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LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 024 
(galioja nuo 2019 m. liepos 01 d.)

1. BENDROJI DALIS

1.1. Seesam Insurance AS Lietuvos filialas (toliau – 
Draudikas) šių draudimo taisyklių (toliau – Tai-
syklės) pagrindu įsipareigoja atsitikus draudžia-
majam įvykiui išmokėti draudimo išmoką Naudos 
gavėjui, apskaičiuotą draudimo sutartyje nusta-
tyta tvarka.

1.2. Draudimo sutartį sudaro ir jos neatskiriama dali-
mi yra laikomi:

1.2.1. draudimo liudijimas (polisas) ir jo priedai;
1.2.2. laidavimo draudimo raštas;
1.2.3. šios draudimo Taisyklės.

1.3. Jeigu šių draudimo Taisyklių sąlygos skiriasi nuo 
kituose laidavimo draudimo sutarties dokumen-
tuose (draudimo liudijime (polise), jo prieduose, 
laidavimo draudimo rašte) nurodytų sąlygų, va-
dovaujamasi atitinkamuose laidavimo draudimo 
sutarties dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

2. SĄVOKOS

2.1. Draudėjas – draudimo sutartį su Draudiku suda-
ręs asmuo, už kurio prievoles, nurodytas laidavi-
mo draudimo rašte, laiduoja Draudikas.

2.2. Naudos gavėjas – asmuo, kurio atžvilgiu Draudi-
kas atsako laidavimo draudimo sutarties sąlygų 
ir draudimo sumos ribose už Draudėjo prievolės 
neįvykdymą.

2.3. Sutartis – tarp Draudėjo ir Naudos gavėjo suda-
rytas pirkimo-pardavimo, rangos ar paslaugų 
teikimo rašytinė sutartis. 

3. DRAUDIMO OBJEKTAS

3.1. Draudimo objektas yra Draudėjo prievolė pagal 
Naudos gavėjo vykdomo konkurso arba pasira-
šytos sutarties sąlygas, už kurias Draudikas lai-
davo laidavimo draudimo rašte.

3.2. Draudimo objektu nėra laikomos:
3.2.1. prievolės, už kurių įvykdymą Draudikas ne-

laidavo;
3.2.2. prievolės, kylančios iš kredito ar paskolos 

sutarties;
3.2.3. teisės aktų ar tarp Naudos gavėjo ir Drau-

dėjo sudarytoje sutartyje numatytos nete-
sybos ir kitokios sankcijos.

4. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 

4.1. Įvykis laikomas draudžiamuoju nustačius, pagrin-
džius ir įrodžius Draudėjo prievolės neįvykdymą 
dėl jo prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to kylančius 
Naudos gavėjo nuostolius. Draudžiamasis įvykis 
yra laidavimo rašte apibrėžtų Draudėjo prievolių 
neįvykdymas:

4.1.1. pasiūlymo laidavimo draudimo atveju – pa-
gal konkurso sąlygas;

4.1.2. atlikimo laidavimo draudimo atveju – pagal 
Draudėjo ir Naudos gavėjo pasirašytos Su-
tarties sąlygas;

4.1.3. avansinio mokėjimo laidavimo draudimo 
atveju – dėl gauto avanso panaudojimo ne 
pagal Sutartyje numatytą paskirtį;

4.1.4. garantinio laikotarpio laidavimo draudimo 
atveju – dėl garantinio laikotarpio įsiparei-
gojimų.

5. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

5.1. Nedraudžiamuoju įvykiu yra atvejai:
5.1.1. neatitinkantys Draudiko išduoto laidavimo 

rašto laidavimo objekto;
5.1.2. neatitinkantys draudžiamojo įvykio apibrė-

žimo;
5.1.3. nenustačius, nepagrindžius ir neįrodžius 

Draudėjo prievolių neįvykdymo;
5.1.4. nenustačius, nepagrindžius ir neįrodžius pa-

tirto tiesioginio Naudos gavėjo nuostolio ir/
arba jo dydžio;

5.1.5. prievolės neįvykdymas dėl apgaulės ar tyči-
nio bankroto;

5.1.6. prievolės neįvykdymas dėl branduolinės re-
akcijos, radioaktyvaus apšvitinimo ar radio-
aktyvaus užteršimo;

