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1.1. Apdraustasis – Draudimo sutartyje nurodytas Draudėjas ar kitas 
asmuo, kurio turtiniai interesai yra apdraudžiami.

1. SĄVOKOS IR TERMINAI

1.3. Atlyginami nuostoliai – pagal šias taisykles apskaičiuojami nuostoliai, 
kurie yra tiesioginis įvykusio draudžiamojo įvykio rezultatas, išskaičiuojant 
besąlyginės išskaitos dalį, jei tokia nustatyta draudimo sutarties sąlygose.
1.4. Atlyginamų nuostolių limitas – draudimo sutartyje nurodyta 
draudimo suma, nustatyta tam tikram draudžiamojo įvykio atsitikimo 
atveju atlyginamiems nuostoliams arba draudimo objektui.

1.2. Atgręžtinio reikalavimo teisė (subrogacija) – Draudiko teisė 
reikalauti grąžinti išmokėtą draudimo išmoką iš atsakingo už padarytą žalą 
asmens. Subrogacija yra netaikoma Draudėjo atžvilgiu, išskyrus įstatyme ir 
šiose Taisyklėse nustatytas išimtis.

PAGRINDINĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS

1.6. Augalų vystymosi tarpsniai – kultūrinių augalų vystymosi tarpsniai, 
kurie nustatomi pagal BBCH skalę – skaičių nuo 00 iki 99 kodais.

1.10. Draudimas padidinta verte – atvejis, kai draudimo suma viršija 
draudimo objekto vertę.

1.5. Augalų grupės – Javai, aliejiniai augalai ir kiti augalai.

1.7. BBCH skalė – skalė nuo 00 iki 99 apibūdinanti augalų feneologinius 
vystymosi tarpsnius.

1.9. Draudikas – ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės 
kodas: 304080146, Ukmergės g. 280, LT - 06115 Vilnius.

1.8. Draudėjas – juridinis arba zinis asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką, 
norėdamas sudaryti Draudimo sutartį ar kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti 
arba kuris sudaręs su Draudiku pasėlių Draudimo sutartį pagal šias taisykles 
savo arba kito asmens naudai. Draudėjui prilygsta asmenys, kurie įgalioti 
atlikti draudimo objektų priežiūrą arba susijusį aptarnavimą, arba asmenys, 
kuriems draudimo objektas buvo perduotas naudoti arba nuomoti. Šių 
asmenų veikimas arba neveikimas, vertinant pasekmes, prilygsta paties 
Draudėjo veiksmams.

PASĖLIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS
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1.11. Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas, įvykus 
draudžiamajam įvykiui, mokėti draudimo išmoką.  

1.14. Draudimo išmoka – pinigų suma, išmokama įvykus draudžiamajam 
įvykiui.
1.15. Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas 
(įvykis), kuriam įvykus Draudikas turi mokėti draudimo išmoką, kaip 
nustatyta draudimo sutartyje.

1.12. Draudimo apsaugos laikotarpis – tai laikotarpis, kai pagal 
Draudimo sutartį yra teikiama draudimo apsauga, šis laikotarpis nebūtinai 
sutampa su Draudimo laikotarpiu. Draudimo apsaugos laikotarpis 
nustatomas kiekvienam draudimo objektui atskirai.

1.16. Draudimo laikotarpis – draudimo liudijime nurodytas laiko tarpas, 
apibrėžiantis Draudimo sutarties galiojimą, jei šalys tinkamai ir laiku vykdo 
sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o ypač Draudėjo pareigą sumokėti 
nustatytą draudimo įmoka laiku ir nustatyto dydžio. 
1.17. Draudimo liudijimas – rašytinis dokumentas, patvirtinantis 
draudimo sutarties sudarymą bei apimantis draudimo sutarties sąlygas, dėl 
kurių Draudikas ir Draudėjas susitarė. 
1.18. Draudimo objektas – Draudėjo ir (arba) Apdraustojo turtiniai 
interesai, susiję su šių taisyklių pagrindu apdraustų pasėlių derliumi. 
Draudžiami draudimo sutartyje nurodyti Draudėjui arba Apdraustajam 
priklausantys pasėliai, skirti komercinei ar kitokiai ūkinei veiklai vykdyti, 
esantys lauke turinčiame registracijos numerį pagal kurį galima nustatyti jų 
vietovę, ir deklaruoti Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.
1.19. Draudimo rizika – tikėtinas pavojus, gresiantis draudimo objektui, 
susijęs su staigaus ir netikėto pobūdžio įvykio, nepriklausančio nuo 
Draudėjo ar Apdraustojo valios, atsitikimu. 

1.13. Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią 
Draudėjas draudimo sutarties sąlygomis privalo mokėti Draudikui už 
teikiamą draudimo apsaugą.  

1.21. Draudimo vieta – draudimo liudijime nurodyto draudimo objekto 
lauko bloko numeris ir (arba) kadastro numeris, arba adresas.

1.23. Draudimo vertė – draudžiamų turtinių interesų vertė, kuri 
išreiškiama pinigais bei nustatoma draudimo sutartyje numatytu būdu.

1.22. Draudimo suma – draudimo liudijime nurodyta arba šių taisyklių 
sąlygose ir (ar) draudimo sutarties papildomose sąlygose nustatyta tvarka 
apskaičiuota pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka ar jų suma, 
išskyrus draudimo sutartyje numatytus atvejus.

1.25. Fiksuoto dydžio draudimo išmoka – ksuoto dydžio išmoka 
išreikšta procentais, kuri apskaičiuojama nuo pažeisto draudimo objekto 
arba jo dalies draudimo sumos, mokama draudžiamojo įvykio atveju.
1.26. Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimai – įstatymuose ir 
reglamentuose nustatyti reikalavimai, pasiūlymai ir rekomendacijos, 

1.24. Dvigubas draudimas – atvejai, kai Draudėjas sudaro kelias 
draudimo sutartis dėl tų pačių draudimo rizikų keliose ar toje pačioje 
draudimo bendrovėje. Tokiu atveju, Draudėjas privalo raštu pranešti 
Draudikui apie sudarytą kitą draudimo sutartį bei nurodyti draudimo sumą 
ir kitas sutarties sąlygas. Priešingu atveju, Draudikas, išmokėjęs draudimo 
išmoką, įgyja teisę susigrąžinti atitinkamą draudimo išmokos dalį.  

1.20. Draudimo sutartis – sutartis, kurios šalys yra Draudikas ir 
Draudėjas. Draudėjas, sudarydamas Draudimo sutartį, įsipareigoja mokėti 
draudimo įmokas, vykdyti kitas draudimo sutartyje ir Draudimo taisyklėse 
įtvirtintas pareigas. Draudikas, įvykus draudžiamajam įvykiui, įsipareigoja 
išmokėti Draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą 
Draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Draudimo sutartį sudaro šios 
taisyklės, Draudėjo rašytinis prašymas sudaryti draudimo sutartį, draudimo 
liudijimas (polisas), sunumeruoti draudimo sutarties priedai, Draudiko ir 
Draudėjo raštu įforminti dokumentai, kuriais susitariama dėl papildomų 
(individualių) draudimo sąlygų tarp Draudėjo ir Draudiko, taip pat bet kuris 
draudimo sutarties pakeitimas, dėl kurio Draudikas ir Draudėjas sudaro 
atskirą raštišką susitarimą. Draudimo sutarties sudarymo patvirtinimas yra 
draudimo liudijimas.

1.27. Išgulimas – audros ir liūties pasekmė, kai kultūrinių augalų stiebai 
nulenkiami žemyn arba jie perlenkiami dalimis (lūžta) ir pakeičia vertikaliąją 
poziciją į horizontaliąja.

1.34. Persėjimo išlaidos – kultūrinių augalų pakartotinės sėjos išlaidos per 
žiemojimo laikotarpį ta pačia ar kita augalo rūšimi pažeistame lauke ar jo 
dalyse, kai sveikų augalų skaičius 1 kv.m. nustatomas mažesnis nei 
minimalus ir toliau jų auginti ekonomiškai netikslinga. Draudimo sutartyje 
nustatoma atlygintina procentinė draudimo sumos dalis nukentėjusiam 
draudimo objektui arba jo daliai atsėjimo išlaidoms padengti.

1.33. Pasėliai – žemės ūkio veiklos subjektų sėjami ar sodinami, prižiūrimi 
laikantis geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų, užauginami iki 
subrandinimo realizavimui, nuimami nuo lauko kultūriniai augalai, tokie 
kaip maistiniai ir pašariniai (pvz., javai, daržovės, prieskoniniai augalai ir kt.), 
techniniai (pvz., aliejiniai augalai ir kt.), dekoratyviniai ir vaistiniai augalai.

1.30. Nepakankama draudimo vertė – atvejis, kai draudimo suma yra 
mažesnė už draudimo objekto vertę.
1.31. Nevisiškas draudimas – atvejai, kai nustatyta draudimo suma yra 
mažesnė už draudimo vertę. Tokiu atveju, įvykus draudžiamajam įvykiui, 
Draudikas išmoka išmokos dalį, proporcingą draudimo sumos ir draudimo 
vertės santykiui. 

1.35. Prašymas (anketa) sudaryti draudimo sutartį – Draudėjo pildomas 
nustatytos formos ir turinio dokumentas, suteikiantis Draudikui informa-
ciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti.

1.29. Neatlyginamas nuostolio dydis – draudimo sutartyje nurodyta 
suma, išreikšta procentais nuo draudimo objekto draudimo sumos, kurios 
ribose Draudikas neatlygina patirtų derliaus nuostolių draudžiamojo įvykio 
atveju. Tais atvejais, kai patirti derliaus nuostoliai viršija neatlyginamo 
nuostolių dydį ir mokama draudimo išmoka, jos dydis apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į išskaitos dydį (atimant iš išmokos sumos), jei tokia yra 
numatyta draudimo sutartyje. 

