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1.9.

1.10.

I dalis.
Bendrosios draudimo sąlygos
PATVIRTINTA
ADB „Gjensidige“ valdybos posėdyje
2021 m. balandžio 29 d.
Įsigaliojo nuo 2021 m. gegužės 11 d.

1.

Sąvokos

1.1.

Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi
į draudiką dėl draudimo sutarties
sudarymo ar kuriam draudikas pasiūlė
sudaryti draudimo sutartį, arba kuris
sudarė draudimo sutartį su draudiku.
Draudikas – ADB „Gjensidige“.
ADB „Gjensidige“ draudimo produktų
platintojų sąrašai skelbiami www.
gjensidige.lt ir www.lb.lt.
Draudžiamasis įvykis – draudimo
sutartyje nurodytas atsitikimas,
kuriam įvykus draudikas privalo mokėti
draudimo išmoką.
Draudimo apsauga – draudiko
įsipareigojimas įvykus draudžiamajam
įvykiui mokėti draudimo išmoką.
Draudimo įmoka – draudimo sutartyje
nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas
draudimo sutartyje nustatyta tvarka
moka draudikui už draudimo apsaugą.
Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią
įvykus draudžiamajam įvykiui draudikas
privalo išmokėti draudėjui ar kitam
asmeniui, turinčiam teisę į draudimo
išmoką, arba kita draudimo sutartyje
nustatyta išmokos forma.
Draudimo laikotarpis – laiko tarpas
nuo draudimo apsaugos pradžios iki
pabaigos, nebūtinai sutampantis su
draudimo sutarties terminu. Jeigu

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.11.
1.12.

1.13.

draudimo sutarties sąlygose nenustatyta
kitaip, laikoma, kad draudimo apsauga
galioja tik draudimo laikotarpiu.
Draudimo sutarties terminas – šalims
tinkamai ir laiku vykdant sutartinius
įsipareigojimus draudimo liudijime
nustatytas draudimo sutarties galiojimo
laikotarpis.
Draudimo liudijimas (polisas) –
draudiko išduodamas dokumentas,
patvirtinantis draudimo sutarties
sudarymą.
Draudimo rizika – draudimo objektui
gresiantis tikėtinas pavojus.
Draudimo suma – draudimo sutartyje
nurodyta arba draudimo sutartyje
nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų
suma, kurios negali viršyti draudimo
išmoka, išskyrus draudimo sutartyje
nustatytus atvejus.
Draudimo sutartis – draudimo
rūšies taisyklių pagrindu sudaroma
rašytinė sutartis tarp draudiko ir
draudėjo. Draudėjas draudimo
sutartimi įsipareigoja mokėti joje
numatytą draudimo įmoką. Draudikas
draudimo sutartimi įsipareigoja įvykus
draudžiamajam įvykiui sumokėti
draudimo išmoką. Draudimo sutartį
sudaro:
• draudimo liudijimas (polisas) ir jo
priedai;
• draudimo taisyklės ir (arba) kitos
draudimo sutarties sąlygos, dėl kurių
draudėjas ir draudikas susitaria raštu
(individualios draudimo sutarties
sąlygos);
• prašymas sudaryti draudimo sutartį,
jeigu toks buvo pateiktas.

1.14.

Draudimo taisyklės – draudiko
parengtos standartinės draudimo
sutarties sąlygos, kurias sudaro:
• bendrosios draudimo sąlygos;
• draudimo rūšies sąlygos;
• draudimo rūšies papildomos sąlygos.
Draudimo sutarčiai taikomos tik tos
papildomos draudimo rūšies sąlygos,
kurios nurodytos draudimo liudijime.
Esant prieštaravimui tarp bendrųjų
draudimo sąlygų ir draudimo rūšies
sąlygų, vadovaujamasi draudimo rūšies
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1.15.
1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

sąlygomis. Esant prieštaravimui tarp
draudimo rūšies papildomų sąlygų ir
bendrųjų ar draudimo rūšies sąlygų,
vadovaujamasi draudimo rūšies
papildomomis sąlygomis.
Draudimo taisyklės skelbiamos viešai
draudiko tinklalapyje www.gjensidige.
lt, taip pat prieš sudarant draudimo
sutartį jų kopija įteikiama draudėjui.
Jeigu tam tikri klausimai neaptarti
šiose Draudimo taisyklėse,
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
įstatymais.
Draudimo vertė – draudžiamo turto ar
turtinės rizikos vertė.
Išskaita – fiksuota pinigų suma arba
procentais išreikštas ar kitaip draudimo
sutartyje nustatytas dydis, kuriuo
draudžiamojo įvykio atveju mažinama
mokėtina draudimo išmoka (šio dydžio
suma draudėjas pats prisideda prie
nuostolių atlyginimo).
Besąlyginė išskaita – suma, kuria
kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju
draudikas mažina mokėtiną draudimo
išmoką. Jeigu draudimo sutartyje
nenurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita
besąlyginė.
Sąlyginė išskaita – nuostolio dalis,
išreikšta pinigų suma, kurią draudėjas
apmoka, jei patirtas nuostolis neviršija
išskaitos dydžio. Jeigu nuostolis viršija
sąlyginės išskaitos dydį, draudimo
išmoka mokama neišskaičiuojant
išskaitos.
Naudos gavėjas – draudimo sutartyje
nurodytas asmuo arba draudėjo, o
draudimo sutartyje nurodytais atvejais −
ir apdraustojo, paskirtas asmuo, turintis
teisę gauti draudimo išmoką.
Nedraudžiamasis įvykis – draudimo
sutartyje arba įstatymuose nurodytas
įvykis, kuriam įvykus draudikas nemoka
draudimo išmokos.

2.

Draudimo sutarties
sudarymas

2.1.

Draudimo sutartis sudaroma draudėjo ir
draudiko susitarimu.
Draudėjas gali (jeigu draudimo rūšies
sąlygose nenurodyta kitaip) sudaryti
draudimo sutartį savo arba dėl kito
asmens, kuris nurodomas draudimo
liudijime, turtiniais interesais. Toks
asmuo tampa apdraustuoju. Draudimo
sutarties sąlygos, kurios taikomos
draudėjui, galioja ir apdraustajam,

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

išskyrus pareigą mokėti draudimo
įmokas.
Draudėjas pateikia draudikui rašytinį
prašymą dėl draudimo sutarties
sudarymo arba išreiškia norą sudaryti
ją kitu būdu (internetu, telefonu, e.
paštu, klientų aptarnavimo vietoje).
Draudėjas atsako už kreipimesi dėl
draudimo sutarties sudarymo nurodytų
duomenų teisingumą.
Draudimo sutarties sudarymą patvirtina
draudiko išduotas draudimo liudijimas.
Iki draudimo įmokos ar jos pirmosios
dalies sumokėjimo draudimo liudijimas
laikomas draudimo pasiūlymu, nebent
draudimo sutartyje numatytas draudimo
įmokos ar jos pirmosios dalies mokėjimo
atidėjimo laikotarpis.
Draudikas, vertindamas draudimo
riziką, tvarko duomenis apie draudimo
objektą. Priklausomai nuo draudžiamo
objekto, šie duomenys gali būti gaunami
iš tokių subjektų kaip VĮ „Registrų
centras“ Nekilnojamojo turto registro,
VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos
transporto priemonių draudikų biuro.
Išsamesnė informacija pateikiama
draudiko interneto svetainėje www.
gjensidige.lt esančiuose Asmens
duomenų tvarkymo principuose.
Draudimo rūšies taisyklėse gali būti
nustatoma ir kitokia draudimo sutarties
sudarymo tvarka.

3.

Draudimo sutarties
galiojimas ir pakeitimas

3.1.

Draudimo sutartis sudaroma šalių
sutartam ir draudimo liudijime
nurodytam terminui.
Draudimo sutartis įsigalioja nuo
draudimo liudijime nurodytos dienos
00:00 val. (Lietuvos laiku), jei liudijime
nėra nurodytas kitas laikas, bet ne
anksčiau, nei sumokama sutarta visa
draudimo įmoka ar jos pirmoji dalis,
jeigu draudimo sutartyje nenumatytas
draudimo įmokos ar jos pirmosios dalies
mokėjimo atidėjimo laikotarpis:
jeigu draudimo įmoka (jei ji mokama
dalimis – jos pirmoji dalis) sumokama iki
draudimo sutartyje nurodytos draudimo
sutarties galiojimo pradžios, draudimo
sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga
pradedama teikti nuo draudimo
sutartyje nurodytos draudimo sutarties
galiojimo pradžios;

3.2.