5.1.7. prievolės neįvykdymas dėl nenugalimos jė-
gos aplinkybių (force majeure), nustatytų 
vadovaujantis atitinkamais teisės aktais;

5.1.8. prievolės neįvykdymas dėl turto konfiska-
vimo, arešto ar jo sunaikinimo teismų ar 
valstybės valdžios institucijų sprendimu ar 
nurodymu;

5.1.9. kitais Draudimo sutartyje ar teisės aktuose 
nustatytais atvejais.
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6. DRAUDIMO SUMA IR DRAUDIMO ĮMOKA 

6.1. Draudimo suma yra draudimo sutartyje nurody-
ta didžiausia pinigų suma, kurią Draudikas turi 
išmokėti draudžiamojo įvykio atveju.

6.2. Draudimo įmoką Draudėjas privalo sumokėti 
draudimo liudijime (polise) nurodytais terminais.

6.3. Draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su 
draudimo įmokos sumokėjimu. Nesumokėjus 
draudimo įmokos draudimo sutartyje nurodytu 
terminu, draudimo sutartis neįsigalioja nuo drau-
dimo sutartyje nurodytos įsigaliojimo dienos. Jei 
Draudėjas draudimo įmoką sumoka pavėluotai, 
bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo 
draudimo sutartyje numatytos jos įsigaliojimo 
dienos, draudimo sutartis įsigalioja kitą dieną po 
draudimo įmokos sumokėjimo. 

7. DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

7.1. Draudimo sutartis laikoma sudaryta šalims susi-
tarus dėl draudimo sutarties sąlygų, pasirašius 
draudimo sutartį ir Draudėjui sumokėjus visą 
draudimo įmoką.

7.2. Draudimo laikotarpis yra nurodomas draudimo 
liudijime (polise) ir laidavimo rašte.

7.3. Draudimo sutarties galiojimas pasibaigia:
7.3.1. pasibaigus draudimo liudijime (polise) ir lai-

davimo rašte nustatytam draudimo laiko-
tarpiui;

7.3.2. pasibaigus Draudėjo prievolių įvykdymo 
terminui;

7.3.3. išmokėjus draudimo sumos dydžio drau-
dimo išmoką arba kelių pagal draudimo 
sutartį išmokėtų draudimo išmokų sumai 
pasiekus draudimo sutartyje nurodytą 
draudimo sumą;

7.3.4. kai Draudikui grąžinamas laidavimo draudi-
mo rašto originalas su rašytiniu Naudos ga-
vėjo patvirtinimu, kad Naudos gavėjas atsi-
sako savo teisių pagal atitinkamą laidavimo 
draudimo raštą;

7.3.5. draudimo sutarties šalių sutarimu;
7.3.6. kitais draudimo sutartyje ar teisės aktuose 

nustatytais pagrindais.

8. DVIGUBAS DRAUDIMAS IR  
PAPILDOMAS DRAUDIMAS

8.1. Jei Draudėjas papildomai apdraudė ar ketina 
apdrausti tas pačias prievoles sudarydamas pa-
pildomą laidavimo draudimo sutartį (arba kelias 
sutartis) dėl tų pačių prievolių įvykdymo, apie 
tokios laidavimo draudimo sutarties (sutarčių) 
sudarymą Draudėjas privalo raštu informuo-
ti Draudiką ir pateikti tokios draudimo sutarties 
(sutarčių) kopijas:

8.1.1. per 10 kalendorinių dienų nuo jos (jų) suda-
rymo dienos;

8.1.2. prieš sudarant laidavimo draudimo sutartį 
su Draudiku, jei tokia papildoma laidavimo 
draudimo sutartis (sutartys) jau buvo suda-
ryta.

8.2. Kuomet dėl tos pačios rizikos Draudėjas yra su-

daręs laidavimo draudimo sutartis daugiau nei 
su vienu draudiku, draudimo išmoka mokama to-
kia tvarka:

8.2.1. jeigu nuostolio suma yra didesnė už bendrą 
galiojančių laidavimo draudimo sutarčių, 
sudarytų dėl tų pačių Draudėjo prievolių 
įvykdymo, draudimo sumą, draudimo išmo-
ka, kurią turi išmokėti Draudikas, yra lygi 
draudimo sumai;

8.2.2. jeigu nuostolio suma yra mažesnė už ben-
drą galiojančių laidavimo draudimo sutar-
čių, sudarytų dėl tų pačių Draudėjo prie-
volių įvykdymo, draudimo sumą, kiekviena 
draudimo įmonė moka proporcingą draudi-
mo išmokos dalį atsižvelgiant draudimo su-
tartyse nurodytas draudimo sumas.