1.38. Žiemojimo laikotarpis – tai laiko tarpas, kurio metu draudimo 
apsauga galioja tik žieminiams pasėliams (žiemkenčiams) nuo draudžiamųjų 
įvykių. Šis laikotarpis prasideda sėjos metu lapkričio 1 d. ir baigiasi derliaus 
nuėmimo metais - gegužės 1 d.

1.36. Teroro aktas – asmens arba asmenų grupės įvykdytas smurtinis 
aktas politiniais, ekonominiais, religiniais, ideologiniais, etniniais arba nacio-
naliniais tikslais arba susijusi grėsmė, tam asmeniui arba asmenų grupei 
veikiant savo vardu arba kurios nors organizacijos, arba jos vadovybės 
vardu, arba išvien, ketinant paveikti arba įbauginti valstybės institucijas, 
visuomenę arba kurią nors jos dalį. Taip pat Terorizmu laikoma tokia veikla, 
kurią Terorizmui priskiria atitinkamos ocialios tyrimus atliekančios įstaigos 
pagal teisės aktus, galiojančius įvykdyto teroro akto vietoje.

visuotinai pripažintos taisyklės, kurių turi laikytis Draudėjas ir su juo susiję 
asmenys, augindami kultūrinius augalus. 

1.37. Žala – materialus nuostolis, susijęs su apdrausto kultūrinių augalų 
derliaus sunaikinimu, sugadinimu, praradimu, ir dėl to patirtos išlaidos 
(tiesioginiai nuostoliai) dėl Draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų 
įvykių. Visais atvejais į žalos sąvoką nepatenka nuostoliai dėl netiesioginių 
išlaidų, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, jei nenurodyta kitaip.

1.32. Papildomas draudimas – atvejai, kai yra apdrausta tik dalis turto 
vertės ar draudžiamieji įvykiai. Tokiu atveju Draudėjas turi teisę sudaryti 
papildomą draudimo sutartį su ta pačia ar kita draudimo bendrove. Šiuo 
atveju draudimo suma pagal kelias draudimo sutartis negali viršyti draudimo 
vertės.

1.28. Išskaita (franšizė, besąlyginė išskaita) – suma, kurios dydžiu 
kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju, Draudikas besąlygiškai sumažina 
mokėtiną draudimo išmoką už kiekvieną draudžiamąjį įvykį, jei draudimo 
sutartyje nenustatyta kitaip. Šis dydis gali būti nurodomas ksuota pinigų 
suma, išreikšta procentais ar nurodyta apibrėžtu laikotarpiu. Jeigu 
Draudimo sutartyje nenurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlyginė. 
Jeigu draudimo sutartyje yra įtvirtinta kelių rūšių išskaitos tam pačiam 
draudžiamajam įvykiui, tai visuomet taikoma viena, didesnė iš jų.
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4.2. Draudikas kompensuoja kultūrinių augalų prarasto derliaus nuostolius 
tik dėl tų staigių ir nenumatytų draudžiamųjų įvykių, sukėlusių akivaizdų 
derliaus praradimą, kurie nurodyti draudimo liudijime:

3.5. Jeigu draudimo objekto vertė draudžiamojo įvykio dieną neatitiks 
draudimo liudijime nurodytos draudimo sumos, tokiu atveju taikomos šių 
taisyklių – Draudimas padidinta verte ir (arba) Nevisiškas draudimas 
sąlygos. 

4.2.1. Kruša – atmosferos trumpalaikiai krituliai, dažniausiai būdingi 
šiltajam metų laikui, ledo gabaliukų pavidalu:

3.6. Jeigu draudimo objektui draudimo laikotarpiu atsitinka keletas 
draudžiamųjų įvykių, tuomet atitinkamo draudimo objekto bendra 
draudimo suma mažinama išmokėtomis sumomis dydžiu. Draudimo suma 
neatsistato.

4.2.1.1. Draudžiamasis įvykis atsiranda, jei dėl krušos padaryta žala 
kultūriniams augalams arba jų daliai, augalai išlaužomi, pažeidžiami jų 
audiniai, nudraskomos augalų ankštys, išpurtomos augalų sėklos, matomos 
kitos krušos pasekmės, kurias gali sukelti tik krušos krituliai, ir dėl to 
prarandamas kultūrinių augalų derlius;

3.7. Draudikas prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudimo sutarties 
galiojimo metu ir pasibaigus draudimo sutarčiai turi teisę apžiūrėti ir 
patikrinti augalų būklę, įvertinti jų išsivystymo lygį, įvertinti žieminių pasėlių 
pasiruošimą žiemojimo laikotarpiui. Atskirus pasėlių plotus, kurie 
neatitinka draudimo sutarties ir šių taisyklių sąlygoms, Draudikas turi teisę 
išimti iš draudimo sutarties, grąžindamas draudimo įmokos dalį už šiuos 
nedraudžiamus pasėlių lauko plotus.

4. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

3.4. Draudimo suma nustatoma, atsižvelgiant į kiekvieno apdrausto lauko 
vertę. Apdrausto lauko vertė nustatoma atsižvelgiant į ankstesnių metų 
Kultūrinių augalų derlių. Apdrausto lauko vertė nustatoma padauginus 
atitinkamos augalo rūšies lauko plotą (hektarais) iš vieno hektaro vertės 
(eurais). Apdrausto lauko hektaro vertė apskaičiuojama padauginus 
atitinkamos augalo rūšies planuojamą derlių tonomis iš to augalo 
objektyvios realizavimo rinkoje vertės (eurais už toną). 

4.1. Draudimo apsauga galioja draudimo sutartyje nurodytu draudimo 
objekto adresu.

3. DRAUDIMO SUMA IR DRAUDIMO VERTĖ

2.3. Draudimo apsauga galioja, draudimo sutartyje nurodytiems bei 
Draudėjo ir (arba) Apdraustojo apsėtiems ar apsodintiems draudžiama au-
galų rūšimi, lauko plotams turintiems registracijos numerį pagal kurį galima 
nustatyti jų vietovę ir deklaruotiems Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.

2.1. Draudimo sutartimi yra apdraudžiami Draudėjo ir (arba) Apdraustojo 
turtiniai interesai, susiję su šių taisyklių pagrindu apdraustų pasėlių derliumi. 

3.1. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta arba draudimo 
sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų suma, kuria yra apdraustas 
draudimo objektas ir kurios negali viršyti draudimo išmoka.
3.2. Draudimo sumą nustato Draudėjas prašyme (anketoje) sudaryti 
draudimo sutartį. Draudėjas prisiima visą atsakomybę už tai, kad draudimo 
suma atitiktų draudimo objekto vertę. Jei įvykus draudžiamajam įvykiui 
nustatoma, kad draudimo suma skiriasi nuo draudimo objekto vertės, tada, 
apskaičiuojant draudimo išmokos dydį, turi būti atsižvelgta ar nėra 
nevisiško draudimo arba draudimo padidinta verte.
3.3. Draudimo suma nustatoma kiekvienam draudimo objektui atskirai ir ji 
nurodoma draudimo sutartyje. 

2. DRAUDIMO OBJEKTAS

2.2. Draudimo objektą atitinka draudimo sutartyje nurodyta kultūrinių 
augalų grupės atitinkama augalo rūšis.

4.2.2.5. draudimo apsaugos laikotarpis prasideda nuo draudimo apsaugos 
laikotarpio pradžios, bet ne anksčiau kaip nuo sėklos pasėjimo, ir tęsiasi iki 
kultūrinių augalų išsivystymo tarpsnio BBCH-89 (visiškas subrendimas).

4.2.5.2. Draudimo apsaugos laikotarpis prasideda nuo sausio 1 d. ir tęsiasi 
iki gegužės 1 d. 

4.2.2. Liūtis – atmosferos krituliai vandens lašelių pavidalu, kylantys dėl 
sezoninių oro sąlygų lemiamo stipraus lietaus (kritulių) tam tikrą dieną, kai 
per 15 minučių iškrinta daugiau kaip 15 litrų vandens į kvadratinį metrą (15 
mm) arba per 24 valandas lyja stiprus lietus ir iškrenta daugiau kaip 50 litrų 
vandens į kvadratinį metrą (50 mm). Tuo atveju, jeigu kompetentinga 
valstybės institucija draudimo objekto buvimo vietoje nenustatė kritulių 
kiekio, liūtimi bus laikoma, kai draudimo objekto (sveikiems, geros būklės 
kultūriniams augalams) jų buvimo vietoje ir kaimynystėje (ne toliau kaip 3 
kilometrų atstumu nuo draudžiamojo įvykio vietos) kritulių matavimo 
stotyse bus nustatytas panašus (kaip aprašyta aukščiau) lietaus kritulių 
kiekis ir padaryta liūčiai būdinga žala panašiems geros būklės kultūriniams 
augalams, kurie auginami laikantis geros ūkininkavimo praktikos 
apdraustoje teritorijoje ir kai tokius derliaus nuostolius galėjo padaryti tik 
liūtis. Kitos liūties sąlygos:
4.2.2.1. po liūties kultūriniai augalai arba jų dalys persprogsta, jie yra 
sulaužomi, sumaigomi, nuplėšiami arba įplėšiami;

4.2.5.1. Žala padaryta sveikiems, geros būklės kultūriniams augalams, 
žiemojimo laikotarpiu. 