3.2.1.
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3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.3.

jeigu draudimo įmoka (jei ji mokama
dalimis – jos pirmoji dalis) nesumokama
iki draudimo sutartyje nurodytos
draudimo sutarties galiojimo pradžios ir
po to delsiama ją sumokėti mažiau nei
30 kalendorinių dienų, draudimo sutartis
įsigalioja, tačiau draudimo apsauga
pradedama teikti nuo paskesnės dienos
00:00 val. po to, kai buvo sumokėta
įmoka; draudimo sutarties terminas šiuo
atveju nepratęsiamas;
jeigu draudimo įmoka (jei ji mokama
dalimis – jos pirmoji dalis) nesumokama
iki draudimo sutartyje nurodytos
draudimo sutarties galiojimo laikotarpio
pradžios ir po to delsiama ją sumokėti
30 kalendorinių dienų ar ilgiau, draudimo
sutartis neįsigalioja, draudimo apsauga
nepradedama teikti, o pavėluotai
sumokėta draudimo įmoka grąžinama
draudėjui;
sumokėjus tik dalį sutartyje nurodytos
draudimo įmokos (jei ji mokama dalimis
– dalį pirmosios įmokos) draudimo
sutartis neįsigalioja ir draudikas
nesuteikia draudimo apsaugos,
jei rašytinėje draudimo sutartyje
nenurodyta kitaip.
Jeigu sutartyje numatytas draudimo
įmokos (jei ji mokama dalimis – pirmosios
jos dalies) atidėjimas, draudimo
sutarties įsigaliojimas nesiejamas
su įmokos sumokėjimu ir draudimo
sutartis įsigalioja bei draudimo
apsauga pradedama taikyti nuo
draudimo sutartyje nurodytos draudimo
sutarties galiojimo pradžios. Draudėjui
nesumokėjus atidėtos draudimo įmokos
(jei ji mokama dalimis – pirmosios
jos dalies) sutartyje numatytu laiku,
taikomos eilinės draudimo įmokos
nesumokėjimo pasekmės, numatytos
šių Bendrųjų draudimo sąlygų 4.6–4.7
punktuose.
Jeigu draudimo sutartis sudaroma
ryšio priemonėmis (šių Bendrųjų sąlygų
7.3.2 punktas), jos įsigaliojimo data
nustatoma po 14 kalendorinių dienų
nuo sudarymo dienos, išskyrus atvejus,
kai draudėjas nurodo ankstesnę
datą. Draudėjui nurodžius ankstesnę
sutarties įsigaliojimo datą, laikoma,
kad draudimo apsauga pradedama
teikti nuo draudėjo nurodytos
datos (anksčiau, nei pasibaigs ryšio
priemonėmis sudarytos sutarties
atsisakymo terminas kliento prašymu),
bet ne ankščiau nei sumokama sutarta
visa draudimo įmoka ar jos pirmoji
dalis.

3.4.

Draudimo sutartis gali būti pakeista tik
draudiko ir draudėjo rašytiniu susitarimu,
išskyrus joje numatytus atvejus.

4.

Draudimo įmoka ir
jos mokėjimas

4.1.

Draudimo įmokos dydį apskaičiuoja
draudikas, atsižvelgdamas į draudėjo
pateiktą informaciją, draudimo objektą,
draudimo sumą, draudimo riziką, kitas
draudimo sutartyje nustatytas sąlygas ir
kitą svarbią informaciją.
Draudimo įmokas galima sumokėti
pavedimu, grynaisiais, naudojantis
elektronine bankininkyste arba draudiko
partnerių tinklu. Galimybė sumokėti
draudimo įmokas grynaisiais arba
atsiskaityti mokėjimo kortele sudaroma
tik kai kuriuose, draudiko parinktuose,
padaliniuose. Draudėjas atsako už tai,
kad jo mokama draudimo įmoka laiku
patektų į draudiko sąskaitą banke ir kad
mokėjimo dokumentuose būtų įrašyti
visi draudiko reikalaujami mokėtoją
ir draudimo sutartį identifikuojantys
rekvizitai.
Faktinė draudimo įmokos sumokėjimo
diena laikoma ta diena, kai draudimo
įmoka įrašoma į draudiko ar draudiko
įgalioto draudimo tarpininko nurodytą
sąskaitą banke arba sumokama
grynaisiais ir tenkina šių Bendrųjų
draudimo sutarties sąlygų 4.2 punkto
reikalavimus, kitu atveju – diena, kai
draudikas identifikuoja gautą draudimo
įmoką.
Draudimo įmokas už draudėją gali
sumokėti kiti asmenys, neįgydami jokių
teisių į draudimo sutartį ir sumokėtas
draudimo įmokas. Jeigu draudėjas
nutraukia draudimo sutartį prieš terminą
ar kitais pagrindais susidaro grąžintinas
draudimo įmokos likutis, jis grąžinamas
draudėjui, neatsižvelgiant į tai, kas
mokėjo draudimo įmoką ar jos dalį,
išskyrus draudimo sutartyje nurodytas
ar draudėjo ir draudiko atskirai raštu
sutartas išimtis.
Jeigu draudimo įmoka ar jos dalis
nesumokama sutartu laiku, draudikas
turi teisę skaičiuoti 0,02 % dydžio
delspinigius nuo nesumokėtos sumos už
kiekvieną uždelstą dieną.
Draudėjui nesumokėjus draudimo
įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje
nustatytu laiku (išskyrus atvejus, kai
draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
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4.7.

su draudimo įmokos ar jos dalies
sumokėjimu), draudikas apie tai privalo
pranešti draudėjui raštu nurodydamas,
kad per 30 dienų nuo pranešimo
išsiuntimo draudėjui nesumokėjus
draudimo įmokos ar jos dalies draudimo
sutartis pasibaigs. Informacijos
pateikimo tvarka nurodyta šių Bendrųjų
draudimo sąlygų 13 punkte.
Tuo atveju, kai draudimo įmoka iš
dalies buvo sumokėta ir po sutarties
nutraukimo dėl įmokos nesumokėjimo
lieka klientui grąžintina suma, iš
grąžintinos įmokos dalies išskaičiuojamos
sumos, numatytos šių Bendrųjų
draudimo sutarties sąlygų 8.3 punkte.

5.

Draudėjo ir draudiko
teisės ir pareigos

5.1.
5.1.1.

Draudėjo teisės:
susipažinti su Draudimo taisyklėmis ir
gauti jų kopiją;
draudžiamojo įvykio atveju reikalauti,
kad draudikas įstatymuose ir (ar)
draudimo sutartyje nustatyta tvarka
išmokėtų draudimo išmoką;
gauti informaciją apie draudžiamojo
įvykio tyrimą;
nutraukti draudimo sutartį joje
nustatyta tvarka;
reikalauti pakeisti draudimo sutarties
sąlygas arba sumažinti draudimo
įmoką, jeigu draudimo rizika sumažėja,
o draudikui nesutikus pakeisti draudimo
sutarties sąlygų ar sumažinti draudimo
įmokos − kreiptis į teismą dėl draudimo
sutarties nutraukimo ar pakeitimo
iš esmės pasikeitus aplinkybėms
arba nutraukti draudimo sutartį joje
nustatyta tvarka.
Draudėjo pareigos:
prieš sudarant draudimo sutartį, raštu
pateikti prašymą sudaryti draudimo
sutartį ir prašyme nurodytus kitus
dokumentus. Rašytinis prašymas
sudaryti draudimo sutartį turi būti
pateiktas, jeigu tai nurodyta draudimo
rūšies sąlygose;
suteikti draudikui visą žinomą
informaciją apie aplinkybes, galinčias
turėti esminės įtakos draudžiamojo
įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio
galimų nuostolių dydžiui (draudimo
rizikai). Esminės aplinkybės, apie
kurias draudėjas privalo informuoti
draudiką prieš sudarant draudimo
sutartį:

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.2.1. informacija, nurodoma rašytiniame
prašyme sudaryti draudimo sutartį (jeigu
toks prašymas būtinas pagal draudimo
rūšies sąlygas);
5.2.2.2. informacija, kurios draudikas pareikalavo
raštu;
5.2.2.3. informacija, kurią draudikas prašo
pateikti, kai draudimo sutartis sudaroma
internetu ar telefonu;
5.2.2.4. informacija apie kitas draudimo
sutartis, pagal kurias draudimo objektas
apdraustas nuo tų pačių rizikų;
5.2.2.5. draudimo rūšies sąlygose, be anksčiau
minėtų, gali būti nustatomos ir kitos
aplinkybės, galinčios turėti esminės
įtakos vertinant riziką;
5.2.3. informuoti apdraustąjį, naudos gavėją
ir (arba) mokėtoją apie ketinamą
sudaryti, sudarytą draudimo sutartį,
supažindinti apdraustąjį, naudos
gavėją su draudimo sutarties sąlygomis
ir jų pakeitimais, užtikrinti, kad
visu draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiu apdraustieji, naudos
gavėjai neprieštarauja dėl jų paskyrimo
apdraustaisiais ar naudos gavėjais.
Informuoti apdraustąjį, naudos gavėją
ir (arba) mokėtoją, kad jų asmens
duomenys perduodami draudikui
draudimo sutarties sudarymo tikslu,
ir supažindinti su ADB „Gjensidige“
Asmens duomenų tvarkymo principais;
5.2.4. mokėti draudimo įmokas draudimo
sutartyje nurodytais terminais; atliekant
mokėjimo pavedimą mokėjimo
dokumentuose įrašyti visus draudiko
reikalaujamus mokėtoją ir draudimo
sutartį identifikuojančius rekvizitus;
5.2.5. vykdyti draudiko nurodymus siekiant
mažinti riziką ir laikytis saugumo
priemonių, nustatytų draudimo rūšies
sąlygose, papildomose sąlygose ar
draudimo sutartyje, taip pat laikytis
draudiko nurodymų, duotų draudimo
sutarties galiojimo metu;
5.2.6. nedelsiant pranešti draudikui apie
padidėjusią riziką ar kitokį atvejį, kai
iš esmės keičiasi draudimo sutartyje
nustatytos aplinkybės; rizikos
padidėjimas ir kiti atvejai, dėl kurių
iš esmės keičiasi draudimo sutartyje
numatytos aplinkybės, apibrėžiami
draudimo rūšies sąlygose, papildomose
sąlygose ar draudimo sutartyje;
5.2.7. draudžiamojo įvykio atveju ar
susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių
kyla realus draudžiamojo įvykio
atsiradimo pavojus, užregistruoti įvykį
draudiko tinklalapyje www.gjensidige.
lt, savitarnoje arba telefonu 1626 ir
Verslinių gyvūnų draudimas Nr. 052
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.
5.3.7.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.

vykdyti pareigas, nustatytas draudimo
rūšies sąlygose, papildomose sąlygose
ar draudimo sutartyje, taip pat vykdyti
užregistravus įvykį draudiko duotus
nurodymus.
Draudiko teisės:
prieš sudarant draudimo sutartį
draudikas turi teisę (bet neprivalo)
apžiūrėti arba įvertinti draudžiamą
objektą, o prireikus − ir savo lėšomis
paskirti ekspertus draudimo rizikai
įvertinti. Draudiko atlikti vertinimai,
bet kokia jų rašytinė ataskaita, raštu ar
žodžiu išreikšta nuomonė laikoma tik
draudimo rizikos vertinimu ir negali būti
draudėjo naudojama kaip įrodymas, kad
draudimo objektas yra saugus, nekelia
pavojaus aplinkai, atitinka įstatymus ir
kitus teisės norminius aktus, inžinerinius,
pramoninius standartus ar kitus
reikalavimus;
jeigu draudimo interesas susijęs su
fizinio asmens sveikata, draudikas turi
teisę reikalauti iš draudėjo dokumentų,
patvirtinančių draudėjo (apdraudžiamo
asmens) amžių, sveikatos būklę, profesiją
ir kitas draudimo rizikai turinčias
reikšmės aplinkybes;
atsisakyti sudaryti draudimo sutartį
nenurodydamas priežasties;
padidėjus draudimo rizikai ar pasikeitus
kitoms esminėms draudimo sutarties
aplinkybėms, reikalauti pakeisti
draudimo sutarties sąlygas ir (arba)
perskaičiuoti draudimo įmoką; jeigu
draudėjas nesutinka pakeisti draudimo
sutarties sąlygų ar mokėti didesnės
draudimo įmokos, draudikas turi teisę
kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties
nutraukimo ar pakeitimo pasikeitus
esminėms sutarties aplinkybėms;
jeigu draudėjas nepraneša apie
draudimo rizikos padidėjimą ar iš
esmės pasikeitusias draudimo sutarties
aplinkybes, draudikas turi teisę reikalauti
nutraukti draudimo sutartį ir atlyginti
nuostolius tiek, kiek jų nepadengia
gautos įmokos; draudimo rizikos
padidėjimo atvejai nustatomi draudimo
rūšies sąlygose, papildomose sąlygose ir
kituose draudimo sutartį sudarančiuose
dokumentuose;
nutraukti draudimo sutartį įstatymuose
ir draudimo taisyklėse nustatyta tvarka;
taikyti mokestį už draudimo liudijimo
dublikato išdavimą.
Draudiko pareigos:
mokėti draudimo išmoką tik įsitikinus,
kad draudžiamasis įvykis tikrai atsitiko;
pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir

5.4.3.

5.5.

perskaičiuoti draudimo įmoką, jeigu
sutarties galiojimo laikotarpiu iš esmės
pasikeitus aplinkybėms draudimo rizika
sumažėja;
jeigu draudimo sutartis nutraukiama,
grąžinti draudėjui sumokėtą draudimo
įmoką už likusį draudimo sutarties
galiojimo laikotarpį, išskyrus draudimo
taisyklėse numatytus atvejus, kai
nepanaudota įmokos dalis negrąžinama.
Draudimo rūšies sąlygose, papildomose
sąlygose, draudimo sutartyje gali būti
apibrėžiamos ir kitos draudimo sutarties
šalių teisės ir pareigos.

6.

Draudimo išmokos
mokėjimo tvarka

6.1.

Draudimo išmokos už draudžiamuosius
įvykius mokamos draudimo rūšies
sąlygose sutartos draudimo sutarties
apsaugos ribose.
Draudimo apsauga taikoma visiems
draudžiamiesiems įvykiams, įvykusiems
galiojant draudimo sutarčiai. Jeigu
draudimo sutartyje numatyta taikyti
draudimo apsaugą ir draudžiamiesiems
įvykiams, įvykusiems iki įsigaliojant
draudimo sutarčiai, tokia sąlyga galioja, jei
draudimo sutarties šalys apie draudžiamąjį
įvykį, kuris įvyko iki įsigaliojant draudimo
sutarčiai, nežinojo, neturėjo ir negalėjo
žinoti.
Draudėjas, apdraustasis ir (ar)
nukentėjęs trečiasis asmuo privalo
pateikti draudikui visus reikiamus
dokumentus ir informaciją apie įvykio,
kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju,
priežastis ir pasekmes, reikalingus
draudimo išmokos dydžiui nustatyti,
taip pat dokumentus ir informaciją,
patvirtinančius draudžiamojo įvykio
tikrumą, atsakingus asmenis, žalos
apimtį.
Draudimo išmokos mokėjimo terminai:
draudimo išmoka išmokama ne vėliau
kaip per 30 dienų nuo tos dienos,
kai draudikas gauna visą reikiamą
dokumentais pagrįstą informaciją,
svarbią ir būtiną draudžiamojo įvykio
faktui, aplinkybėms, pasekmėms ir
draudimo išmokos dydžiui nustatyti;
jeigu dėl įvykio, kuris gali būti pripažintas
draudžiamuoju, draudėjui, apdraustajam
arba naudos gavėjui reiškiamas civilinis
ieškinys, keliama baudžiamoji byla, jo
atžvilgiu pradėtas teismo procesas,
atliekamas ikiteisminis arba kitas

6.2.

6.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.
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6.4.3.

6.4.4.

6.5.
6.6.
6.6.1.
6.6.2.

6.6.3.

6.7.

6.8.

privalomas valstybės institucijos tyrimas,
draudikas turi teisę atidėti išmokos
mokėjimą iki ikiteisminio tyrimo ar
kitos privalomai tyrimą atliekančios
institucijos tyrimo pabaigos ir (ar) iki
teismo sprendimo įsiteisėjimo arba bylos
sustabdymo ar nutraukimo dienos;
jeigu draudimo išmoka neišmokėta,
kas 30 dienų nuo pranešimo apie
draudžiamąjį įvykį gavimo dienos
draudikas raštu išsamiai informuoja
draudėją (naudos gavėją ar nukentėjusį
trečiąjį asmenį) apie draudžiamojo
įvykio tyrimo eigą, išskyrus atvejus, kai
trūksta dokumentų ar informacijos tik iš
draudėjo (naudos gavėjo ar nukentėjusio
trečiojo asmens) ir draudėjas (naudos
gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo)
jau yra informuotas apie dokumentus
ar informaciją, kuriuos privalo pateikti
draudžiamojo įvykio tyrimui;
jeigu nustatyta, kad įvykis yra
draudžiamasis, o draudėjas ir draudikas
nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio
ir tikslus žalos dydžio nustatymas
užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius, draudėjo
pageidavimu draudikas privalo išmokėti
sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo
išmokai.
Draudimo išmoka mokama pavedimu į
banko atsiskaitomąją sąskaitą.
Jeigu apdraustasis nepilnametis,
draudimo išmoka mokama:
į jo asmeninę banko sąskaitą, jeigu tokią
sąskaitą nepilnametis turi ir jos numeris
nurodytas draudikui;
tais atvejais, kai nepilnametis iki
keturiolikos metų neturi asmeninės
banko sąskaitos, esant vieno iš tėvų ar
globėjų prašymui ir raštiškam kito tėvo
ar globėjo sutikimui draudimo išmoka
mokama į vieno iš jo tėvų ar jo globėjo
sąskaitą;
tais atvejais, kai nepilnametis nuo
keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi
asmeninės banko sąskaitos, jo raštišku
sutikimu draudimo išmoka mokama į
vieno iš jo tėvų ar globėjo (rūpintojo)
sąskaitą.
Draudikas, mokėdamas draudimo išmoką
draudėjams, turintiems teisę įstatymų
nustatyta tvarka susigrąžinti mokesčius,
kad draudimo objektą būtų galima
atstatyti iki buvusios būklės, mažina
draudimo išmoką atitinkama galimų
susigrąžintinų mokesčių suma. Šiuo atveju
skaičiuojant išmokos dydį pirmiausia
atimama mokesčių suma, o po to išskaita.
Atleidimas nuo draudimo išmokos
mokėjimo:

6.8.1.

draudikas atleidžiamas nuo pareigos
mokėti draudimo išmoką, jeigu
draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo,
apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios,
išskyrus teisės aktų numatytus atvejus;
6.8.2. draudimo išmoka nemokama, jeigu
reikalavimas ją mokėti remiasi apgaule,
t. y. jei draudėjas, su juo susiję asmenys,
apdraustasis ar naudos gavėjas bandė
suklaidinti draudiką klastodamas faktus,
pateikdamas neteisingus duomenis,
neteisėtai padidindamas nuostolio sumą;
6.8.3. teisės aktai gali nustatyti ir kitus
atleidimo nuo draudimo išmokos
mokėjimo atvejus.
6.9.
Draudikas turi teisę sumažinti ar
atsisakyti mokėti draudimo išmoką,
jeigu draudėjas, apdraustasis ir naudos
gavėjas arba kuris nors iš jų:
6.9.1. tinkamai neinformuoja draudiko,
pateikia neteisingą ar nepilną
informaciją apie draudžiamąjį įvykį;
6.9.2. nesiima priemonių užkirsti kelią žalos
atsiradimui ar jos dydžiui sumažinti;
6.9.3. nesilaiko draudimo sutarties sąlygų ar
protingų draudiko reikalavimų, susijusių
su draudimo rizikos sumažinimu;
6.9.4. nesuteikia draudikui galimybės tinkamai
įvertinti nuostolių dydį ir (ar) priežastis;
6.9.5. nesiima priemonių, kurios leistų išsiieškoti
žalos atlyginimą iš ją padariusio asmens,
ar veikia keldamas sunkumų draudikui
įgyvendinti šio reikalavimo teisę
(subrogaciją);
6.10.
Jeigu įvykus draudžiamajam įvykiui
draudėjas dėl neatsargumo nepateikė
informacijos apie esmines aplinkybes,
draudikas privalo išmokėti draudimo
išmokos, kuri būtų išmokama draudėjui
įvykdžius savo pareigą, dalį, proporcingą
sutartos draudimo įmokos ir tos draudimo
įmokos, kuri būtų nustatyta žinant
nepateiktą informaciją, santykiui.
6.11.
Draudimo įmokos įskaitymas:
6.11.1. draudikas turi teisę (bet neprivalo)
iš draudimo išmokos išskaityti pagal
bet kurią sudarytą draudimo sutartį
nesumokėtą draudimo įmoką, kurios
mokėjimo terminas suėjęs, ir kitas laiku
nesumokėtas sumas; jeigu išskaitymas
nėra daromas, draudėjui lieka pareiga
sumokėti numatytas draudimo įmokas ir
kitus įsiskolinimus;
6.11.2. jeigu išmokėjus draudimo išmoką
draudimo sutartis pasibaigia, iš
draudimo išmokos išskaitomos visos
pagal tą draudimo sutartį nesumokėtos
draudimo įmokos.
6.12.
Jeigu apdraudus tą patį objektą pagal
kelias draudimo sutartis su skirtingais
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6.13.

6.14.

draudikais (dvigubas draudimas)
draudimo suma viršija draudimo vertę,
mokama draudimo išmoka, proporcinga
draudimo sumų pagal visas draudimo
sutartis santykiui.
Jeigu išmokėjus draudimo išmoką ar
jos dalį paaiškėja, kad pagal draudimo
sutartyje nustatytas sąlygas draudimo
išmoka neturėjo būti mokama arba
turėjo būti mažesnė, draudikui raštu
pareikalavus, draudėjas privalo per 30
kalendorinių dienų grąžinti jam draudimo
išmoką arba permokėtą sumą, išskyrus
įstatymų nustatytus atvejus. Tokią pat
pareigą turi ir apdraustasis arba naudos
gavėjas.
Draudikas nesuteikia draudimo
apsaugos ir nemoka draudimo išmokų,
jeigu draudimo apsaugos suteikimui ir
draudimo išmokų mokėjimui taikomos
Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos
ar kitos tarptautinės prekybinės,
ekonominės ar kitokios sankcijos,
draudimai, apribojimai bei kiti draudikui
taikomi įstatymai, nurodymai ir
reglamentai.

7.

Draudimo sutarties
pabaiga

7.1.

Draudimo sutarties terminas pasibaigia
draudimo sutartyje (liudijime) nurodytos
dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku),
jeigu draudimo sutartyje (liudijime)
nenurodytas kitas laikas.
Draudimo sutarties galiojimui artėjant
prie pabaigos draudikas prieš protingą
terminą turi teisę priminti draudėjui
apie besibaigiantį draudimo sutarties
terminą ir pasiūlyti pratęsti draudimo
apsaugą atsiųsdamas (pateikdamas)
tos pačios rūšies draudimo pasiūlymą
naujam laikotarpiui. Draudimo sumos,
įmokos, kitos taikytinos sąlygos
nurodomos draudimo pasiūlyme. Jame
taip pat nurodomos sąlygos, kaip
draudėjas gali išreikšti valią dėl sutikimo
su pateiktu pasiūlymu. Draudėjas,
nepageidaujantis gauti priminimo
apie besibaigiančią draudimo sutartį,
savo nesutikimą gali pateikti draudikui
telefonu 1626.
Draudimo sutartis pasibaigia prieš
galiojimo terminą:
jeigu dėl su draudžiamuoju įvykiui
nesusijusių priežasčių išnyko
draudžiamojo įvykio tikimybė arba
draudimo rizika;

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

draudikui sumokėjus visas išmokas,
atitinkančias draudimo sutartyje
numatytą draudimo sumą visam
draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui;
7.2.3. jeigu draudimo objektas yra visiškai
sunaikintas (kaip tai numatyta draudimo
rūšies sąlygose);
7.2.4. jeigu draudėjas (juridinis asmuo)
likviduojamas ir nėra jo teisių bei pareigų
perėmėjo;
7.2.5. jeigu pasikeičia apdraustojo turto
savininkas, išskyrus atvejus, kai draudimo
sutarties šalys ir naujasis turto savininkas
raštu sutaria kitaip arba kai naujuoju
savininku tampa pats draudėjas
(pvz., draudėjas išperka turtą lizingo
ar kitu būdu). Draudimo sutartis dėl
šiame punkte nurodytos priežasties
nutraukiama kitą darbo dieną po to, kai
draudikui pranešama apie atitinkamą
pasikeitimą;
7.2.6. draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos
ar jos dalies po draudiko pranešimo (šių
Bendrųjų sąlygų 4.6 punktas);
7.2.7. jeigu yra kiti įstatymuose ar draudimo
sutartyje nustatyti sutarčių ar pareigų
galiojimo pabaigos pagrindai.
7.3.
Draudimo sutarties nutraukimas ar
atsisakymas draudėjo iniciatyva:
7.3.1.
draudėjas turi teisę dėl bet kokios
priežasties nutraukti draudimo sutartį,
pranešdamas draudikui raštu ne mažiau
kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos
nutraukimo dienos;
7.3.2. draudėjas fizinis asmuo, su verslu,
prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais
tikslais sudaręs draudimo sutartį
nuotoliniu būdu, naudodamasis tik
ryšio priemonėmis (internetu, telefonu,
e. paštu) ar kitu būdu, t. y. draudikui ir
draudėjui fiziškai nesant kartu, turi teisę
atsisakyti tokios draudimo sutarties per
14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo
dienos, išskyrus:
7.3.2.1. draudimo sutartis, kurių terminas
trumpesnis nei vienas mėnuo;
7.3.2.2. draudimo sutartis, kurias kliento
prašymu abi šalys visiškai įvykdo (t. y.
draudikas suteikia draudimo apsaugą,
o draudėjas sumoka draudimo įmoką)
nepasibaigus 14 kalendorinių dienų
terminui nuo draudimo sutarties
sudarymo dienos;
7.3.3. draudėjas turi teisę nutraukti draudimo
sutartį kitais teisės aktų nuostatų ar
draudimo sutarties sąlygų numatytais
atvejais ir nustatyta tvarka.
7.4.
Draudimo sutarties nutraukimas
draudiko iniciatyva:
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7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

