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Kokia šio draudimo rūšis?
Asmens civilinės atsakomybės draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą mokama nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kuomet už žalą padarytą jų 
turtui, sveikatai ar gyvybei yra atsakingas apdraustasis ir jam kyla civilinė atsakomybė. 

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas – apdraustojo turtiniai interesai, susiję su 
apdraustojo civiline atsakomybe dėl jo kaip fizinio asmens padarytos 
žalos trečiojo asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, įskaitant neturtinę 
žalą

Įvykis laikomas draudžiamuoju, kai yra visos šios sąlygos:
�  žala atsirado draudimo laikotarpiu
�  apie reikalavimą atlyginti žalą draudimo bendrovei yra pranešama 
    per draudimo laikotarpį
�  reikalavimas pareiškiamas dėl draudimo sutarties galiojimo 
    teritorijoje trečiam asmeniu padarytos žalos
�  apdraustasis yra atsakingas už žalą pagal galiojančius Lietuvos 
    Respublikos įstatymus
�  įvykis pagal draudimo sutarties sąlygas nėra laikomas 
    nedraudžiamuoju

Konkretūs apdrausti asmenys, apdraudžiamos rizikos, draudimo 
sumos bei draudimo išmokų limitai yra nurodyti draudimo sutartyje.

Įvykiams, įvykusiems apdraustajam valdant bet kokią sausumos, oro 
ar vandens transporto priemonę, įskaitant ir nemotorines transporto 
priemones (tačiau išskyrus dviračius, kūdikių ar neįgalių žmonių 
vežimėlius).

Įvykiams, įvykusiems apdraustajam ruošiantis ir dalyvaujant sporto 
varžybose.

Įvykiams, įvykusiems apdraustajam užsiimant sveikatai ir gyvybei 
pavojingu ekstremaliu sportu ar laisvalaikio praleidimu.

Įvykiams, įvykusiems apdraustajam užsiimant įvairių rūšių kovos ir 
gynybos menais, kontaktiniu sportu, įskaitant boksą, imtynes, karate, 
dziudo ir pan.

Kitais draudimo sutartyje nurodytais atvejais

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

Asmens civilinės atsakomybės draudimo atveju nekompensuojami 
nuostoliai:
už žalą, kilusią dėl karo veiksmų, dėl teroristinių išpuolių, esant 
branduolinės energijos poveikiui ar nepaprastajai padėčiai

už žalą, kilusią dėl draudėjo ar apdraustojo tyčinių ar nusikalstamų 
veiksmų

už žalą, kilusią dėl draudėjo ar apdraustojo profesinės veiklos

už žalą, susijusią su paties draudėjo (apdraustojo) ar kitų asmenų, 
su kuriais draudėjas (apdraustasis) veda bendrą ūkį, šeimos narių, 
artimų giminaičių patirtais nuostoliais

dėl kitų draudimo sutartyje nurodytų nedraudžiamųjų įvykių ar 
išimčių

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:

Civilinės atsakomybės draudimo atveju draudimo išmoka nustatoma 
pagal tai, kokio dydžio nuostolius aplinkiniams privaloma atlyginti pagal 
įstatymus. Draudikas išmoka draudimo išmoką tik nustatęs draudžiamojo 
įvykio faktą ir draudimo išmokos dydį, vadovaujantis taisyklių nuostatomis.

Draudimo suma nustatoma Draudėjo pageidavimu, Draudikas neatsako
už netinkamai nustatytą sumos dydį.

Draudimo suma kiekvieną kartą sumažėja išmokėtos (-ų) draudimo
išmokos (-ų) dydžiu iki visiško jos išnaudojimo.