4.2.3.2. pasėlių išguldymas dėl audros - bus laikomas draudimo objekto 
nuniokojimu, jeigu pasėlius išguldė audra ir (arba) liūtis, ir dėl to Kultūrinis 
augalas nulaužtas šaknies kaklelio vietoje;

4.2.2.4. pasėlių išguldymas liūties atveju - bus laikomas draudimo objekto 
nuniokojimu, jeigu pasėlius išguldė liūtis ir (arba) audra, ir dėl to kultūrinis 
augalas nulaužtas šaknies kaklelio vietoje;

4.2.4. Iššalimas (nepalankios žiemojimo sąlygos) – žieminiams, dar 
nesubrandinusių derliaus augalų pasėliams (žiemkenčiams) žiemojimo 
laikotarpiu padaryta žala dėl sezoninių oro sąlygų lemiamo šalčio, plikšalos, 
didelio šalčio, taip pat dėl susidarančios virš jų ledo ir sniego dangos. Šalčiu 
yra laikoma - sezoninė oro sąlygų žemiau 0°C nukritusi temperatūra. 
Draudžiami tik tie nuostoliai, kurie atsirado dėl nepalankių žiemos sąlygų 
kultūriniams augalams arba jų daliai nušalus, žuvus, iššutus arba supuvus.

4.2.5. Miško žvėrių padaryta žala:

4.2.4.1. Draudimo apsaugos laikotarpis prasideda nuo lapkričio 15 d. ir 
tęsiasi iki gegužės 1 d.

4.2.3.1. po audros kultūriniai augalai arba jų dalys yra nuplėšiami prie šaknų, 
sumaigomi, nulaužiami, įplėšiami, nuraunami, nupučiami;

4.2.2.2. dėl liūties sukeltos dirvožemio erozijos kultūriniai augalai arba jų 
dalys išraunami arba išplaunami, paplaunami arba visiškai nuplaunami, 
užpilami išplauta žeme, dirvožemio sąnašomis;
4.2.2.3. dėl smarkios liūties vandens suplakto sluoksnio susidarė 
dirvožemio pluta, per kurią negali išdygti ir augti augalų daigai;

4.2.3. Audra – stiprus vėjas, kurio greitis didesnis kaip 15 metrų per 
sekundę dėl kurio kultūriniams augalams buvo padaryta žala. Tuo atveju, 
jeigu kompetentinga valstybės įstaiga draudimo objekto buvimo vietoje 
nenustatė vėjo greičio, audra bus laikoma, kai dėl tokio stipraus vėjo 
draudimo objektui (buvusiems sveikiems, geros būklės kultūriniams 
augalams) jo buvimo vietoje ir kaimynystėje (ne toliau kaip 3 kilometrų 
atstumu nuo draudžiamojo įvykio vietos, įskaitant esamus pastatus ir kitus 
objektus, kurie iki audros buvo geros būklės) buvo padaryta žala ir kai 
tokius kultūrinių augalų prarasto derliaus nuostolius galėjo padaryti tik 
audra. Kitos audros sąlygos:

4.2.1.2. Draudimo apsaugos laikotarpis prasideda nuo draudimo apsaugos 
laikotarpio pradžios, bet ne anksčiau kaip nuo kultūrinių augalų sudygimo, ir 
tęsiasi iki kultūrinių augalų derliaus nuėmimo. 

4.2.3.3. draudimo apsaugos laikotarpis prasideda nuo draudimo apsaugos 
laikotarpio pradžios, bet ne anksčiau kaip nuo sėklų sudygimo, ir tęsiasi iki 
augalų išsivystymo tarpsnio BBCH-89 (visiškas subrendimas).
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5.1.2. Išguldymo atveju:

5.1.2.3. dėl liūties ir (arba) audros buvo nuniokoti pasėliai ir lūžo kultūrinių 
augalų stiebai, pasėliai buvo išguldyti, tokiu atveju negauto derliaus 
nuostoliai nėra atlyginami, bet išmokama draudimo liudijime nustatyta 
ksuota išmokos suma;

4.2.5.4. Atsiradus miško žvėrių draudžiamajam įvykiui ir nuostolių atsira-
dimui, draudimo išmoka apskaičiuojama pagal šių taisyklių 8.1.3.1. sąlygas.

4.2.5.3. Draudžiamuoju įvykiu yra laikoma, kai sveiki Kultūriniai augalai yra 
miško žvėrių tiesiogiai paveikti: išbraidyti, augalai arba jų dalys, pažeisti, 
sulaužyti, suėsti arba iškapstyti.

5.1.2.2. patirti nuostoliai atsirado ankštiniams ir aliejiniams augalams;

5. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI IR NEKOMPENSUOJAMI 
NUOSTOLIAI

5.1.1. draudžiamasis įvykis įvyko iki draudimo apsaugos laikotarpio 
pradžios;

5.1.2.1. patirti nuostoliai atsirado prieš kultūrinių augalų vystymosi tarpsnį 
BBCH-59 (plaukėjimo pabaiga) ir po kultūrinių augalų vystymosi stadijos 
BBCH-83 (ankstyvosios geltonosios brandos);

4.2.6. Sniego žala – staigus sniego dangos susidarymas laikotarpiu nuo 
gegužės mėn. 01 d. iki gegužės mėn. 31 d. kai pasėlių vystymo stadija 
pasiekė žydėjimo pradžią (BBCH-60). Susidariusi staigi sniego danga sukėlė 
pasėlių derliaus nuostolius juos nulaužiant, sulaužant ir ši žala galėjo atsirasti 
tik dėl staigios sniego dangos susidarymo.

5.1.11.1. dėl draudžiamojo įvykio atsiradimo nukentėjęs vientisas lauko 
plotas yra mažesnis nei 8 (aštuoni) procentai bendro apdrausto lauko ploto 
arba nukentėjusio lauko ploto dydis neviršija 5 (penkių) hektarų. 

5.1. Draudikas neatlygina patirtų nuostolių, jeigu:

5.1.6. nuostoliai atsirado dėl netinkamo apdrausto lauko dirvožemio 
drenažo sistemos (melioraciniai tinklai) veikimo. Taip pat kai atsirado 
dirvožemio sutankėjimas dėl bebrų pastatytų užtvankų, ko pasėkoje 
susidarė stovinčio vandens pelkės ir (arba) kultūriniai augalai buvo 
užtvindyti;

5.1.10. derliui buvo padaryta žala, kuri buvo patirta dėl liūties arba audros 
jau po kuliamų kultūrinių augalų vystymosi tarpsnio BBCH-89 (brandos);

5.1.11.2. pasėlių išguldymas nuo liūties arba audros nukentėjęs bendrai 
sumuojamas lauko plotas yra mažesnis nei 8 (aštuoni) procentai teritorijos 

5.1.7. nebuvo laikomasi geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų ar ji 
buvo netinkamai pritaikyta, pavyzdžiui augalai buvo netinkamai arba 
pavėluotai patręšti, buvo netinkamai naudojamos augalų apsaugos 
priemonės, buvo netinkamai įdirbta žemė, buvo padaryta šiurkščių 
sodinimo arba auginimo klaidų, nesilaikyta agrotechnikos terminų ir 
metodų, pasirinkti netinkami auginimo ir derliaus nuėmimo metodai, 
nepanaudotos reikiamos apdorojimo priemonės;

5.1.9. dėl nepalankių oro sąlygų negalima buvo nuimti apdrausto kultūrinio 
augalo derliaus (nėra galimybės įvažiuoti į laukus, pvz. dėl ilgai lyjančio 
lietaus);

5.1.3. dėl nepalankių žiemos sąlygų (iššalimo) įvyko draudžiamasis įvykis, 
patirti negauto derliaus nuostoliai nėra atlyginami, bet išmokama draudimo 
liudijime nustatyta ksuota išmokos suma;

5.1.11. buvo patirti nuostoliai mažame draudimo objekto lauko plote:

5.1.8. prarasto derliau nuostoliai atsirado dėl pasėlius užpuolusių virusų, 
grybelių, bakterijų, įskaitant ligų ir kenkėjų, įvairių graužikų pažeidimus, 
paukščių padarytos žalos;

5.1.4. dėl miško žvėrių padarytos žalos įvyko draudžiamasis įvykis, negauto 
derliaus nuostoliai nėra atlyginami, bet išmokama draudimo liudijime 
nustatyta ksuota išmoka;
5.1.5. draudžiamasis įvykis atsirado dėl suprastėjusios apdraustų pasėlių 
derliaus kokybės. Pasėlių derliaus kokybės sumažėjimui arba praradimui 
taip pat taikomi tokie kriterijai kaip grūdų tūrio, kritimo skaičiaus 
sumažėjimas, sėklų arba grūdų daigumo sumažėjimas po subrendimo;

6.2.2. Draudėjas privalo pranešti Draudikui apie visas sudarytas ar 
ketinamas sudaryti tos pačios rizikos ir to paties draudimo objekto 
Draudimo sutartis su kitomis draudimo įmonėmis ir jų sąlygas, tiek prieš 
sudarant draudimo sutartį, tiek draudimo sutarties galiojimo metu.

arba nukentėjusio bendrai sumuojamo lauko ploto dydis neviršija 5 
(penkių) hektarų.

5.1.12.2. jeigu Draudikas, apsilankęs lauke, kuriame auginami žieminiai 
pasėliai (žiemkenčiai), nustatė (arba Draudėjo prašyme nurodoma), kad 
žieminiai pasėliai nepasiekė tam tikro vystymosi tarpsnio ir (arba) 
minimalaus pasėlių skaičiaus viename kvadratiniame metre (kaip numatyta 
šių taisyklių 8.1.3.1 punkte). Nuo to momento, kai apie tai pranešama 
Draudėjui, šis laukas ar jo dalis išbraukiama iš draudimo objektų sąrašo;

5.1.14. jeigu apdrausti kultūriniai augalai šiame lauke ar jo dalyje yra iškulti, 
nupjauti ir (arba) jų derlius nuimtas.