jeigu sudarius draudimo sutartį
nustatoma, kad draudėjas ar
apdraustasis suteikė draudikui ar jo
atstovui žinomai melagingą informaciją
apie esmines aplinkybes, draudikas
turi teisę reikalauti pripažinti draudimo
sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus,
kai aplinkybės, kurios buvo nuslėptos, iki
draudžiamojo įvykio išnyko ar neturėjo
jam įtakos;
jeigu draudėjas ar apdraustasis dėl
neatsargumo nepateikė informacijos
apie esmines aplinkybes, šioms
paaiškėjus draudikas ne vėliau kaip per
du mėnesius turi teisę pasiūlyti draudėjui
pakeisti draudimo sutartį. Draudėjui
atsisakius tai padaryti arba per vieną
mėnesį neatsakius į draudiko pasiūlymą,
draudikas turi teisę reikalauti nutraukti
draudimo sutartį;
jeigu draudikas, žinodamas aplinkybes,
apie kurias draudėjas neinformavo dėl
neatsargumo, nebūtų sudaręs draudimo
sutarties, draudikas per du mėnesius
nuo paaiškėjusio fakto, kad draudėjas
nepateikė nustatytos informacijos
dėl neatsargumo, turi teisę nutraukti
draudimo sutartį;
draudimo rūšies taisyklėse gali būti
numatyti ir kiti atvejai, kai draudimo
sutartis gali būti nutraukta draudiko
iniciatyva arba pasibaigia.

8.

Atsiskaitymo tvarka
nutraukus draudimo
sutartį

8.1.

Jeigu draudimo sutartis nutraukiama
ar pasibaigia iki jos termino pabaigos,
draudikas turi teisę į įmokos dalį už
draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.
Jeigu draudimo sutartis pasibaigia
ar nutraukiama pagal šių Bendrųjų
draudimo sutarties sąlygų 7.3.2 – 7.3.3,
7.5.1 punktus, likusi draudimo įmokos
dalis draudėjui negrąžinama.
Jeigu draudimo sutartis pasibaigia
ar nutraukiama draudėjo iniciatyva
arba pagal šių Bendrųjų draudimo
sutarties sąlygų 7.3.4–7.3.7, 5.1.2 ar
8.4.2 punktus, draudikas iš draudėjui
grąžintinos įmokos dalies išskaičiuoja
sutarties sudarymo ir vykdymo
išlaidas (20 % įmokos už nepanaudotą
draudimo terminą, ne ilgesnį kaip
vieni metai, bet ne mažiau nei 14 Eur);
jeigu draudimo sutarties sudarymo ir

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

8.6.

vykdymo išlaidų neįmanoma išskaičiuoti
iš draudėjo sumokėtos įmokos dalies
(nepakankama suma), šias išlaidas
privalo padengti draudėjas. Grąžintinos
ar mokėtinos sumos skaičiuojamos ne
ankstesnę kaip kitą darbo dieną po
tos dienos, kai draudikui pranešama
apie aplinkybes, sudarančias pagrindą
draudimo sutarties nutraukimui arba
pasibaigimui.
Jeigu draudėjas atsisako ryšio
priemonėmis sudarytos draudimo
sutarties (šių Bendrųjų sąlygų 7.3.2
punktas) per 14 kalendorinių dienų
nuo draudimo sutarties sudarymo
dienos:
jei draudimo apsauga nebuvo pradėta
teikti – grąžinama visa sumokėta
draudimo įmoka, neatskaičius
administracinių išlaidų;
jeigu draudimo apsauga buvo pradėta
teikti – grąžinama nepanaudota
draudimo įmoka, išskaičiavus
draudimo įmokos dalį, proporcingą
suteiktos draudimo apsaugos
terminui.
Jeigu draudėjas nebuvo sumokėjęs
visų sutartų draudimo įmokų iki
draudimo sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo datos, nutraukiant sutartį
ar jai pasibaigus jis privalo sumokėti
draudimo įmokos dalį už iki draudimo
sutarties nutraukimo ar pasibaigimo
suteiktą draudimo apsaugą.
Grąžintina draudimo įmoka ar jos
dalis pervedama į draudėjo nurodytą
atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau
kaip per 14 darbo dienų nuo draudėjo
raštiško prašymo gavimo dienos,
bet ne ankščiau kaip po draudimo
sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

9.

Ilgesnių nei vienų metų
draudimo sutarčių sąlygos

9.1.

Jeigu draudimo liudijime nustatytas
ilgesnis nei vienų metų draudimo
sutarties terminas, kiekvienų einamųjų
metų draudimo pabaigoje draudikas turi
teisę:
kitiems draudimo metams nustatyti
kitas draudimo sumas, draudimo
įmokas, išskaitas (pvz., siekdamas
išvengti nevisiško draudimo, infliacijos,
dėl įstatymų, perdraudimo sąlygų
pasikeitimo, nuostolių istorijos ir pan.);
kitiems draudimo metams taikyti naują
draudimo taisyklių redakciją.

9.1.1.

9.1.2.
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9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.3.

9.4.

Naujos draudimo sutarties sąlygos
įsigalioja nuo kitų draudimo metų
pradžios tik jeigu tenkinamos abi šios
sąlygos:
draudikas draudėjui (o jeigu yra naudos
gavėjas – ir šiam) raštu pasiūlė pakeisti
draudimo sąlygas ne vėliau kaip prieš
1 mėnesį iki einamųjų draudimo metų
pabaigos ir
draudėjas ir (ar) naudos gavėjas iki
einamųjų draudimo metų pabaigos raštu
nepranešė apie nesutikimą su draudimo
sutarties sąlygų pakeitimais.
Jeigu draudėjas ir (ar) naudos
gavėjas nesutinka su draudiko
siūlomais draudimo sutarties sąlygų
pakeitimais ir apie tai pranešė
draudikui raštu iki einamųjų
draudimo metų pabaigos, draudimo
sutartis nutrūksta nuo einamųjų
draudimo metų pabaigos ir draudėjui
grąžinama visa sumokėta draudimo
įmoka už likusį draudimo sutarties
galiojimo laikotarpį, neišskaičiuojant
draudimo sutarties sudarymo ir
vykdymo išlaidų.
Draudikui neatsiuntus pasiūlymo
keisti draudimo sąlygas draudimo
sutartis kitais draudimo metais
galioja tomis pačiomis sąlygomis kaip
praėjusiais ir draudimo įmoka turi
būti mokama tokia pati ir tais pačiais
terminais, kaip ir draudimo metais
prieš tai.

10.

Pareiga saugoti
informaciją

10.1.

Draudikas saugo gautą informaciją apie
draudėją, apdraustą asmenį ar naudos
gavėją ir jos neatskleidžia tretiesiems
asmenims, išskyrus teisės aktų
numatytus atvejus.
Informacija apie draudėją, apdraustąjį ar
naudos gavėją gali būti atskleista:
teismams, teisėsaugos, priežiūros,
ginčų nagrinėjimo ir kitoms
institucijoms įstatymų nustatytais
atvejais;
perdraudikams, draudiko akcininkų
grupės įmonėms;
draudiko samdomiems ekspertams,
atstovams, konsultantams ir kitiems
teikiantiems draudikui paslaugas
subjektams;
gavus raštišką draudėjo, apdraustojo,
naudos gavėjo sutikimą arba prašymą;
kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.
10.2.3.

10.2.4.
10.2.5.

11.

Draudimo sutartimi
nustatytų teisių ir
pareigų perleidimas

11.1.

Draudikas turi teisę iš draudimo sutarties
kylančias savo teises ir pareigas perleisti
kitiems draudikams įstatymų numatyta
tvarka. Apie ketinimą perleisti iš
draudimo sutarties kylančias savo teises
ir pareigas draudikas turi informuoti
įstatymų nustatyta tvarka.
Draudėjas be raštiško draudiko pritarimo
neturi teisės perleisti iš draudimo
sutarties kylančių savo teisių ir pareigų.

11.2.

12.

Ginčų tarp draudėjo ir
draudiko sprendimo
tvarka

12.1.

Skundus dėl draudiko ar draudimo
produktų platintojo veiklos galima pateikti
ADB „Gjensidige“ elektroniniu paštu info@
gjensidige.lt ar draudiko buveinės adresu
Žalgirio g. 90, Vilnius.
Išsami informacija apie skundų
pateikimo ir ginčų nagrinėjimo tvarką,
įskaitant dėl draudimo produktų
platintojo veiklos, skelbiama draudiko
tinklalapyje
www.gjensidige.lt.
Ginčai, kylantys iš draudimo sutarties,
sprendžiami derybomis. Jeigu
šalys nepasiekia susitarimo, ginčas
sprendžiamas neteismine tvarka Lietuvos
banke, Totorių g. 4, LT-01103 Vilnius
(daugiau informacijos www.lb.lt) arba
kompetentingame Lietuvos Respublikos
teisme.
Draudimo sutartims taikoma Lietuvos
Respublikos teisė, jeigu draudimo
sutartyje (individualioje draudimo
sutartyje arba draudimo liudijime) šalys
nesutarė kitaip.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

Informacijos teikimo kitai
sutarties šaliai tvarka

13.1.