Draudimo išmokų dydžiai ir draudimo sumos 

Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas ar Nukentėjęs trečiasis 
asmuo:
tinkamai neinformuoja Draudiko apie draudžiamąjį įvykį

nesiima priemonių užkirsti kelią žalos atsiradimui ar jos dydžio 
sumažinimui

nesilaiko draudimo sutarties sąlygų ar Draudiko reikalavimų

pateikė Draudikui neteisingą ar neišsamią informaciją apie 
draudžiamąjį įvykį. Jeigu dėl neteisingos ar neišsamios informacijos 
pateikimo Draudikas nepagrįstai išmokėjo draudimo išmoką ar 
neteisingai apskaičiavo jos dydį, Draudikas turi teisę reikalauti 
sugrąžinti jau išmokėtą draudimo išmoką ar jos dalį

Visos sąlygos detaliau pateikiamos Asmens civilinės atsakomybės 
draudimo taisyklėse

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – asmens civilinės atsakomybės draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios 
draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami asmens civilinės atsakomybės draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama 
kituose dokumentuose: ADB „Compensa Vienna Insurance Group" draudimo rūšies taisyklėse (Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse, patvirtintose 2020-05-20 
Valdybos posėdyje, galiojančiose nuo 2020-07-01), draudimo pasiūlyme, draudimo liudijime bei jo prieduose

Visas nedraudžiamųjų ir neatlygintinų nuostolių sąrašas detaliau 
nurodytas Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse.

Visas sąrašas, kam taikomi draudimo apribojimai detaliau nurodyti 
Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse.

nesuteikė teisės Draudikui tvarkyti jo asmens duomenis arba 
nesuteikė teisės gauti jo asmens duomenis iš kitų šiuos duomenis 
turinčių asmenų, jei šie duomenys yra reikalingi tiriant draudžiamojo 
įvykio aplinkybes ir pasekmes, nustatant draudimo išmokos dydį.



Kokios mano pareigos?

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmokos dydžiai bei mokėjimo datos nurodomos draudimo liudijime. Draudimo įmoką galite sumokėti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime (polise) nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, išskyrus atvejus, kai draudimo sutarties įsigaliojimas yra 
siejamas su pirmosios draudimo įmokos sumokėjimu ir draudėjas jos nesumoka draudimo liudijime (polise) nurodytu terminu. Draudimo sutartis laikoma 
negaliojančia nuo jos sudarymo momento, jei ji yra sudaryta įvykus draudžiamajam įvykiui

Draudimo sutartis pasibaigia šiais atvejais:
�  pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui
�  draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos per 30 dienų nuo draudimo bendrovės pranešimo apie laiku nesumokėtą draudimo įmoką išsiuntimo
�  kitais draudimo sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytais pagrindais

Draudimo sutartis gali būti nutraukta draudimo bendrovės iniciatyva, jei draudėjas tyčia sukėlė žalą, neteisėtais būdais siekė gauti draudimo išmoką arba ją 
padidinti, o taip pat kitais draudimo sutartyje numatytais atvejais.

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

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

�  Suteikti draudimo bendrovei visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai.

�  Draudimo sutartyje nurodytais terminais sumokėti draudimo įmoką

�  Įvykus draudžiamajam įvykiui, imtis visų prieinamų protingų priemonių žalai sumažinti

�  Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykio dienos, raštu arba naudojantis draudimo bendrovės interneto svetaine pranešti draudimo 
    bendrovei apie atsitikusį įvykį, dėl kurio gali kilti draudėjo (apdraustojo) civilinė atsakomybė

�  Draudimo sutarties galiojimo metu Apdraustasis privalo dėti visas pastangas užkirsti kelią draudžiamajam įvykiui įvykti bei imtis visų būtinų priemonių žalai 
    išvengti, laikytis raštiškų Draudiko nurodymų

�  Jeigu tretieji asmenys dėl apdraustojo padarytos žalos kreipiasi į teismą, apie tai nedelsiant informuoti draudimo bendrovę papildomai raštu net ir tuo atveju, 
    kai apie tą patį draudžiamąjį įvykį jau buvo pranešta

�  Išsamiai ir sąžiningai atskleisti draudimo bendrovei visą informaciją ir pateikti visus dokumentus, reikiamus draudžiamojo įvykio aplinkybėms, pasekmėms, 
    žalos dydžiui bei draudimo išmokai nustatyti

�  Kitos pareigos nurodytos draudimo sutartyje

Draudimo apsauga galioja Lietuvos, Latvijos, Estijos Respublikų teritorijose, jei draudimo liudijime nėra nurodyta kitaip