5.2. Įvykis visais atvejais laikomas nedraudžiamuoju, jei jo priežastimi buvo 
ar žalos atsiradimui įtakos turėjo: 
5.2.1. Radiacija ar kitoks atominės energijos poveikis, radioaktyvaus 
spinduliavimo poveikis; 
5.2.2. 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 konskavimas, areštas ar sunaikinimas 
teisėsaugos institucijų nurodymu; nepaprastosios padėties įvedimas; 

5.1.13. jeigu apie atsiradusius nuostolius pranešama praėjus 30 (trisdešimt) 
dienų nuo draudžiamojo įvykio datos arba draudimo apsaugos laikotarpio 
pabaigos. Nesilaikymas šio termino yra traktuojamas kaip didelis 
neatsargumas;

5.1.15. atsirado nuostoliai, susiję su aplinkos taršos stebėsena, kontrole, 
poveikio vertinimu, monitoringu ir jos prevencija, teršalų surinkimu, 
išvalymu, nukenksminimu ar likvidavimu, įskaitant padarytą žalą ekologijai 
ar biologinei įvairovei.
5.1.16. Draudėjas ir su juo susiję asmenys patiria su žemės ūkio veikla susi-
jusias netiesiogines išlaidas, t. y. sumažėjęs pelnas, neuždirbtos pajamos, 
einamosios veiklos išlaidos, atlyginimai, mokesčiai ir įsipareigojimai, kurie 
yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, piniginės prievolės.
5.1.17. atsiradusių nuostolių atsiradimą lėmė nesąžiningumas ar asmeninė 
nauda, kuri buvo patirta Draudėjo ar su juo susijusiu asmenų vardu, kylanti 
iš ar priskirtina nesąžiningiems ar apgaulingiems veiksmams ar neveikimui.

5.1.12.1. jeigu dirbamos žemės lauke nesilaikoma geros ūkininkavimo 
praktikos reikalavimų;

5.2.3. Bet kokios aplinkybės ar priežastys, už kurias Draudikas neatsako 
prieš Draudėją ir (arba) Apdraustąjį pagal sudarytą draudimo sutartį.

5.1.12. Draudikas dėl objektyvios ir pagrįstos priežasties gali neįtraukti į 
draudimo sutartį tam tikrų laukų arba jų dalies:

6. TEISĖS IR PAREIGOS

6.1.1. Gauti draudimo išmoką dėl draudžiamojo įvykio draudimo sutartyje 
ir įstatymuose nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei yra Apdraustasis, sprendimą, 
kam mokama draudimo išmoka priima Draudėjas. 

6.1. Draudėjas turi teisę:

6.1.2. Gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą; 
6.1.3. Teisės aktuose ir draudimo sutartyje nustatyta tvarka prašyti pakeisti 
draudimo sutartį; 
6.1.4. Bet kuriuo metu nutraukti draudimo sutartį.
6.2. Draudėjas ir (arba) Apdraustasis privalo:
6.2.1. Prieš sudarydami draudimo sutartį, Draudėjas ir (arba) Apdraustasis 
privalo pateikti visą Draudiko reikalaujamą informaciją, kuri reikalinga 
draudimo rizikos įvertinimui. Draudikas susipažįsta su gautąja informacija, 
siekdamas įvertinti draudimo riziką ir parengti draudimo pasiūlymą ir (arba) 
draudimo sutartį.
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6.2.11. Draudėjas ir Apdraustasis privalo per visą draudimo sutarties 
galiojimo laiką suteikti Draudikui galimybę apžiūrėti draudimo objektą, 
galimo draudžiamojo įvykio vietą, atlikti visus kitus patikrinimus.

6.3. Draudikas turi teisę:

6.2.3. Draudėjas ir (arba) Apdraustasis privalo pateikti Draudiko paprašytą 
informaciją ir yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą ir 
išsamumą. Bet koks klastojimas, neteisingas pranešimas ir (arba) 
nutylėjimas gali tapti pagrindu nutraukti draudimo sutartį ir (arba) atsisakyti 
mokėti draudimo išmoką. Draudikas parengia savo pasiūlymą remdamasis 
Draudėjo ir (arba) Apdraustojo pateikta informacija.

6.2.9. Draudimo sutarties galiojimo metu pateikti Draudikui visą turimą 
informaciją ir kitus prašomus dokumentus, kad Draudikas galėtų nustatyti 
patirtų nuostolių priežastį, pobūdį ir dydį.

6.2.8. Draudėjas ir Apdraustasis privalo, įvykus galimam draudžiamajam 
įvykiui, nedelsiant, bet nevėliau kaip per 3 (tris) dienas, apie tai informuoti 
Draudiką bei pateikti prašymą dėl draudimo išmokos išmokėjimo.

6.2.7. Draudėjas ir (arba) Apdraustasis privalo tiek prieš sudarydami 
draudimo sutartį, tiek draudimo sutarties galiojimo metu teikti Draudikui 
išsamią ir teisingą informaciją, susijusią su draudimo objektu, kuri reikalinga 
draudimo rizikos atsiradimo tikimybei įvertinti, taip pat pateikti informaciją 
apie visus pasikeitimus ir aplinkybes, atsiradusius per draudimo sutarties 
galiojimo laiką ir galinčius turėti įtakos draudimo rizikos atsiradimui, taip pat 
informaciją, susijusią su draudžiamuoju įvykiu.

6.2.12. Draudėjas ir Apdraustasis, įvykus draudžiamajam įvykiui, privalo 
draudimo objektą draudžiamojo įvykio vietoje išsaugoti nepaliestą iki 
Draudiko atstovo atvykimo ir patikrinimo, akto sudarymo arba, jei 
patikrinimas neatliekamas – iki tol, kol Draudikas raštu leis nevaržomai 
tvarkyti draudimo objektą draudžiamojo įvykio vietoje.

6.2.4. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo nedelsiant, bet 
ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti Draudikui apie visų 
aplinkybių, galinčių turėti įtakos draudžiamojo įvykio ir (arba) žalos 
draudimo objektui atsiradimui bei galimų nuostolių dydžiui (draudimo 
rizikos padidėjimui ar sumažėjimui), pasikeitimus. Jei Draudėjas negalėjo 
protingai iš anksto numatyti šių aplinkybių pasikeitimo, jis privalo pranešti 
apie draudimo rizikos padidėjimą per 3 (tris) darbo dienas nuo šių 
aplinkybių pasikeitimo. Jeigu Draudėjas neįvykdo šiame punkte nustatytos 
pareigos, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti 
nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Taip pat 
Draudėjas privalo pranešti apie bet kokius draudimo prašyme pateiktos 
informacijos pasikeitimus.
6.2.5. Draudėjas ir (arba) Apdraustasis, sudarydami draudimo sutartį, 
privalo laikytis ir vykdyti visus Draudiko nustatytus reikalavimus, taip pat 
laikytis ir vykdyti papildomus reikalavimus, kuriuos Draudikas raštu pateikė 
draudimo sutarties galiojimo metu.

6.2.10. Draudėjas ir Apdraustasis privalo imtis visų įmanomų veiksmų ir 
priemonių žalai išvengti ar (ir) galimos žalos dydžiui sumažinti, taip pat 
vykdyti žodinius arba rašytinius Draudiko nurodymus siekiant sumažinti 
nuostolius, kurie atsirado dėl draudžiamojo įvykio;

6.2.6. Draudėjas ir (arba) Apdraustasis privalo imtis visų įmanomų veiksmų, 
kad būtų užkirstas kelias draudimo rizikos padidėjimui ir galimos žalos 
atsiradimui. Draudėjas ir (arba) Apdraustasis privalo nedelsdami ištaisyti 
pastebėtą klaidą ir (arba) trūkumą, taip pat nedelsdami imtis tokių 
papildomų saugos priemonių, kurios reikalingos draudimo rizikos 
padidėjimui ir galimos žalos atsiradimui suvaldyti.

6.3.1. Draudikas, gavęs informaciją apie draudimo rizikos pasikeitimą, 
įvertina draudimo rizikos padidėjimą. Padidėjus draudimo rizikai, 
Draudikas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas ar 
perskaičiuoti draudimo įmoką. Jeigu Draudėjas tokiu atveju nesutinka su 
draudimo sutarties pakeitimu ar su draudimo įmokos padidinimu, 
Draudikas turi teisę kreiptis į teismą su prašymu, nutraukti draudimo sutartį 
arba nustatyti papildomas sąlygas atitinkančias pasikeitusias aplinkybes. 

6.3.2. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudimo sutarties galiojimo 
metu arba pasibaigus draudimo laikotarpiui, Draudikas turi teisę atlikti 
draudimo objekto patikrinimą (apžiūrą), tam kad įsitikinti, jog sutarties 
sudarymo metu Draudėjo ar Apdraustojo pateikta informacija apie draudi-
mo objektą nepasikeitė. Ši sąlyga neatleidžia Draudėjo ir (arba) Apdraus-
tojo nuo įsipareigojimų, nurodytų šių taisyklių 6.2.4. punkte, vykdymo.

7.1.2. dirbamų plotų padidėjimas draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, 
kuriuose auginami apdrausti kultūriniai augalai, jeigu jie nebuvo pažymėti 
pranešime apie pasėlių plotus;

7. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS

- žieminių rapsų – 10 augalų;

8. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS

- žieminių kvietrugių – 100 augalų.

7.1.1. jeigu draudimo sutartyje nurodyti įmokų apskaičiavimą 
pagrindžiantys rodikliai (lauko plotas, kultūrinių augalų rūšis, derlingumas, 
vertė ir kt.) yra padidėję, palyginti su draudimo sutarties sudarymo metu 
buvusiais rodikliais. Padidėjimo kriterijumi yra laikoma rodiklių pasikeitimas 
daugiau nei 15 (penkiolika) procentų. Kriterijus, kurių pagrindu 
apskaičiuojamas įmokos dydis, nustato Draudikas.

7.1. Draudimo rizikos padidėjimu yra laikoma:

7.1.3. auginimas pasėlių laukų plote kitos kultūrinių augalų rūšies, negu 
buvo nurodyta prašyme (anketoje) apie pasėlių plotus.