Bet koks pranešimas, kurį viena
draudimo sutarties šalis (taip pat ir
apdraustasis bei naudos gavėjas)
privalo perduoti kitai šaliai, turi būti
pateikiamas raštu.
Pranešimai, išsiųsti kitai šaliai paprastu
arba elektroniniu paštu ar per kurjerį

13.2.
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draudimo sutartyje nurodytais adresais
arba pateikti draudiko savitarnos
svetainėje, laikomi tinkamai įteiktais.
13.3.
Laikoma, kad pranešimo tinkamo
įteikimo diena yra:
13.3.1. kita darbo diena po pranešimo
išsiuntimo dienos – siunčiant elektroniniu
paštu;
13.3.2. siunčiant paštu:
a) paprastu laišku išsiųstas pranešimas
laikomas įteiktu praėjus protingam
terminui po jo išsiuntimo;
b) registruotu laišku išsiųsto pranešimo
gavimo diena, nurodyta oficialiame
pašto įstaigos spaude;
c) per kurjerį siunčiamo pranešimo
diena laikoma jo įteikimo adresatui
diena;
13.3.3. kita darbo diena po pranešimo
pateikimo dienos – teikiant per draudiko
savitarnos svetainę;
13.4.
Draudimo sutarties šalys apie pasikeitusį
adresą ar kitus kontaktinius duomenis
privalo informuoti viena kitą per 15
dienų nuo šių duomenų pasikeitimo.
Draudėjas informaciją apie pasikeitusius
savo kontaktinius duomenis gali pateikti
draudikui telefonu 1626, draudiko
interneto svetainės savitarnos skiltyje,
arba šių Bendrųjų draudimo sąlygų 13.3
punkte numatytais būdais.

14.

Asmens duomenų apsauga

14.1.

Vykdydamas draudimo sutartį, draudikas
veikia kaip duomenų valdytojas ir tvarko
asmens duomenis, vadovaudamasis
Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo ir kitų asmens
duomenų apsaugą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimais.
Draudikas asmens duomenis tvarko tik
iš anksto nustatytais tikslais tam, kad
galėtų sudaryti ir vykdyti draudimo
sutartį ir atlikti su ja susijusius veiksmus:
identifikuoti draudimo sutarties šalį,
gauti informaciją apie draudžiamą
turtą, įvertinti ir valdyti draudimo
riziką, pateikti draudimo pasiūlymą ir
parengti draudimo sutartį, apskaičiuoti
žalos dydį, vykdyti draudžiamųjų įvykių
administravimą, draudimo įmokų
ir išmokų operacijų administravimą
(įskaitant sąskaitų siuntimą ir skolų

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

išieškojimą), susisiekti su draudėju
dėl sutarties vykdymo ar norėdamas
priminti artėjantį sutarties pabaigos
terminą.
Draudikas, vadovaudamasis jam
taikomais teisės aktais, turi teisę tvarkyti
ne tik draudėjo, bet ir kitų su draudimo
sutartimi susijusių šalių asmens
duomenis. Priklausomai nuo draudimo
produkto specifikos ir konkrečios
situacijos, draudikas tvarko naudos
gavėjų, apdraustųjų, mokėtojų ir kitų su
draudimo sutarties vykdymu susijusių
asmenų duomenis.
Draudikas, kaip duomenų valdytojas,
turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus,
kurie teikdami paslaugas tvarko asmens
duomenis jo vardu.
Draudikas tvarko asmens duomenis tik
tais atvejais, kai: duomenų tvarkymas
būtinas siekiant sudaryti ir (arba)
vykdyti jau sudarytą draudimo sutartį;
turi tvarkyti asmens duomenis todėl,
kad jį tai daryti įpareigoja teisės aktai;
asmuo yra davęs sutikimą dėl savo
duomenų tvarkymo; duomenis tvarkyti
būtina teisėtais draudiko ar trečiosios
šalies interesais.
Asmenys, kurių asmens duomenis tvarko
draudikas (toliau – duomenų subjektai),
turi šias teises: susipažinti su draudiko
tvarkomais asmens duomenimis;
reikalauti ištaisyti neteisingus arba
netikslius savo asmens duomenis; ištrinti
neteisėtai tvarkomus savo asmens
duomenis; reikalauti, kad draudikas
apribotų asmens duomenų tvarkymą;
reikalauti, kad draudikas perkeltų
tvarkomus asmens duomenis; nesutikti,
kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl
tiesioginės rinkodaros; paduoti skundą
priežiūros institucijai.
Draudikas išnagrinėja duomenų subjekto
prašymą ir pateikia atsakymą per vieną
mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis
laikotarpis prireikus gali būti pratęstas
dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į
prašymų sudėtingumą ir skaičių.
Draudikas yra paskyręs duomenų
apsaugos pareigūną, kurio kontaktinis
elektroninio pašto adresas yra dpo@
gjensidige.lt.
Išsami informacija apie draudiko
vykdomą asmens duomenų tvarkymą,
duomenų subjektų teisių įgyvendinimo
tvarką skelbiama draudiko interneto
svetainėje www.gjensidige.lt esančiuose
Asmens duomenų tvarkymo principuose.
yra dpo@gjensidige.lt.
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II dalis. Verslinių gyvūnų
draudimo sąlygos
PATVIRTINTA
ADB „Gjensidige“ valdybos posėdyje 2016 m.
vasario 18 d.
Įsigaliojo nuo 2016 m. kovo 1 d.

1.

Papildomos sąvokos

1.1.

Biologinis poveikis – tai gyvūno žuvimas,
gaišimas ar priverstinis paskerdimas
dėl laukinių žvėrių užpuolimo, sukeltų
patologijų, gyvačių bei vabzdžių įgėlimo.
Buhalterinė vertė – gyvūnų vertė,
nurodyta draudėjo buhalterinės apskaitos
ir atskaitomybės dokumentuose.
Gamtinių jėgų poveikis – gyvūno
sužalojimas ar žuvimas dėl fiziškai
jį ar jo laikymo vietą paveikusios
audros, krušos, žaibo, liūties, viesulo,
potvynio, poplūdžio, nuošliaužos, grunto
suslūgimo, temperatūros svyravimo ir
kitų gamtinių veiksnių poveikio.
Gyvūnų laikymo vieta – patalpa, ūkis
(ferma), aptverta teritorija ar kita
teritorija, kuriuose laikomas, ganomas,
vedžiojamas gyvūnas.
Fizinis poveikis – tai draudimo objekto
susidūrimas su judančiais ar nejudančiais
daiktais.
Cheminis poveikis - bet koks išorinis
cheminių medžiagų ar jų sukeltos
neigiamos reakcijos poveikis.
Pavojinga užkrečiama liga – liga,
dėl kurios priverstinai paskerdžiami
ar sunaikinami gyvūnai vykdant
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos nurodymus. Draudimo
sutarties galiojimo metu gyvūnai yra
apdrausti nuo tuo metu Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos įsakyme
nurodytų pavojingų užkrečiamųjų ligų,
t. y. pasikeitus įsakymui automatiškai
pasikeičia draudimo apsauga nuo
pavojingų užkrečiamųjų ligų.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

Draudžiamasis įvykis yra, kai nuo pirmo
dėl pavojingos užkrečiamosios ligos
gyvūno gaišimo, priverstinio paskerdimo,
gyvūno ar jo skerdienos sunaikinimo
atvejo iki oficialiai paskelbtos gyvūnų
ligos išplitimo tam tikru laiku ūkyje ar
didesniame plote pabaigos, bet ne ilgiau
kaip 90 dienų nuo jos pradžios, gyvūnai,
veterinarijos tarnybos nurodymu patekę
į epizootijos židinį ir, pritaikius nustatytos
pavojingos užkrečiamosios ligos
likvidavimo priešepizootines priemones,
yra sunaikinami, naikinama jų skerdiena,
jie priverstinai paskerdžiami ar nugaišta.
Pavojingų užkrečiamųjų ligų atveju
įvykis bus pripažintas draudžiamuoju tik
tais atvejais, kai gyvūnai dėl pavojingų
užkrečiamųjų ligų turi būti priverstinai
paskersti arba sunaikinti Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu.
Rinkos vertė – suma, kurios reikia
tos pačios rūšies gyvūnui įsigyti,
atsižvelgiant į gyvūno veislę, amžių,
įmitimą ir kitas būdingas savybes.
Veislinė vertė – veislinio gyvūno genetinis
potencialas, kurio vertė nustatoma
pagal gyvūno įsigijimo dokumentus ar
veislininkystės institucijų duomenis.
VMVT – Lietuvos Respublikos Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba.
Transporto priemonės atsitrenkimas –
tai apdrausto gyvūno žuvimas, gaišimas
ar priverstinis paskerdimas dėl sąlyčio
su trečiajam asmeniui priklausančia ir
trečiojo asmens valdoma kelių eismo ar
geležinkelio transporto priemone.
Trauma – konkrečiu laiku ir konkrečioje
vietoje staigus ir netikėtas audinių
vientisumo pažeidimas, sukėlęs kūno
dalių ir/ar organų funkcijų sutrikimą.
Trečiųjų asmenų neteisėta veika – bet
kokia trečiojo asmens veika, prieštaraujanti
galiojantiems teisės aktams.
Užkrečiama liga – liga, kuria
užsikrečiama tiesiogiai nuo kitų
organizmų (sergančių arba ligos
nešiotojų) ir dėl kurių vykdant nustatytas
profilaktines priešepizootines priemones,
konstatuojamas susirgimas užkrečiamąja
(infekcine) liga ir veterinarijos tarnybos
nurodymu priverstinai paskerdžiamas
ar sunaikinamas vienas ar keli tik ta liga
sergantys gyvūnai.