9. NUOSTOLIO NUSTATYMAS, DRAUDIMO  
IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS

9.1. Žala nustatoma ir nuostolis apskaičiuojamas nu-
stačius draudžiamojo įvykio faktą ir patirtos žalos 
dydį. Įvykio aplinkybės ir nuostolių paskaičiavi-
mas nustatomi vadovaujantis žalos dokumentais, 
atsižvelgiant į žalos atlyginimą reguliuojančias 
teisės normas bei draudimo sutarties sąlygas.

9.2. Draudimo išmoka mokama laidavimo draudi-
mo rašte nurodytam Naudos gavėjui Draudimo 
sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. 
Naudos gavėjo reikalavimai privalo būti raštu 
pareikšti Draudikui draudimo ir laidavimo rašto 
galiojimo laikotarpiu, ir pateikti kartu su žalos 
sumą pagrindžiančiais ir patvirtinančiais doku-
mentais.

9.3. Draudimo išmoka yra lygi Naudos gavėjo patirtų 
tiesioginių nuostolių dydžiui, tačiau ne daugiau 
kaip laidavimo rašte nurodyta suma ir neviršyti 
Draudėjo prisiimtų prievolių, už kurias Draudikas 
laidavo.

9.4. Draudikas neatsako ir nemoka draudimo išmokos 
už nuostolius (ar nuostolių dalį) patirtus ne dėl 
Draudėjo kaltės.

9.5. Draudikas turi teisę atidėti sprendimo dėl draudi-
mo išmokos mokėjimo ar nemokėjimo priėmimą:

9.5.1. kol bus gauti visi draudžiamąjį įvykį ir jo 
aplinkybes pagrindžiantys dokumentai;

9.5.2. kol Naudos gavėjas pagrįs nuostolio dydį 
arba jis bus nustatytas kitomis teisėtomis 
priemonėmis;

9.5.3. iki teisminio proceso, tiesiogiai susijusio su 
draudžiamuoju įvykiu, pabaigos;

9.5.4. jeigu dėl įvykio keliama civilinė byla – iki 
teismo sprendimo įsiteisėjimo;

9.5.5. jeigu dėl įvykio keliama baudžiamoji byla – 
iki proceso užbaigimo;

9.5.6. jeigu ne dėl Draudiko kaltės nėra galimybės 
nustatyti ar išmokėti draudimo išmokos – iki 
tokių aplinkybių išnykimo;

9.5.7. jeigu Draudėjas nesutinka su Naudos gavėjo 
reikalavimais ir savo nesutikimą pagrindžia 
įrodymais.

9.6. Išmokėjus draudimo išmoką Draudikas įgyja at-
gręžtinio reikalavimo teisę reikalauti išmokėtų 
sumų iš Draudėjo. 



9.7. Draudėjas, po pirmojo raštu pateikto Draudiko 
atgręžtinio reikalavimo dėl Naudos gavėjui iš-
mokėtų draudimo išmokų atlyginimo, privalo per 
5 darbo dienas visiškai ir besąlygiškai atlyginti 
Draudikui Draudiko išmokėtas sumas. Draudėjui 
neatsiskaičius su Draudiku per atgręžtiniame rei-
kalavime nurodytą terminą, Draudimo išmoką iš-
mokėjęs Draudikas turi teisę papildomai reikalau-
ti iš Draudėjo sumokėti 0,02% dydžio delspinigius 
nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 
dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo 
pareigos sumokėti skolą.

9.8. Į atgręžtinio reikalavimo sumą Draudikas turi 
teisę įtraukti visas su žalos administravimu susi-
jusias jo patirtas faktines išlaidas, įskaitant pa-
sitelktų trečiųjų asmenų paslaugas, sumokėtas 
palūkanas, mokesčius ir kitus patirtus pagrįstus 
mokėjimus.