8.1.1. Draudimo išmoka apskaičiuojama kaip procentinis dydis, nuo 
pažeisto (dėl draudžiamojo įvykio atsiradimo) apdrausto pasėlių lauko 
ploto ar jo dalies, draudimo sumos įvertinant neatlygintiną nuostolių dydį, 
kuris yra nustatytas draudimo sutartyje, ir atimant išskaitą, tačiau neviršijant 
didžiausio išmokos limito, jei toks buvo numatytas draudimo sutartyje. 

8.1. Draudžiamajam įvykiui įvykus po žieminių kultūrinių augalų BBCH 29 
išsivystymo tarpsnio, Draudikas moka išmoką už pagrįstus ir kiekybiškai 
nustatomus patirtus draudimo objekto negauto derliaus nuostolius, kurie 
atsirado dėl draudžiamojo įvykio pasireiškimo, žemiau įvardintu būdu:

8.1.2. išmokėjus draudimo išmoką, atitinkamam draudimo objektui, jo 
draudimo suma sumažinama išmokėtos draudimo išmokos dydžiu. 
Draudimo suma neatsistato. 
8.1.3. Fiksuoto dydžio išmokos atveju, draudimo sutarties nuostatos dėl 
besąlyginės išskaitos nėra taikomos; Pasėlių atsėjimo ksuota išmoka yra 
nurodyta draudimo sutartyje. Įvykus draudžiamajam įvykiui išmoka 
mokama įvertinus pažeistą draudimo objektą arba jo dalį, jeigu:
8.1.3.1. Įvykus draudžiamajam įvykiui žieminių pasėlių atveju, iki augalų 
vystymosi tarpsnio BBCH-29 (krūmijimosi pabaiga), dėl nepalankių žiemos 
sąlygų, krušos, liūties, audros, miško žvėrių padarytos žalos, draudžiama-
jame objekte arba jo dalyje sveikų kultūrinių augalų skaičius 1 kv.m. po 
vegetacijos pradžios pavasarį yra mažesnis nei:

- žieminių kviečių – 120 augalų;
- žieminių rapsukų – 20 augalų;

- žieminių rugių – 100 augalų;
- žieminių miežių – 100 augalų;

8.1.3.2. Šiuo atveju Draudikas nekompensuoja negauto Kultūrinių augalų 
derliaus vertės, tačiau atlygina dėl draudžiamojo įvykio atsiradimo 
nukentėjusio draudimo objekto arba jo dalies persėjimo išlaidas (iki 
draudimo sutartyje nustatyto ksuotos išmokos dydžio) jei Draudėjas 
priima sprendimą atsėti apdraustą pažeistą lauką ar jo dalį. Tuo atveju, jei 
Draudėjas ir su juo susiję asmenys nusprendė persėti apdraustąjį pažeistą 
lauką (pvz., dėl iššalimo ar laukinių gyvūnų) dėl jame sumažėjusio sveikų 
augalų skaičiaus, Draudikas šį sumažėjimą vertina kaip draudžiamąjį įvykį 
(draudžiamasis įvykis nėra laikomas, kai žala nustatoma po augalų BBCH 29 
vystymo tarpsnio), kurį užregistruoja ir atskiru raštišku pranešimu duoda 
sutikimą atsėti pažeistų lauko plotų pasėlius, taip pat duoda sutikimą lauko 
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8.3.2.1. Draudikas turi teisę reikalauti papildomų dokumentų draudimo 
išmokos dydžiui nustatyti;

8.3.2. jei įvyko draudžiamasis įvykis, bet šalys negali susitarti dėl draudimo 
išmokos dydžio, tuomet:

8.3.2.2. Draudikas turi teisę vienašališkai nuspręsti ir/ ar pasitelkti ekspertą 
draudimo išmokos dydžiui nustatyti. Tokiu atveju Draudiko pasitelkto 
eksperto išvada yra įpareigojanti tiek Draudėją, tiek Apdraustąjį;

8.3.3.1. Draudikas priima sprendimą, kad atsisako mokėti draudimo 
išmoką;
8.3.3.2. apie priimtą sprendimą Draudikas praneša Draudėjui ir (arba) 
Apdraustajam per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo 
dienos.

8.3.3. jei nustatoma, kad draudžiamojo įvykio nebuvo, tuomet:

8.3.2.3. remdamasis eksperto išvada, Draudikas priima sprendimą dėl 
draudimo išmokos dydžio arba sprendimą kitu ginčytinu klausimu;

8.3.1.2. Draudikas išmoka draudimo išmoką per 10 (dešimt) darbo dienų 
nuo sprendimo išmokėti draudimo išmoką priėmimo dienos;

sutvarkymui ar perarimui. Nuo tos dienos šiems apdraustų laukų plotams 
ar jų dalims draudimo apsauga negalioja – draudimo sutartyje pažeistas 
laukas ar jo dalis yra išbraukiamas iš pateikto laukų plotų sąrašo net jei jo 
Draudėjas toliau neprižiūri, nesutvarko. Draudimo apsauga nebeteikiama, 
atlyginus nukentėjusio draudimo objekto arba jo dalies persėjimo išlaidas, 
t.y. išmokėjus ksuoto dydžio išmoką.

a) Apskaičiuojant draudimo išmoką, skaičiuojama 15 (penkiolika) procentų 
nuo draudžiamojo objekto nukentėjusios lauko ploto dalies draudimo 
sumos, nukentėjusia lauko ploto dalimi laikant tą, kurioje išguldyti 
kultūriniai augalai laikotarpiu nuo vystymosi tarpsnio BBCH-59 (plaukėjimo 
pabaiga) iki augalų vystymosi stadijos BBCH-83 (ankstyvosios geltonosios 
brandos);
b) pasėlių išguldymo atveju, visi derliaus nuostoliai atlyginami išmokant 
ksuoto dydžio išmoką;
c) apskaičiuojant draudimo išmoką besąlyginė išskaita netaikoma; 
d) išmokėjus draudimo išmoką, atitinkamo draudimo objekto draudimo 
suma sumažinama išmokėtos draudimo išmokos sumos dydžiu. Draudimo 
suma neatsistato. 

8.1.3.4. Jeigu dėl liūties, audros buvo išguldyti pasėliai, kaip nurodyta šių 
taisyklių 4.2.2.2. ir (arba) 4.2.2.4. punktuose, tuomet:

8.1.3.3. Vasarinių pasėlių atveju, iki augalų vystymosi tarpsnio BBCH 10 
(pirmojo lapo pasirodymo), draudimo objekto arba jo dalyje įvykus 
draudžiamajam įvykiui dėl šių taisyklių 4.2.2.2. arba 4.2.2.3. punkte 
nurodytos liūties rizikos, nėra kompensuojama negauto Kultūrinių augalų 
derliaus vertė, tačiau atlyginamos nukentėjusio draudimo objekto arba jo 
dalies persėjimo išlaidos (pagal ksuoto dydžio išmoką, kuri nustatyta 
draudimo sutartyje). Išmokėjus ksuoto dydžio išmoką, draudimo apsauga, 
nukentėjusiems draudimo objekto ar jo dalies lauko plotams, nėra taikoma. 

8.1.4. Nepakankamos draudimo vertės atveju atlygintini nuostoliai 
apskaičiuojami tokia proporcija, kokią sudaro draudimo liudijime nurodyta 
draudimo suma ir draudimo objekto vertė.
8.1.5. Jei draudimo liudijime nurodyta draudimo suma yra didesnė už 
draudimo vertę, draudimo sutartis negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, 
kuri viršija draudimo vertę. Paaiškėjus tokiems draudimo sumos ir 
draudimo vertės neatitikimams, Draudikas už draudimo vertę, viršijančią 
draudimo sumos dalį, draudimo įmokos negrąžina. 
8.2. Draudėjas ir (arba) Apdraustasis turi pateikti Draudikui raštišką 
pranešimą dėl draudžiamojo įvykio atsiradimo.
8.3. Draudikas išnagrinėja gautą pranešimą kartu su pateiktais dokumentais 
ir nustato, ar įvyko draudžiamasis įvykis. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko, 
draudimo išmokos dydis nustatomas tokia tvarka:
8.3.1. jei draudimo sutarties šalys susitarė dėl draudimo išmokos dydžio, 
tada:
8.3.1.1. Draudikas priima sprendimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo 
per 30 (trisdešimt) dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos;

8.3.4. Draudimo išmoka mokama kompensavimo principu, todėl:
8.3.4.1. Išmoka negali viršyti po draudžiamojo įvykio patirtų nuostolių.

8.3.4.4. Nuostoliai, patirti pasibaigus draudimo sutarties galiojimui, jeigu 
draudimo sutartyje nėra nurodyta kitaip, nėra kompensuojami.
8.4. Iš mokėtinos draudimo išmokos yra išskaičiuojama besąlyginė išskaita, 
jeigu draudimo sutarties šalys nėra susitarusios kitaip.
8.5. Tuo atveju, jeigu draudimo įmoka mokama dalimis, Draudikas iš 
mokėtinos draudimo išmokos išskaičiuoja nesumokėtą draudimo įmokos 
dalį.
8.6. Jei draudžiamajam įvykiui galėtų būti taikomi keli pagal draudimo 
sutartį nustatyti besąlyginės išskaitos atvejai, atliekamas vienas išskaitymas 
– didžiausios besąlyginės išskaitos.

9. DRAUDIMO IŠMOKOS MAŽINIMO IR NEMOKĖJIMO ATVEJAI

8.3.4.2. Kompensuojami tik pagrįsti, patirti nuostoliai, kuriems gali būti 
taikomos išimtys numatytos draudimo sutarties sąlygose ir (arba) kitose 
teisės aktuose.
8.3.4.3. Nuostoliai, patirti iki draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, nėra 
kompensuojami.