2.

Sutarties sudarymo tvarka

2.1.

Draudikas privalo apžiūrėti draudžiamus
gyvūnus, o jeigu reikia, savo lėšomis
paskirti ekspertizę jų vertei nustatyti.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.
2.6.

3.

Sutartis gali būti sudaryta, jei
apdraudžiami visi draudėjui
priklausantys sveiki ir identifikuoti tos
rūšies gyvūnai pagal (taisyklių II dalies
punkto 4 papunkčiuose 4.1.1. - 4.1.4.).
Apdrausti ne visus galima tik tuomet,
jei gyvūnas ar jų grupė savo išoriniais
požymiais ar identifikacijos numeriais
išsiskiria iš kitų tos pačios rūšies gyvūnų,
kuo remiantis įvykus įvykiui, būtų galima
tiksliai nustatyti, kuris gyvūnas buvo
apdraustas.
Veislinius ar kitus gyvūnus, įsigytus iš
kitų šalių, drausti galima, jei yra praėjęs
nustatytas karantino laikotarpis (30 d.)
bei atlikti visi reikiami tyrimai.
Draudėjas sudarydamas naują draudimo
sutartį, atnaujindamas ankstesnę ar
sudarydamas papildomą sutartį, privalo
parodyti apdraudžiamus gyvūnus
draudiko atstovui.
Sutarties performinimas:
draudėjas turi teisę pakeisti draudimo
sutartyje nurodytą naudos gavėją
kitu asmeniu, išskyrus įstatymuose ar
sutartyje numatytas išimtis, apie tai
raštu pranešdamas draudikui;
jeigu apdraustų gyvūnų nuosavybės
teisė iš asmens, kurio interesais buvo
sudaryta draudimo sutartis, pereina
kitam asmeniui, naujasis turto savininkas
nedelsdamas privalo raštu pranešti
draudikui apie nuosavybės teisės
perėjimą, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį;
draudimo sutartis performinama pasikeitus
apdrausto turto savininkui, draudėjui
pakeitus vietą, dėl padarytų klaidų.
Prireikus, draudėjo pageidavimu ir
draudikui pritarus, draudimo sutartis gali
būti sudaryta su papildymais, sudarant
papildomų sąlygų priedą.

liudijimo išrašymo dienos, įsitikinus, kad
draudžiami gyvūnai yra sveiki;
3.1.1.4. visais atvejais draudimo sutartis
įsigalioja ne ankščiau kaip nurodyta
draudimo sutartyje.
3.2.
Draudimo sutartis galioja:
3.2.1. draudėjo nuosavybėje esantiems ir
draudimo liudijime nurodytiems bei
pagal tiesioginę paskirtį draudimo
sutartyje nurodytoje vietovėje esantiems
gyvūnams, jei nesusitarta kitaip;
3.2.2. draudimo sutartis galioja gyvūnus
pervežant Lietuvos Respublikos
teritorijoje, t. y. draudėjui keičiant
nuolatinę gyvenamą vietą, jei draudėjas
apie tai raštu pranešė draudikui prieš
7 kalendorines dienas nuo apdrausto
gyvulio pergabenimo momento bei gavo
draudiko raštišką pritarimą su nurodytais
pervežimo sąlygomis; draudikas už
tokią papildomą riziką gali pareikalauti
papildomos draudimo įmokos.

4.

Draudimo objektas

4.1.
4.1.1.

Draudimo objektu gali būti:
galvijai - nuo 6 mėn. iki 10 metų
amžiaus;
arkliai - nuo 12 mėn. iki 12 metų amžiaus;
avys, ožkos - nuo 6 mėn. iki 7 metų
amžiaus;
Draudikui ir draudėjui susitarus ir tai
nurodžius draudimo sutartyje, gali būti
apdrausti ir kiti gyvūnai.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

5.

Draudimo vieta

5.1.

Gyvūnai draudžiami draudimo sutartyje
nurodytu adresu Lietuvos Respublikoje.
Draudimo vieta yra gyvūnų nuolatinė
laikymo vieta nurodyta draudimo
sutartyje.
Draudimo sutartis galioja nuolatinėje
laikymo vietoje, ganymo ar vedžiojimo
vietose. Gyvūnus vežant Lietuvos
Respublikos teritorijoje sutartis galios tik
draudėjui keičiant gyvenamą vietą ar
keičiantis draudimo objekto nuolatinei
laikymo vietai.

Sutarties įsigaliojimo
tvarka
5.2.

3.1.
3.1.1.

Draudimo sutartis įsigalioja:
draudimo sutartis įsigalioja nuo
draudimo liudijime nurodytos draudimo
laikotarpio pradžios, bet ne anksčiau
negu:
3.1.1.1. draudžiant variantais „GN, L, V, U, M“ nuo šešioliktos dienos po draudimo
įmokos ar atitinkamos sutartos pirmos
jos dalies sumokėjimo 00:00 valandų;
3.1.1.2. sudarant papildomą sutartį - tokia pat
tvarka, kaip ir p. 3.1.1.1;
3.1.1.3. tęsiant sutartį po jos galiojimo datos
pasibaigimo praėjus ne daugiau 10 parų,
ji įsigalioja nuo įmokos įmokėjimo ir

6.

Draudžiamieji įvykiai

6.1.

Draudžiamuoju įvykiu laikomas staigus
ir netikėtas gyvulio (gyvūno) žuvimas,
dingimas, gaišimas, priverstinis
paskerdimas ar sunaikinimas dėl
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apdraustų rizikų nurodytų draudimo
sutartyje per sutarties galiojimo
laikotarpį. Gyvūnai draudžiami
pasirenkant draudimo rizikas šiais
draudimo variantais ar jų deriniais:
6.1.1.
„GN“ variantu - gyvūno netekimas dėl
gamtinių jėgų, gaisro, traumos, išorinio
poveikio (fizinio, biologinio, cheminio
poveikio) ir transporto priemonės
atsitrenkimo;
6.1.2. „L“ variantu - gyvūno netekimas dėl
neužkrečiamųjų ligų;
6.1.3. „V“ variantu - gyvūno netekimas
dėl neteisėtos trečiųjų asmenų veikos:
vagystės, plėšimo, vandalizmo. Vagystė
- gyvulio (gyvūno) pasisavinimas
neteisėtai patekus į tvartą ar kitą
apribotą plotą arba ganyklą, kuriame
yra laikomas gyvulio (gyvūno).
Vandalizmas - bet koks tyčinis gyvulio
(gyvūno) naikinimas ar žalojimas.
Plėšimas - neteisėtas gyvulio (gyvūno)
pasisavinimas, naikinimas ar žalojimas
panaudojus prievartą, smurtą ar grasant
panaudoti prieš draudėją, jo šeimos
narius ar darbuotojus;
6.1.4. „U“ variantu - gyvūno netekimas
dėl užkrečiamųjų ligų, pavojingų
užkrečiamųjų ligų;
6.1.5. „M“ variantu - gyvūnų netekimas
dėl masinių daugybinių gaišimų ar
netekimų dėl užkrečiamųjų, pavojingų
užkrečiamųjų ligų, neužkrečiamųjų ligos,
traumų, išorinio poveikio, transporto
priemonės atsitrenkimo, gamtinių jėgų,
ugnies ar priverstinio paskerdimo dėl
gręsiančio neišvengiamo gaišimo, taip
pat gyvūnų sunaikinimo, kurio būtinumą
patvirtina veterinarijos gydytojas arba
įgaliota komisija, dalyvaujant draudiko
atstovui; jo metu išgaišta, paskerdžiama
ar sunaikinama ne mažiau kaip:
6.1.5.1. taisyklių II dalies 4.1.1. -4.1.3. punktuose
nurodytiems gyvūnams - 20 proc.
apdraustų gyvūnų bandos, bet ne
mažiau kaip 5 vienetai iš viso;
6.1.5.2. 4.1.4. kitiems gyvūnams - šalių
papildomu susitarimu, nurodžius
draudimo liudijime.
6.2.
Draudžiamojo įvykio trukmė masinio
gaišimo atveju - ne ilgesnė kaip 15 dienų
laikotarpis, kurio metu įvyksta taisyklių II
dalies 6.1.5. punkte nurodytas draudimo
variantas, išskyrus netekimus dėl gamtinių
jėgų poveikio, dėl kurio patirti netekimai
vienu draudžiamuoju įvykiu laikomi, jei
jo trukmė neilgesnė kaip - 72 valandos.
Draudžiamojo įvykio trukmė pradedama
skaičiuoti nuo raštiško pranešimo
draudikui apie tokį įvykį pateikimo dienos.