9.9. Jeigu Draudėjo įsipareigojimų tinkamas įvyk-
dymas buvo užtikrintas Draudiko naudai įneštu 
užstatu (depozitu), Draudikas turi teisę išmokėti 
Draudimo išmoką iš įnešto užstato (depozito), o 
taip pat panaudoti šį užstatą (depozitą) 9.8. P. 
Numatytų išlaidų kompensavimui.

10. DRAUDIMO IŠMOKOS NEMOKĖJIMO  
IR MAŽINIMO ATVEJAI

10.1. Draudimo išmoka gali būti mažinama arba ne-
mokama:

10.1.1. jeigu Draudėjas nepranešė Draudikui apie 
draudimo rizikos padidėjimą;

10.1.2. jeigu Draudėjas nevykdė Draudiko duotų 
nurodymų dėl draudimo rizikos sumažinimo;

10.1.3. jeigu Draudėjas ar jo darbuotojai netinka-
mai vykdė Taisyklėse numatytas Draudėjo 
pareigas ir dėl to buvo patirti ar padidėjo 
nuostoliai;

10.1.4. jei Draudėjas atsisakė savo reikalavimo tei-
sės asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, 
arba šios teisės nebegalima įgyvendinti dėl 
Draudėjo ar su Draudėju susijusių asmenų 
kaltės;

10.1.5. jei Naudos gavėjui kitas tretysis asmuo arba 
pats Draudėjas iš dalies ar visiškai atlygino 
nuostolius;

10.1.6. jeigu Draudėjas, su Draudėju susiję asme-
nys arba Naudos gavėjas nuostolį sukėlė 
tyčia arba bandė suklaidinti Draudiką klas-
todami faktus, pateikdami neteisingus duo-
menis ar imdamiesi kitų veiksmų nepagrįstai 
gauti ar padidinti draudimo išmoką;

10.1.7. kitais Draudimo sutartyje ir teises aktuose 
nustatytais atvejais.

11. ŠALIŲ PAREIGOS DRAUDIMO  
SUTARTIES GALIOJIMO METU

11.1. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas 
turi teisę:

11.1.1. prašyti Draudiko keisti laidavimo draudimo 
sutarties sąlygas tokia apimtimi, kiek keitėsi 
Sutarties sąlygos;

11.1.2. nutraukti draudimo sutartį raštu prieš pen-
kiolika dienų pranešdamas apie tai Draudi-
kui. Tokiu atveju Draudikas grąžina Drau-
dėjui proporcingą nepanaudotą draudimo 
įmokos dalį. Iš grąžinamos draudimo įmokos 
dalies Draudikas taip pat išskaičiuoja:

11.1.2.1. draudimo išmokas, mokėtas ar numato-
mas mokėti pagal draudimo sutartį;

11.1.2.2. draudimo sutarties sudarymo ir vykdy-
mo išlaidas, kurios negali viršyti 30% 
įmokos už draudimo sutarties terminą.

11.2. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas 
privalo:

11.2.1. sudaryti sąlygas ir suteikti galimybę Drau-
dikui ar jo įgaliotam atstovui įvertinti, ar 
Draudėjas laikosi draudimo sutartyje nusta-
tytų sąlygų;

11.2.2. laiku mokėti draudimo įmokas, užstatą 
(depozitą);

11.2.3. sužinojus apie padidėjusią draudimo riziką 
per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti 
Draudiką;

11.2.4. vykdyti kitas pareigas, numatytas Draudi-
mo sutartyje ir teisės aktuose. 

11.3. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas turi 
teisę:

11.3.1. padidėjus draudimo rizikai, reikalauti pa-
keisti draudimo sutarties sąlygas ir/ar per-
skaičiuoti draudimo įmoką. Jeigu Draudėjas 
apie draudimo rizikos padidėjimą Draudikui 
nepraneša, Draudikas turi teisę reikalauti 
nutraukti draudimo sutartį ir atlyginti nuos-
tolius tiek, kiek jų nepadengia gautos įmo-
kos;

11.3.2. tikrinti Draudėjo pateiktų dokumentų bei 
duomenų teisingumą (įskaitant duomenų 
gavimą iš registrų ir kitų trečiųjų asmenų);

11.3.3. teikti Draudėjui privalomus nurodymus dėl 
žalos sumažinimo ar išvengimo;

11.3.4. samdyti ekspertus, vertintojus bei kitus as-
menis draudžiamojo įvykio aplinkybėms tirti.

12. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  
DRAUDŽIAMOJO ĮVYKIO ATVEJU 

12.1. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudėjas pri-
valo:

12.1.1. nedelsiant, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, 
raštu informuoti Draudiką apie įvykį;

12.1.2. visomis išgalėmis siekti išvengti ar sumažinti 
nuostolius. Laikytis Draudiko nurodymų, jei 
Draudikas tokius teikia;

12.1.3. Draudikui pareikalavus, leisti ir sudaryti 
sąlygas jam atlikti bet kuriuos veiksmus ir 
tyrimus nuostolių priežastims, jų dydžiui ir 
apimčiai nustatyti. Suteikti Draudiko pa-
geidaujama forma visą su įvykiu susijusią 
informaciją, dokumentus ir kitus įrodymus;

12.1.4. nedelsiant informuoti Draudiką jei žala (visa 
arba jos dalis) buvo (arba potencialiai gali 
būti) atlyginta valdžios institucijų ar kitų 
subjektų, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo 
išmoka jau išmokėta ar dar tik bus mokama;



12.1.5. vykdyti kitas pareigas, numatytas Draudi-
mo sutartyje ir teisės aktuose.

12.2. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudikas pri-
valo:

12.2.1. teisės aktų nustatytais atvejais informuoti 
Draudėją ir Naudos gavėją apie draudžia-
mojo įvykio tyrimo eigą;

12.2.2. gavęs visą informaciją, reikšmingą drau-
džiamojo įvykio fakto, aplinkybių, pasekmių 
bei draudimo išmokos dydžio nustatymui 
bei pagrindimui, teisės aktuose nustatytais 
terminais išmokėti draudimo išmoką.

13. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMO ATVEJAI

13.1. Draudimo rizikos padidėjimas – tai šiose Taisy-
klėse, draudimo sutartyje ir/ar kituose Draudikui 
pateiktuose dokumentuose nurodytų aplinkybių 
pasikeitimas, atsiradimas ar pasibaigimas, įskai-
tant (bet neapsiribojant) aplinkybes, apie kurias 
Draudikas teiravosi pateikdamas Draudėjui klau-
simus prašyme sudaryti draudimo sutartį ar ki-
tokiu būdu.

13.2. Draudimo rizikos padidėjimu visais atvejais taip 
pat yra laikomas:

13.2.1. staigus Draudėjo mokumo, kapitalo ir kitų 
pagrindinių finansinių rodiklių pablogėji-
mas;

13.2.2. Draudėjo vėlavimas atlikti darbus, teikti 
paslaugas ir/arba tiekti prekes, vykdyti ki-
tus įsipareigojimus pagal konkursą/Sutar-
tį dėl Naudos gavėjo, trečiųjų asmenų ar 
Draudėjo kaltės;

13.2.3. bet kokio Naudos gavėjo įspėjimo, raginimo 
ar kito panašaus dokumento gavimas dėl 
Sutarties prievolių neįvykdymo ar netinka-
mo įvykdymo;

13.2.4. bet koks Sutarties sąlygų pakeitimas.

14. DRAUDIMO UŽSTATAS (DEPOZITAS)

14.1. Draudiko ir Draudėjo susitarimu laidavimo drau-
dimo sutartyje gali būti nustatytas užstatas 
(depozitas), kuris privalo būti sumokėtas į Drau-
diko sąskaitą bankiniu pavedimu tokiais pačiais 
terminais kaip ir draudimo įmoka. 

14.2. Draudikas įsipareigoja grąžinti užstatą (depozitą) 
Draudėjui per 10 kalendorinių dienų nuo Drau-
dėjo prašymo grąžinti užstatą (depozitą) gavimo 
dienos, įvykdžius sąlygas:

14.2.1. laidavimo draudimo sutarties galiojimo lai-
kotarpis yra pasibaigęs ir Naudos gavėjas 
raštiškai informuoja Draudiką apie visišką 
Draudėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymą;