9.1. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas ir 
(arba) Apdraustasis 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. Šiuo atveju 
sumokėtų draudimo įmokų Draudikas negrąžina.
9.2. Draudikas savo nuožiūra gali atsisakyti mokėti draudimo išmoką arba 
draudimo išmoką sumažinti 50 (penkiasdešimt) procentų, jeigu Draudėjas 
ir (arba) Apdraustasis:
9.2.1. neįvykdė arba iš dalies įvykdė kurį nors iš draudimo sutarties arba 
Draudiko rašytinių reikalavimų;

9.3. Draudimo išmoka nemokama, jeigu draudžiamojo įvykio atsiradimą 
lėmė Draudėjo ir (arba) Apdraustojo tyčiniai veiksmai arba didelis 
aplaidumas. Šiuo atveju sumokėtų draudimo įmokų Draudikas negrąžina.

10.1. Draudimo sutartis sudaroma remiantis informacija, kurią Draudėjas ir 
(arba) Apdraustasis nurodė savo prašyme (anketoje). Draudėjo ir (arba) 
Apdraustojo (zinio asmens) duomenims bei jų tvarkymui yra taikomi 
Asmens duomenų teisinės apsaugos nuostatai. Iš duomenų subjekto gauta 
informacija naudojama rengiant draudimo pasiūlymą, sudarant sutartį ir 
(arba) mokant draudimo išmoką. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra 
draudimo sutartis.
10.2. Draudikas, prieš sudarydamas draudimo sutartį, gali parengti 
draudimo pasiūlymą. Tuo atveju, jeigu Draudėjas ir (arba) Apdraustasis 
sumoka (perveda į Draudiko banko atsiskaitomąją sąskaitą) draudimo 
pasiūlyme nurodytą draudimo įmoką, draudimo sutartis nebus laikoma 
sudaryta (jeigu draudimo pasiūlyme nebus nurodyta kitaip).
10.3. Draudimo sutartis laikoma sudaryta šalims susitarus dėl draudimo 
sutarties sudarymo sąlygų ir tinkamai pasirašius draudimo sutartį, 
Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką (arba jos pirmą dalį) bei įvykdžius 
kitus Draudiko reikalavimus. Draudimo sutartis sudaroma raštu, o jos 

9.2.4. elgėsi aplaidžiai ir neįvykdė kurio nors iš draudimo sutartyje nurodytų 
įsipareigojimų.

10. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS, 
VYKDYMAS IR NUTRAUKIMAS

9.2.3. pažeidė bet kurio Lietuvos Respublikoje galiojančio norminio akto, 
taikomo konkrečiam draudžiamajam įvykiui, reikalavimus;

9.2.2. bet kokiu būdu apribojo Draudiko galimybes naudotis savo teisėmis, 
įskaitant Draudiko teisę išsiaiškinti draudžiamojo įvykio atsiradimo 
aplinkybes, priežastis ir (arba) taikyti regreso, subrogacijos teises;
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10.8. Jeigu, remiantis rašytiniu Draudėjo prašymu, draudimo sutartis 
nutraukiama nepasibaigus draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, 
Draudikas grąžina nepanaudotą draudimo įmokos dalį už likusį laikotarpį, 
išskaičiuojant 30 (trisdešimt) procentų administracinių išlaidų. Taip pat nuo 
nepanaudotos įmokos dalies gali būti išskaičiuojama išmokėta draudimo 
išmoka. Jei nepanaudotos įmokos likutis yra naudojamas kitiems 
mokėjimams, kuriuos Draudėjas turi atlikti, tokiu atveju Draudikas turi 
teisę netaikyti administracinių išlaidų mokesčio.

10.4. Jeigu draudimo sutartyje nurodyta draudimo įmoka arba pirmoji jos 
dalis nėra sumokama iki draudimo sutartyje nurodyto termino ir (arba) 
sumokama kito dydžio įmoka nei nurodyta draudimo sutartyje laikoma, 
kad draudimo sutartis neįsigalioja. Atskiras pranešimas apie tai, kad draudi-
mo sutartis neįsigaliojo, Draudėjui ir (arba) Apdraustajam nėra siunčiamas.

11.2. Draudimo įmoka, jos mokėjimo terminai bei būdai yra nurodomi 
draudimo sutartyje. 
11.3. Draudimo įmoka ar jos dalies, kai draudimo įmokos mokėjimas 
išdėstytas dalimis, sumokėjimo data laikoma draudimo įmokos įskaitymo į 
Draudiko ar jo atstovo sąskaitą diena. 
11.4. Pasibaigus draudimo sutarties galiojimui ar ją nutraukus, Draudėjo 
pareiga mokėti draudimo įmoką už laikotarpį, kai buvo teikiama draudimo 
apsauga, išlieka. Draudikas turi teisę reikalauti Draudėjo atlyginti patirtas 
išlaidas, susijusias su skolų pagal draudimo sutartis, išieškojimu. 

10.9. Nepažeidžiant kitų draudimo sutarties nuostatų, laikomasi nuostatos, 
kad Draudikas neprivalės užtikrinti tokios draudimo apsaugos ir neturės 
mokėti išmokų, teikti paslaugų arba lengvatų Draudėjui ir (arba) 
Apdraustajam, ar bet kuriam kitam asmeniui tokia apimtimi, kokia ši 
draudimo apsauga, išmoka, paslauga, lengvata ir (arba) bet koks draudimo 
sandoris arba veikla pažeistų galiojančias sankcijas, tai yra bet kurias 
prekybos, nansų embargo arba ekonomines sankcijas, įstatymus arba 
nuostatas, tiesiogiai taikomus Draudikui. Galėtų būti taikomos šios 
sankcijos: vietinių valdžios institucijų, Europos Sąjungos (ES), Jungtinių 
Tautų (JT), Jungtinių Amerikos Valstijų ir (arba) kitos Draudikui taikytinos 
sankcijos.

sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu. 
Draudimo sutartis gali būti pasirašoma kvalikuotu elektroniniu parašu. 

11.5. Draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmės: 

11. DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMAS, MOKĖJIMAS IR 
GRĄŽINIMAS

11.5.1. Draudikas neprisiima jokių įsipareigojimų pagal draudimo sutartį, jei 
draudimo įmoka (ar jos pirma dalis) sumokama po draudimo sutartyje 
nurodyto įmokos mokėjimo termino datos. Draudikas turi teisę pavėluotai 

10.5. Sudarant draudimo sutartį nuotoliniu būdu, taikoma ta pati draudimo 
sutarties įsigaliojimo tvarka kaip ir tiesiogiai sudarant draudimo sutartį. 
Tokiu būdu sudaromai draudimo sutarčiai nėra taikoma teisė draudimo 
sutarties atsisakyti.

10.7. Draudikas ir Draudėjas draudimo sutarties galiojimo metu turi teisę 
vienašališkai nutraukti draudimo sutartį Draudimo įstatyme bei kitose 
teisės aktuose nurodytais atvejais, taip pat ir įvykus draudžiamajam įvykiui, 
nusiųsdami draudimo sutarties šaliai raštišką pranešimą apie ketinimą 
nutraukti draudimo sutartį. Draudimo sutartis nutraukiama praėjus 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo išsiuntimo datos. 
Draudėjui ir Draudikui susitarus, draudimo sutartis taip pat gali būti 
nutraukta anksčiau numatyto jos galiojimo termino pabaigos datos.

11.1. Draudimo įmokos dydį, atsižvelgiant į Draudiko nustatytus draudimo 
įmokų 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. 

10.6. Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam laikotarpiui, kuris 
nurodomas draudimo liudijime.

12.3. Siekiant įvertinti draudimo riziką, pateikti draudimo pasiūlymą ar 
sudaryti draudimo sutartį, įvertinti įvykusių draudžiamųjų įvykių aplinkybes 
ir nustatyti draudimo išmokos dydį, Draudikas gali teikti ir rinkti asmens 
duomenis iš valstybės registrų, bankų, teisėsaugos institucijų, priešgaisrinių 
tarnybų, avarinių tarnybų, daugiabučių namų administratorių, daugiabučių 
namų bendrijų, nepriklausomų ekspertų, sveikatos priežiūros institucijų, 
kitų zinių ir juridinių asmenų. 

11.10. Jeigu draudimo laikotarpiu yra išmokėta draudimo išmoka ir 
Draudėjas nutraukia draudimo sutartį nepasibaigus draudimo sutarčiai arba 
nėra sumokėjęs einamosios draudimo įmokos, Draudikas turi teisę išrašyti 
sąskaitą, pagal kurią turi būti sumokėta likusi draudimo įmokos dalis. 
Draudėjas privalo laiku apmokėti Draudiko išrašytą sąskaitą ir sumokėti 
visą joje nurodytą sumą.

12.5. Draudėjas ar kitas asmuo, kurio asmens duomenis Draudikas tvarko, 
turi teisę kreiptis į Draudiko duomenų apsaugos pareigūną (el. paštu: 
dpo@compensa.lt) visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų 
tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis. 

11.9. Jeigu Draudėjas nebus sumokėjęs visos įmokos, o Draudikas 
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu bus išmokėjęs draudimo išmoką, 
tokiu atveju Draudėjas ir (arba) Apdraustasis privalo sumokėti draudimo 
įmoką už visą draudimo liudijime nurodytą draudimo laikotarpį, priešingu 
atveju ši draudimo įmokos suma bus išskaičiuota iš draudimo išmokos.

12.6. Draudėjas ar kitas asmuo, kurio duomenis Draudikas tvarko, 
manydamas, kad jo teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos buvo 
pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai. 

12.1. Asmens duomenų tvarkymas yra aprašytas Privatumo politikoje, su 
k u r i a  g a l i m a  s u s i p a ž i n t i  D r a u d i k o  i n t e r n e t o  s v e t a i n ė j e 
https://www.compensa.lt/privatumo-politika-privatiems/. 

