
Kam netaikoma draudimo apsauga?

Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Produktas: Transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės

privalomasis draudimas

Kokia šio draudimo rūšis?
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą mokama eismo įvykiuose  
nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kuomet už žalą, padarytą valdant ar naudojant transporto priemonę, atsakingiems asmenims kyla civilinė atsakomybė

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas - transporto priemonę naudojančių valdytojų 
civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo tretiesiems asmenims

Draudžiamasis įvykis - eismo įvykis, kuriam įvykus turi būti mokama 
išmoka nukentėjusiems tretiesiems asmenims pagal įstatymą

Draudimo suma (maksimali draudimo bendrovės atsakomybė) dėl 
vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, 
kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra:
• 5 210 000 EUR dėl žalos asmeniui
• 1 050 000 EUR dėl žalos turtui

Žalos, padarytos kitose žaliosios kortelės sistemos valstybėse, 
atlyginamos pagal tų valstybių teisės aktuose nustatytas draudimo 
sumas. Jei žala padaryta eismo įvykyje, įvykusiame kitos Europos 
ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos 
teritorijoje, mokama pagal įstatyme nurodytas draudimo sumas, 
jeigu šios yra didesnės

Eismo įvykiams, įvykusiems transporto priemonę naudojant oro 
uostuose, kitose viešam kelių eismui apribotose uždaro pobūdžio 
teritorijose, autodromuose sporto varžybose, treniruotėse, 
parodose ar mokymuose vairuoti

Pačiam žalą padariusiam asmeniui, jo naudojamai transporto 
priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės 
draudėjo ar savininko turtui

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

Draudimo išmoka nemokama už žalą, kilusią dėl karo veiksmų, 
teroristinių išpuolių, esant branduolinės energijos poveikiui ar 
nepaprastajai padėčiai

Už žalą, padarytą vežamam už užmokestį kroviniui ar bagažui, 
esančiam kaltininko transporto priemonėje

Už žalą, patirtą netekus grynųjų pinigų, bižuterijos, juvelyrinių 
bei meno dirbinių, vertybinių popierių, dokumentų, filatelijos, 
numizmatikos ar panašių rinkinių arba daiktų

Nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kurie savo noru buvo žalą 
padariusioje transporto priemonėje ir žinojo, jog ta transporto 
priemonė vogta

Yra aplinkybių, kuomet draudimo bendrovė turi teisę iš žalą 
padariusio asmens susigrąžinti žalos atlyginimui išmokėtas sumas 
ar jų dalį (pvz. kai šis vairavo apsvaigęs, pasišalino iš eismo įvykio 
vietos, žalą padarė tyčia, vairavo neturėdamas tinkamos kategorijos 
teisės vairuoti, laiku nevykdė pareigos pranešti apie eismo įvykį, 
buvo pažeistos esminės sutarties sąlygos)

Kur man taikoma draudimo apsauga?

Kokios mano pareigos?
�    Suteikti visą prašomą ir teisingą informaciją, pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti

�    Sumokėti draudimo įmoką draudimo sutartyje nurodytais terminais

�    Įvykus eismo įvykiui, imtis prieinamų, protingų veiksmų galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba 
      nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą

�    Apie eismo įvykį nedelsiant pranešti policijai kelių eismo taisyklėse nurodytais atvejais

�    Pranešti apie eismo įvykį per 3 darbo dienas tinklapyje www.compensa.lt arba bendruoju telefonu 19111

�    Per 5 darbo dienas pranešti savo draudimo bendrovei apie bet kokią gautą pretenziją atlyginti žalą ar teisme pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo

�    Nedelsiant informuoti savo draudimo bendrovę apie pasikeitusią draudimo riziką

Įprastine ir pasienio privalomojo draudimo sutartimi suteikiama draudimo apsauga galioja visose Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijos 
Konfederacijoje

Asmens pageidavimu, išduodant žaliąją kortelę pagal sudarytą ar sudaromą įprastinę draudimo sutartį, draudimo apsauga gali būti suteikta ir kitose 
žaliosios kortelės sistemai priklausančiose užsienio valstybėse. Žalioji kortelė galioja ir suteikia draudimo apsaugą žaliojoje kortelėje nurodytose 
valstybėse

Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomasis draudimas

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą - Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. Šis 
dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami informacija, susijusi su draudimo sutartimi, pateikiama kituose 
dokumentuose: ADB “Compensa Vienna Insurance Group” pagalbos kelyje prie transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties 
sąlygose (patvirtintos 2016-01-12 Valdybos posėdyje, galiojančios nuo 2016-04-01), draudimo sąlygose, rašytiniuose šalių komunikavimo dokumentuose, draudimo 
sutartyje, draudimo liudijimuose
Draudimo sutartis dėl šio draudimo produkto sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
įstatymu bei Lietuvos banko patvirtintomis Standartinėmis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygomis



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

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

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodytos datos. Įprastinė draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių, o pasienio – nuo 15 iki 90 dienų laikotarpiams

Jeigu yra sudarytos kelios draudimo sutarys, įsigaliojus naujai sutarčiai, prieš tai sudaryta draudimo sutartis pasibaigia
 
Draudimo sutartis pasibaigia, jei transporto priemonė, kuri buvo apdrausta pagal įprastinę draudimo sutartį, įregistruojama kitoje valstybėje ir tai transporto 
priemonei išduodamas kitos valstybės valstybinis numerio ženklas

Draudimo sutartys taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais

Draudimo sutartis gali būti nutraukta draudimo bendrovės iniciatyva, jei draudėjas sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo, ir jei tai yra esminis draudimo 
sutarties pažeidimas

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Sutartį galima nutraukti bet kada apie tai pranešant draudimo bendrovei ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos (atvykus į privačių 
klientų aptarnavimo padalinį, elektroniniu paštu info@compensa.lt arba bendruoju telefonu 19111). Prašymas nutraukti sutartį turi būti pasirašytas draudėjo 
arba jo įgalioto asmens. Šiuo atveju draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaičius sutarties 
sudarymo ir vykdymo administracines išlaidas

Jei reikalavimas nutraukti draudimo sutartį pagrįstas tuo, kad draudimo bendrovė sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir jei tai yra esminis įprastinės 
draudimo sutarties pažeidimas, draudimo sutartis nutraukiama nuo draudėjo reikalavime nurodytos datos