14.2.2. laidavimo draudimo sutarties galiojimo lai-
kotarpis yra pasibaigęs ir Naudos gavėjas 
per tris mėnesius nuo laidavimo termino 
pabaigos nepareiškia Draudikui arba Drau-
dėjui reikalavimų ar pretenzijų, ir yra gau-
tas Draudėjo raštiškas patvirtinimas apie 
visišką Draudėjo prievolių Naudos gavėjui 
įvykdymą ir pretenzijų iš Naudos gavėjo ne-
buvimą;

14.2.3. laidavimo draudimo sutartis yra nutrauk-
ta prieš terminą ir Naudos gavėjas grąžina 
Draudikui originalų laidavimo draudimo 
raštą bei raštu patvirtina Draudikui, kad ne-
turi ir neturės jokių pretenzijų Draudikui pa-
gal laidavimo raštą.

15. TEISIŲ IR PAREIGŲ, KYLANČIŲ IŠ DRAUDIMO 
SUTARTIES, PERLEIDIMAS

15.1. Draudiko teisės ir pareigos, kylančios iš draudi-
mo sutarties, gali būti perleistos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu ir kitais 
teisės aktais.

15.2. Jeigu Draudėjas nesutinka su Draudiko ketinimu 
perleisti teises ir pareigas pagal draudimo su-
tartį kitoms draudimo įmonėms, jis gali nutraukti 
draudimo sutartį. Tokiu atveju Draudikas priva-
lo grąžinti Draudėjui sumokėtą draudimo įmoką 
už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį 
neišskaičiuodamas Taisyklių 11.1.2. p. numatytų 
mokesčių.

15.3. Draudėjas neturi teisės perduoti savo teisių ir 
pareigų pagal draudimo sutartį be rašytinio 
Draudiko sutikimo.

16. DRAUDIMO SUTARČIAI TAIKOMA TEISĖ

16.1. Jeigu šalys nesutaria kitaip, draudimo sutarčiai 
taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Draudimo sutarties ginčai sprendžiami derybų 
būdu, o nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos Res-
publikos teismuose. Ginčams taikoma Lietuvos 
Respublikos teisė.

18. KEITIMASIS INFORMACIJA
18.1. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas 

ar jo atstovas ir Draudėjas ar jo atstovas apsikei-
čia informacija, kurią privalo pateikti kitai drau-
dimo sutarties šaliai vadovaujantis teisės aktais 
ir draudimo sutarties nuostatomis. Ši informacija 
gali būti teikiama tiek žodžiu, tiek raštu, nebent 
draudimo sutartyje numatyta kitaip.

18.2. Sudarius draudimo sutartį, visi pranešimai, ku-
riuos draudimo sutarties šalys teikia viena kitai, 
privalo būti pateikiami raštu, išskyrus Draudiko 
nurodymus administruojant draudžiamąjį įvykį. 
Draudimo tarpininkai nėra įgalioti priimti prane-
šimus.

18.3. Pranešimai Draudėjui gali būti siunčiami raštu 
faksimiliniu ryšiu, telefono trumposiomis žinutė-
mis (SMS), paštu, elektroniniu paštu, naudojantis 
kurjerio paslaugomis arba per Draudiko savitar-
nos sistemą. Informacija adresuojama ar siun-
čiama fakso, telefono numeriu, elektroninio paš-
to ar fiziniu adresu, nurodytu draudimo liudijime 
(polise). 

18.4. Pranešimai Draudikui siunčiami raštu ir adresuo-
jami Draudiko registracijos adresu, arba patei-
kiami per Draudiko savitarnos sistemą. 
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Alytaus skyrius
Pulko g. 4, LT-62133 Alytus
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2110 

Jonavos skyrius
J. Basanavičiaus g. 29, LT-55001 Jonava
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2109

Kauno skyrius
Pramonės g. 4E, LT-51329 Kaunas
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2132

Klaipėdos skyrius
Birutės g. 14, LT-91204 Klaipėda
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2133

Mažeikių skyrius
Laisvės g. 25, LT-89222 Mažeikiai
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2134

Panevėžio skyrius
Topolių al. 6-3, LT-35169 Panevėžys
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2176

Šiaulių skyrius
Tilžės g. 121, LT-77161 Šiauliai
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2175

Vilniaus skyrius
Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius
Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 210 2109

Seesam Insurance AS Lietuvos filialo administracija
Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius

Klientų aptarnavimo tel. (8 700) 77 777
Faks. (8 5) 275 7339
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