11.8. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies per draudimo 
sutartyje (ar mokėjimo pranešime) nurodytą laikotarpį, Draudikas, 
pasibaigus pranešime nurodytam draudimo įmokos mokėjimo terminui, 
nutraukia draudimo sutartį, negrąžindamas draudimo įmokos už tą 
laikotarpį, kuriam galiojo draudimo apsauga. Atskiras pranešimas apie tai, 
kad draudimo sutartis nutraukiama ir likusi įmokos dalis nebus grąžinta, 
Draudėjui ir (arba) Apdraustajam nėra siunčiamas.

12. INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

12.2. Draudikas tvarko asmens duomenis, gautus iš Draudėjo, draudimo 
sutartimi apdraustų asmenų, jų šeimos narių, kitų pagal draudimo sutartį 
Draudėjui prilyginamų asmenų ar kitų draudimo sutarties dalyvių, siekiant 
suteikti draudimo paslaugas ir atlikti su tuo susijusius veiksmus. 

12.4. Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims 
(teisėsaugos ir kitoms institucijoms, perdraudikams, įmonėms, 
teikiančioms draudikui klientų aptarnavimo ir kitas paslaugas, kitiems 
ziniams ar juridiniams asmenims), jeigu to reikia draudimo sutarčiai 
sudaryti ar vykdyti, arba esant kitiems teisėtiems pagrindams. 

11.6. Sumokėta draudimo įmoka Draudėjui grąžinama tik tuo atveju, jei 
draudimo sutartis neįsigalioja. Kitais atvejais draudimo įmoka nėra 
grąžinama.
11.7. Jeigu per nustatytą laikotarpį nesumokama įmoka ar eilinės draudimo 
įmokos dalis, Draudikas turi teisę išsiųsti Draudėjui rašytinį perspėjimą dėl 
nesumokėtos eilinės įmokos dalies su reikalavimu sumokėti priklausančią 
draudimo įmokos dalį. Draudėjas privalo mokėti 0,02 proc. dydžio 
delspinigius nuo nesumokėtos eilinės draudimo įmokos sumos už kiekvieną 
termino praleidimo dieną.

sumokėtą įmoką laikyti klaidingu mokėjimu ir grąžinti ją mokėtojui, jeigu 
banko atsiskaitomoje sąskaitoje galima nustatyti įmokos mokėtojo 
duomenis. 
11.5.2. Pavėlavus sumokėti draudimo įmoką (ar jos pirmą dalį), draudimo 
sutartis neįsigalioja; 
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13.2.1. Kai pranešimas siunčiamas Draudikui: elektroniniu paštu 
info@compensa.lt (pranešimas turi būti išsiųstas iš draudimo liudijime 
nurodyto Draudėjo elektroninio pašto adreso); registruotu laišku 
Draud iko būst inės  adresu ,  nurodytu  in terneto  sveta inė je 
www.compensa.lt; faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu numeriu;

13. PRANEŠIMAI

Dirvožemio drėgmės decito indeksas

Svarbu! 

13.2.2. Kai pranešimas siunčiamas Draudėjui: draudimo liudijime nurodytu 
Draudėjo elektroniniu paštu; registruotu laišku draudimo sutartyje 
nurodytu Draudėjo adresu; faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu 
numeriu.

12.7. Išsamesnė informacija apie Draudiko atliekamą asmens duomenų 
tvarkymą patalpinta Draudiko internetinėje svetainėje www.compensa.lt, 
Compensa Privatumo politikoje.

13.4. 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).

13.3. 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.

13.1. 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.
13.2. Pranešimas laikomas įteiktu tinkamai, jei jis yra išsiųstas:

14. KITOS NUOSTATOS

14.1. Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu, o 
nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudiko 
registracijos adresą
14.2. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. 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 lialui. 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, 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).

PAPILDOMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 01. 

Šios papildomos draudimo taisyklės taikomos tik tokiu atveju, jeigu 
yra pasirinkta dirvožemio drėgmės decito draudimo rizika ir tai 
yra nurodyta draudimo polise. 

Draudžiant pasėlius šiuo papildomu draudimu, draudimo sutarčiai 
taikomos Papildomo draudimo taisyklės ir Pagrindinės draudimo taisyklės. 
Papildomo draudimo taisyklių dalyje nurodytoms sąvokoms ir sąlygoms 
nesutampant su Pagrindinių draudimo taisyklių dalyje nurodytomis 
sąvokomis ir sąlygomis, vadovaujamasi Papildomo draudimo taisyklių 
sąvokomis ir sąlygomis. Dirvožemio drėgmės decito riziką pagal šias 

1. SĄVOKOS

1.1. Agentūra – Draudiko partneris, turintis reikiamas technines ir organi-
zacines priemones dirvožemio drėgmės decito indeksui nustatyti. Partne-
rio pavadinimas kiekvienu konkrečiu atveju nurodomas draudimo polise.

papildomo draudimo taisykles galima drausti ir tuo atveju, jeigu pasėliai nuo 
kitų rizikų nėra draudžiami.

1.2. Dirvožemio drėgmės decito indeksas (toliau – Indeksas) – 
nustatyto dirvožemio drėgmės decito indekso vertė atitinkamu 
laikotarpiu, nurodyta draudimo liudijime.
1.3. Draudimo išmoka – draudžiamojo įvykio atveju išmokama suma, 
kuri apskaičiuojama vadovaujantis sudarytos draudimo sutarties sąlygomis. 
Draudimo išmokos mokėjimo sąlyga ir vienintelis nuostolių atlyginimo 
pagrindas yra draudimo sumos dalis, atitinkanti dirvožemio drėgmės 
decito indeksą, kuris nurodomas draudimo liudijime, ir žalos atlyginimo 
lentelėje (draudimo liudijimo priedas) pagal geogranį vienetą/ apskritį / lygį 
– nepriklausomai nuo to ar Draudėjas patiria mažiau arba daugiau nuostolių 
bei praranda mažiau arba daugiau pajamų, nei nustatyta LR Pasėlių 
draudimo įmokų kompensavimo taisyklėse, patvirtintose LR žemės ūkio 
ministro ar vyriausybės nustatyta tvarka.

1.5. Draudžiamasis įvykis – nustatytas dirvožemio drėgmės decito 
indeksas, kuriam esant Draudėjas ir (arba) Apdraustasis įgyja teisę gauti 
draudimo išmoką.
1.6. Duomenų teikėjas ir duomenų apskaičiavimo agentūra (toliau – 
Agentūra) – draudimo sutartyje atskirai arba draudimo liudijimo priede 
nurodyta bendrovė, kuri, taikydama Indekso žalos atlyginimo lenteles 
kiekvienai draudimo teritorijai, apskaičiuoja kompensacijos (draudimo 
išmokos) dydį, kaip nurodyta draudimo liudijime, jo prieduose ir šiose 
taisyklėse, ir pateikia šią informaciją Draudikui. Šalys, sudarydamos 
draudimo sutartį, sutaria, kad abipusiškai laiko pasitelktą Agentūrą 
pakankamai kompetentinga, ir pripažįsta, kad Agentūra taiko tinkamas 
priemones ir technologijas draudimo kompensacijos dydžiui apskaičiuoti.
1.7. Išimtys – nuostoliai, rizika, turtas ir nenumatyti atvejai, kurie nėra 
tiksliai nurodyti ir nustatyti draudimo liudijime, žalos atlyginimo lentelėje 
dėl kurių Draudikas nėra atsakingas.

1.4. Draudimo sutartis – sutartis, kurios sudarymo patvirtinimas yra 
draudimo liudijimas, apimanti bendrąsias ir papildomo draudimo sutarties 
sąlygas, draudimo liudijimą, Draudėjo rašytinis prašymas (anketa) sudaryti 
draudimo sutartį, taip pat bet kuris galimas šios draudimo sutarties 
pakeitimas, dėl kurio Draudikas ir Draudėjas sudarė raštišką susitarimą.

1.8. Nuotoliniu būdu sudaryta draudimo sutartis – draudimo sutartis, 
kurią Draudikas ir Draudėjas sudaro remdamiesi Draudiko raštišku 
pasiūlymu ir sąskaita, kuri teikiama elektroniniu paštu bei kitomis 
informacijos siuntimo arba perdavimo priemonėmis. Nuotoliniu būdu 
sudarytos draudimo sutarties sudarymo patvirtinimas yra Draudėjo arba 
bet kurio kito asmens atliktas draudimo įmokos sumokėjimas į Draudiko 
nurodytą banko sąskaitą, Draudėjo vardu ir nurodant Draudėjo sutarties 
arba draudimo liudijimo numerį. 
1.9. Žalos atlyginimo lentelė – draudimo išmokos apskaičiavimo 
pagrindas. Tai prie draudimo liudijimo pridedamas dokumentas (priedas), 
kuriame pateikiamos visų draudžiamų apylinkių vidutinės ilgalaikės 
dirvožemio drėgmės vertės, dirvožemio drėgmės decito indekso apskai-
čiavimo metodika, taip pat draudžiamojo įvykio vertės.

2.1. Draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytiems pasėlių 
(kultūriniams augalams) laukams, kurie gali būti pažeisti dėl nepalankių, iš 
anksto nenuspėjamų klimato sąlygų - dirvožemio drėgmės decito 
poveikio.

2. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
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2.3. Jei draudimo sutartyje nėra papildomo susitarimo arba specialios 
išlygos, draudimo apsauga galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje 
deklaruotiems pasėliams.

3.7.2. LR Pasėlių draudimo įmokų kompensavimo taisyklėmis patvirtin-
tomis žemės ūkio ministro ar vyriausybės nustatyta tvarka;

3. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS 

3.4. Draudimo išmoka apskaičiuojama pagal draudimo liudijimo draudimo 
išmokos lentelės formulę ir sąlygas. Draudimo išmoka mokama, jeigu 
pasibaigus draudimo laikotarpiui geogranėje vietoje stebimas dirvožemio 
drėgmės decito indeksas yra didesnis arba lygus minimaliam indekso 
dydžiui. Šio dirvožemio drėgmės decito indekso dydžio pagrindu yra 
nustatomas draudžiamojo įvykio atsitikimas (pripažinimas). 

