atsirasti 
apdraustojo civilinei atsakomybei

neturtinė, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip

padaryta apdraustojo tyčine veika

atsiradusi dėl netinkamo sutarties dėl draudimo produktų platinimo 
vykdymo, kai sutartinės civilinės atsakomybės ribos, numatytos 
sutarties sąlygose, viršija civilinės atsakomybės ribas, numatytas 
įstatyme. Tokiu atveju draudimo apsauga galioja tokia apimtimi, 
kokios yra sutartinės civilinės atsakomybės ribos, numatytos 
įstatyme

padaryta dėl apdraustojo ar nukentėjusio trečiojo asmens siekio 
neteisėtai gauti draudimo išmoką

atsiradusi dėl bet kokių veiksmų, nesusijusių su draudimo produktų 
platinimo veikla

padaryta dėl draudimo sutarties galiojimo teritorijoje esančių 
valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose numatytų veikų padarymo

padaryta pačiam apdraustajam

padaryta, kai reikalavimus dėl žalos turtui reiškia su apdraustuoju 
susiję asmenys

padaryta dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, taip pat 
nesąžiningos konkurencijos ir (arba) veiksnių, ribojančių 
konkurenciją

kilusi dėl apdraustajam patikėto, jo žinioje esančio turto, dokumentų 
(nesvarbu, koks jų išraiškos būdas ar forma), daiktų (tarp jų 
magnetinių juostų, diskų, diskelių ir kitų duomenų laikmenų, pinigų) 
visiško ar dalinio praradimo, sunaikinimo, pametimo, netekimo

padaryta dėl apdraustojo veikos (veiksmo, neveikimo), atliktos tuo 
metu, kai apdraustasis neturėjo teisės vykdyti draudimo produktų 
platinimo veiklos

padaryta, kai reikalavimas pareiškiamas dėl apdraustojo pasikarto-
jančių profesinių klaidų, kurios padarytos ne pirmą kartą draudimo 
sutarties galiojimo laikotarpiu

padaryta, kai reikalavimas pareiškiamas dėl turto sunaikinimo ir 
(arba) sugadinimo

kitais Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo taisyklėse numatytais atvejais

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą - Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. Šis 
dokumentas neatspindi konkrečios Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami 
Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: 
Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse (patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-97, 
su vėlesniais pakeitimais) draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Apdraudžiama Apdraustojo civilinė atsakomybė pagal pasirinktą 
draudimo apsaugos apimtį:

Draudimo išmokų dydžiai ir draudimo sumos 
Draudimo išmokos dydį nustato draudikas, atsižvelgdamas
į padarytos žalos dydį. Žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas
 
Jeigu draudimo sumos nepakanka draudimo išmokoms visiems 
reikalavimo teisę į draudimo išmoką turintiems asmenims išmokėti, 
draudimo išmoka paskirstoma proporcingai, atsižvelgiant į šių 
asmenų skaičių ir žalos dydį

Atsižvelgdamas į draudimo rizikos pobūdį, draudikas ir draudėjas 
savo susitarimu gali nustatyti besąlyginę išskaitą, kuri negali būti 
didesnė kaip 10 000 EUR
 
Metinė minimali draudimo tarpininkų profesinės civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo suma turi būti ne mažesnė 
kaip 1 250 000 EUR vienam draudžiamajam įvykiui ir ne mažesnė 
kaip 1 850 000 EUR visiems draudžiamiesiems įvykiams, 
galintiems atsirasti dėl apdraustojo neteisėtų veiksmų, atliktų 
per vienus draudimo sutarties galiojimo metus

Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudėjo susitarimu ir 
nurodoma draudimo liudijime (polise)

Tikslus nedraudžiamųjų ir neatlygintinų nuostolių sąrašas 
pateikiamas draudimo taisyklėse

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

Draudimo objektas nėra apdraustojo civilinė atsakomybė 
už bet kokią kitą jo veiklą, nesusijusią su draudimo produktų 
platinimo veikla

Nedraudžiamasis įvykis yra reikalavimo atlyginti žalą (nuostolius) 
pateikimas, kai tokia žala yra:



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

Kokios mano pareigos?

Kur man taikoma draudimo apsauga?

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

�    Sudarant draudimo sutartį suteikti žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio 
      galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jei tos aplinkybės nėra ir negali būti žinomos draudikui, kurias draudikas prašo nurodyti raštiškame prašyme 
      arba dėl kurios papildomai teiraujasi raštu, taip pat draudiko reikalavimu pateikti turimus dokumentus, svarbius draudimo rizikai įvertinti ir draudimo 
      sutarčiai sudaryti

�    Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu pranešti draudikui apie kiekvieną reikalavimą atlyginti žalą, jeigu šis reikalavimas kyla iš 
      apdraustojo profesinės veiklos

�    Įvykus draudžiamajam įvykiui, gavęs reikalavimą atlyginti žalą, privalote laikytis draudiko nurodymų ir veikti taip, kad žala būtų sumažinta arba jos išvengta

�    Be raštiško draudiko sutikimo neturite teisės iš dalies arba visiškai pripažinti ar tenkinti reikalavimą atlyginti žalą

�    Jeigu pareiškiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo teisme, apie tai nedelsdamas privalote informuoti draudiką

�    Jeigu draudimo rizika padidėja po draudimo sutarties sudarymo, privalote nedelsdami raštu pranešti draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą, 
       kai pats tai sužinote

Draudimo apsauga galioja dėl Europos ekonominės erdvės valstybės teritorijoje atliekamos ir (arba) atliktos draudimo produktų platinimo veiklos

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nustačius, kad apdraustojo civilinė 
atsakomybė apdrausta draudimo tarpininkų profesinės civilinės 
atsakomybės privalomuoju draudimu kelių draudikų, kiekvieno 
draudiko mokama draudimo išmoka sumažinama proporcingai 
draudimo sumos sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį. 
Draudikų mokamos draudimo išmokos negali viršyti draudimo 
sumos ir bendro žalos dydžio

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Rašytiniu prašymu nutraukti draudimo sutartį, įspėjus prieš 15 (penkiolika) dienų arba nuo kito prašyme nurodyto termino, bet ne trumpesnio nei 15 dienų.
Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų ir/ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais 

Visos sąlygos detaliau pateikiamos draudimo taisyklėse

Visos sąlygos detaliau pateikiamos draudimo taisyklėse

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis įsigalioja nuo šalių susitarimu nustatytos dienos, kuri turi būti nurodyta draudimo liudijime (polise), ir draudėjui sumokėjus draudimo įmoką 
ar pirmąją jos dalį, jeigu šalys susitaria, kad draudimo įmoka mokama dalimis

Draudimo sutartis sudaroma ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui

Draudimo sutarties termino pradžia ir pabaiga nurodoma kalendorine data draudimo liudijime

Draudimo sutarties termino pradžia ir pabaiga (kalendorinė data), taip pat šalių nustatytas laikotarpis, ne trumpesnis negu 3 metai nuo draudimo sutarties 
pabaigos, nurodomas draudimo liudijime (polise)

Draudimo apsauga pasibaigia:

pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam draudimo sutarties galiojimo (draudimo apsaugos) laikotarpiui

šalių susitarimu arba nutraukus draudimo sutartį (nutrūkus draudimo sutarčiai)

išmokėjus visas draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas

kitais teisės aktų numatytais atvejais