3.7. Draudimo išmoka Draudėjui išmokama remiantis:

3.6. Esant nekontroliuojamos stichinės nelaimės aplinkybėms, kurių nėra 
galimybių valdyti ir dėl kurių nėra galimybių nustatyti dirvožemio drėgmę, 
Agentūra naudoja turimus atsarginius duomenis ir metodiką draudimo 
išmokos nustatymui ir mokėjimui pagal sudarytą draudimo sutartį ir šių 
taisyklių sąlygas. Draudimo sutarties šalys tokiu būdu sutaria, kad tokia 
atsarginė metodika yra draudžiamojo įvykio ir draudimo išmokos dydžio 
nustatymo pagrindas. 

3.2. Agentūra kiekvieną kalendorinių metų savaitę gauna duomenis apie 
dirvožemio drėgmę ir aktualias dirvožemio drėgmės decito indekso 
vertes pateikia Draudikui ir (arba) Draudėjui.

4. TEISĖS IR PAREIGOS

3.7.3. Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo 
teisę.

2.2. Draudikas, laikydamasis šių draudimo taisyklių ir draudimo liudijime 
numatytų sąlygų, sutinka išmokėti Draudėjui draudimo išmoką dėl 
draudimo liudijime nurodyto draudžiamojo įvykio, kuris sunaikina pasėlius, 
kai draudžiamasis įvykis atsirado per draudimo liudijime nurodytą 
laikotarpį. Draudimo išmoka apskaičiuojama pagal žalos atlyginimo lentelę 
(draudimo liudijimo priedą), atsižvelgiant į lentelėje nurodytą dirvožemio 
drėgmės decito indekso dydį.

3.5. Agentūros pateikti duomenys apie dirvožemio drėgmę yra pagrindas 
nustatant draudimo išmoką, mokamą pagal draudimo liudijimo, jo priedus 
ir šių taisyklių sąlygas. Draudimo sutarties šalys aiškiai susitaria, kad į visus 
kitus duomenis neatsižvelgiama ir kad jie neturi įtakos apskaičiuojamai 
draudimo išmokai, taip pat negali būti pagrindas ginčams spręsti.

4.1. Draudėjas ir (arba) Apdraustasis galimos draudimo rizikos ir 
draudžiamojo įvykio atsitikimo atveju turi pateikti Draudikui visą reikalingą 
informaciją, dokumentus bei teikti pagalbą, kuri reikalinga draudžiamojo 
įvykio aplinkybėms bei draudimo išmokos dydžio pagrįstumui bei 
prielaidoms nustatyti. 

3.1. Procedūra, pagal kurią Agentūra nustato teisę į draudimo išmoką ir 
įvertina draudimo išmokos mokėjimo prielaidas, reglamentuojama toliau 
išdėstyta tvarka.

3.7.1. Šių draudimo taisyklių ir draudimo sutarties sąlygomis, draudimo 
liudijimu, jo priedais bei žalos atlyginimo lentele;

3.3. Pasibaigus draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui, Agentūra gauna 
sertikuotus dirvožemio drėgnumo duomenis (vertes), pagal kuriuos 
apskaičiuojamas dirvožemio drėgnumo decito indeksas.

3.8. Sudarydami draudimo sutartį, Draudėjas ir (arba) Apdraustasis 
supranta, kad draudžiamuoju įvykiu bus laikoma ir draudimo išmoka bus 
mokama tik tuo atveju, jeigu nuostoliai sudarys ne mažiau nei 20% 
(dvidešimt procentų) atitinkamo lauko vidutinės produkcijos vertės bei bus 
konstatuotas dirvožemio drėgmės decito indekso faktas. 
3.9. Draudimo išmoka negali būti didesnė nei Draudėjo patirti nuostoliai 
draudžiamojo įvykio atveju.

4.2. Tuo atveju, kai patirti nuostoliai sudaro daugiau nei 20 % (dvidešimt 
procentų) adraustų pasėlių vidutinės produkcijos atitinkamame lauko 
vienete, Draudėjas ir (arba) Apdraustasis turi nedelsiant raštu informuoti 
Draudiką apie atsitikusi draudžiamąjį įvykį ir patirtus prarasto derliaus 
nuostolius. 

5. DRAUDIMO IŠMOKOS MAŽINIMO IR NEMOKĖJIMO ATVEJAI

6.1. Jeigu draudimo liudijime nurodomi apdraustieji pasėliai tampa valdomi 
nebe Draudėjo ir tai įvyksta ne jo valia arba remiantis įstatymu, sudaryta 
draudimo sutartis tampa nebegaliojančia. Išimtini atvejai galimi tuomet, kai 
Draudėjas yra raštu susitaręs su Draudiku iki bet kurio draudiminio įvykio ir 
(arba) aplinkybės pasireiškimo, dėl kurių gali būti pateiktas pranešimas 
atlyginti patirtus nuostolius. Toks susitarimas sudaromas remiantis 
draudimo liudijimu ir šių taisyklių sąlygomis, bei žalos atlyginimo lentele.

7.2. Draudikas turi teisę pareikšti regreso (atgręžtinį) reikalavimą 
Draudėjui, jeigu Draudikas išmokėjo draudimo išmoką trečiajam asmeniui, 
o draudžiamasis įvykis atsirado dėl Draudėjo piktavališkų veiksmų, taip pat 
tais atvejais, kai teisė pareikšti regreso reikalavimą konkrečiai nurodyta 
draudimo liudijime.

5.1. Sudarydami draudimo sutartį Draudėjas ir (arba) Apdraustasis 
supranta, kad tuo atveju jei nebus nustatytas dirvožemio drėgmės decito 
indeksas, bus laikoma, kad draudžiamasis įvykis neįvyko ir išmoka, 
atitinkanti apdrausto lauko sunaikintos vidutinės pasėlių produkcijos sumą, 
nebus mokama, net jei Draudėjas patyrė pasėlių negauto derliaus nuostolių 
ir negavo susijusių pajamų. 
5.2. Sudarydami draudimo sutartį, Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad 
draudžiamuoju įvykiu nebus laikoma ir draudimo išmoka nebus mokama 
kol nebus pasiektas dirvožemio drėgmės decito indeksas, nors Draudėjas 
patirs sėjos nuostolių ir negaus dėl to atitinkamų pajamų.

6.3. Draudėjas per 24 (dvidešimt keturias) valandas bet kokiomis ryšio 
priemonėmis turi informuoti Draudiką ir raštu pranešti apie visus 
reikšmingus draudimo rizikos pokyčius, taip pat savo lėšomis imtis 
papildomų atsargumo priemonių, atsižvelgdamas į visas pasikeitusios 
rizikos aplinkybes. Atskirais atvejais, turi būti sudarytas papildomas 
susitarimas dėl draudimo liudijimo sąlygų pakeitimo. Draudėjas prieš 
imdamasis naujų reikšmingų pakeitimų, kurie gali sąlygoti rizikos 
padidėjimą, turi raštu suderinti juos su Draudiku. Draudikas tokius 
pakeitimus patvirtina raštu.

7. KITOS NUOSTATOS

6. RIZIKOS PASIKEITIMAS

4.3. Draudikas neprivalo raštu informuoti Draudėjo ir (arba) Apdraustojo 
tuo atveju, kai nėra nustatytos prielaidos, kurių pagrindu būtų galima 
konstatuoti draudžiamojo įvykio atsitikimo faktą bei pagrindą mokėti 
draudimo išmoką.

6.2. Bet kokie pasikeitimai (pakeitimai), susiję su įmonės valdymu ir 
pagrindiniais darbuotojais, ir (arba) papildoma informacija, kurią teikia 
Draudėjas, yra reikšmingi ir apie juos turi būti pranešta Draudikui.

7.1. Draudimo sutartis gali būti keičiama atskiru raštišku Draudėjo ir 
Draudiko susitarimu.

7.4. Draudėjas arba Apdraustasis privalo nedelsdamas (kuo greičiau) 
pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikalauja Draudikas ir kuri 
prieinama Draudėjui arba Apdraustajam; taip pat pateikti tokią informaciją, 

7.3. Jeigu Draudėjas arba Apdraustasis atsisako savo reikalavimo trečiajam 
asmeniui arba atsisako teisių, kurios suteikia pagrindą pateikti tokį 
reikalavimą, tokiu atveju Draudikas atleidžiamas nuo sutartinių įsiparei-
gojimų tokia apimtimi, kokia Draudėjas esant minėtam reikalavimui galėjo 
reikalauti padengti draudimo išmokos dalį.



10/10

kokios informacijos Draudėjas arba Apdraustasis gali teisėtai reikalauti ir 
gauti dėl bet kurio atvejo, klausimo arba aplinkybių, susijusių su draudimo 
apsauga pagal sudarytą draudimo sutartį ir šias taisyklių nuostatas.
7.5. Draudėjas ir Apdraustasis privalo bet kuriuo metu leisti visiems 
įgaliotiems Draudiko atstovams, ekspertams arba specialistams apžiūrėti 
pagal draudimo sutartį apdraustus pasėlius ir derlių Draudėjo arba 
Apdraustojo vykdomos veiklos ir (arba) saugojimo vietoje. Draudėjas ir 
(arba) Apdraustasis turi pateikti visą informaciją, kurios Draudikas gali 
paprašyti, ir laikytis visų pagrįstų Draudiko reikalavimų ir nurodymų.

7.6. Bet kurie draudimo sutarties arba jos atskiros dalies priedai arba 
pakeitimai galioja tik tuo atveju, jeigu jie patvirtinti abiejų draudimo 
sutarties šalių raštišku susitarimu, ir nuo to momento, kai abi šalys juos 
pasirašo.
7.7. Visi pranešimai tarp Draudėjo ir Draudiko teikiami raštu.

Deividas Raipa Nicolas Mucherl

Valdybos narysValdybos pirmininkas