7.

Nedraudžiamieji įvykiai

7.1.

Draudikas neatlygina draudėjo patirtų
nuostolių, tiesiogiai ar netiesiogiai
sąlygotų ar patirtų dėl:
branduolinio kuro ar branduolinių atliekų
sukeltos jonizuojančios radiacijos ar
radioaktyvaus užteršimo, radioaktyvių,
nuodingų, sprogių ar kitų pavojingų
savybių turinčių branduolinių medžiagų
ar jų sudėtinių dalių sankaupos ir jų
masiško pasireiškimo poveikio, nuodų ar
kenksmingų medžiagų (pesticidų ar kt.)
poveikio, išskyrus poveikį dėl nelaimingo
atsitikimo;
konfiskavimo, suvalstybinimo ar
rekvizavimo bet kokiu valdymo
įstaigos, vietinės valdžios, vyriausybės,
atitinkamus įgaliojimus turinčių ar
besiskelbiančių juos turinčiais pareigūnų
nurodymu;
karo, įsiveržimo, užsienio priešiškų
veiksmų, karinių veiksmų, nepriklausomai
nuo to paskelbtas karas ar ne,
pilietinio karo, sukilimo, revoliucijos,
maišto, karinės jėgos, streikų, pilietinių
neramumų;
gyvūno išbrokavimo, kurio priežastis
yra senatvė, mastitas sukeltas
kontaginių (užkrečiamųjų) ir aplinkos
mikroorganizmų, lėtinės ginekologinės
ligos ar persirgtos ligos dėl kurių toliau
laikyti ūkyje ekonomiškai nenaudinga.;
draudėjo nepaklusimo veterinarijos
gydytojo nurodymui apdraustą gyvūną
laiku gydyti, atlikti reikalingas veterinarines
kardomąsias priemones, tinkamai ir
nustatytu laiku gyvūnus skiepyti bei
naudoti pagal paskirtį ir tinkamai
laikyti prisilaikant Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (VMVT) nuostatų;
netinkamo gyvūno šėrimo, girdymo,
poilsio nebuvimo, gyvūnų priežiūros
nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
netinkamo gyvūno laikymo vietos
užtikrinimo (gyvūnui reikalingos
erdvės, aplinkos sąlygų, temperatūros
užtikrinimo; reguliaraus patalpų,
inventoriaus bei teritorijos valymo
ir dezinfekavimo; graužikų ar kitų
ligų platintojų naikinimo; gyvūnų
laikymo nevėdinamose, drėgnose
ar tam nepritaikytose patalpose,
automobiliuose, sunkvežimiuose ar
konteineriuose);
nesavalaikio reikalingų veterinarinių
profilaktikos priemonių gyvūnui taikymo,
jo gydymo, karantinavimo;

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.

7.1.8.
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7.1.9.

apdrausto gyvūno sužalojimo dėl
transporto priemonės poveikio ar žuvimo
pervežant, jei draudėjas ar jo atstovas
apdraustą gyvūną pervarė, pervežė ar
kitaip perkėlė į kitą vietą, pažeisdamas
šalyje nustatytą gyvūnų pervarymo,
pervežimo ar perkėlimo tvarką, pervedė
pažeisdamas kelių eismo taisykles;
7.1.10. veiksmų, pagal teisės aktus laikomais
žiauriu elgesiu su gyvūnu. Ši sąlyga
netaikoma taisyklių II dalies 6.1.3. punkto
atveju;
7.1.11. gyvūno dalyvavimo lenktynėse ar jį
treniruojant lenktynėms;
7.1.12. sprogimo panaudojant specialųjį įtaisą;
7.1.13. pastate/patalpose vykdytų ar vykdomų
statybos, rekonstrukcijos darbų;
7.1.14. gyvūno apsinuodijimo, kai gyvūnai
buvo šerti supuvusiais, sugedusiais bei
žemėtais pašarais ar kai gyvūnai priėdė
cheminių preparatų, kurie buvo laikomi
gyvūnams prieinamoje vietoje;
7.1.15. gyvūnų susižalojimo, žuvimo ir/
ar nugaišimo pervežant, pervarant,
kai draudėjas ar su draudėju susijęs
asmuo apdraustus gyvūnus pervarė,
pervežė į kitą vietą, pažeisdamas
šalyje nustatytą gyvūnų pervarymo,
pervežimo ar perkėlimo tvarką, ar
vežė juos nepritaikytu ir neparuoštu
transportu;
7.1.16. gyvūnų fiziologinę būklę lemiančių
įrengimų (šildymo sistemos, ventiliavimo
sistemos, vandentiekio, kanalizacijos
tinklų įrenginių/mechanizmų) nebuvimo,
neveikimo ar netinkamos jų priežiūros
(išskyrus įvykius dėl staigaus ir netikėto
šių įrengimų gedimo);
7.1.17. gyvūnų nuomos su draudėju
nesusijusiems asmenims;
7.1.18. gyvūnui susidūrus su transporto
priemone ar patekus po ja, išskyrus
atvejus kai pasirinkta taisyklių II dalyje
6.1.1. punkte nurodytas draudimo
variantas;
7.1.19. įvykio, kuris įvyko prieš sudarant
draudimo sutartį;
7.1.20. įvykio įvykusio draudimo sutarčiai
neįsigaliojus.
7.2.
Draudikas neatlygina patirtų nuostolių
dėl draudžiamojo įvykio, jei draudėjas
suklastojo įvykį pagrindžiančius
dokumentus, faktus, aplinkybes, davė
melagingus parodymus ar padidino
nuostolio sumą, siekė suklaidinti
kompetentingas organizacijas bei
draudiką.
7.3.
Bet koks įvykis, kuris pagal šias taisykles
nėra įvardintas kaip draudžiamasis
laikomas nedraudžiamuoju įvykiu.

8.

Draudimo suma ir išskaita

8.1.

Draudimo suma yra nurodoma
draudimo liudijime. Ji nustatoma
atskirai kiekvienam draudžiamam
gyvūnui (jei draudžiami gyvūnai
registruoti individualiais numeriais)
arba gyvūnų grupei (jei draudžiami
gyvūnai pagal amžiaus grupes ar kitus
vienodus požymius)
Gyvuliai (gyvūnai) gali būti
draudžiami:
rinkos verte - toje vietovėje galiojančios
tos rūšies gyvulių (gyvūnų) rinkos kaina
sutarties sudarymo dieną;
buhalterine verte – gyvulio (gyvūno)
verte, nurodyta draudėjo buhalterinės
apskaitos dokumentuose;
veisline verte - veislinio gyvūno
genetinis potencialas, kurio vertė
nustatoma pagal gyvūno įsigijimo
dokumentus ar veislininkystės
institucijų duomenis.
Draudimo sutartyje nurodyta draudimo
suma po sutarties sudarymo negali
būti ginčijama, išskyrus atvejus,
jei draudikas, nepasinaudojęs savo
teise įvertinti draudimo riziką, buvo
apgautas dėl to, kad buvo nurodyta
žinomai melaginga draudimo vertė
arba buvo padaryta aritmetinė ar
rašybos klaida.
Jeigu draudimo sutartyje nurodyta
draudimo suma viršija draudimo
vertę, tai draudimo sutartis negalioja
dėl tos draudimo sumos dalies, kuri
viršija draudimo vertę, tačiau išmokėta
draudimo vertę viršijanti draudimo
išmoka negali būti išieškota.
Draudimo sutarčiai po draudimo
išmokos išmokėjimo toliau galioja ta
draudimo suma, kuri lieka iš sutartimi
nustatytos draudimo sumos atėmus
išmokėtų draudimo išmokų sumą.
Jeigu draudimo suma buvo padidinta
dėl draudėjo apgaulės, draudikas
turi teisę reikalauti draudimo sutartį
pripažinti negaliojančia ir atlyginti
jam padarytus nuostolius, kiek jų
nepadengia gauta draudimo įmoka.
Draudimo sutartyje gali būti numatyta
besąlyginė išskaita ir jos pobūdis,
nusakantis kokiomis sąlygomis ir kada
ji išskaitoma iš draudimo išmokos.
Besąlyginė išskaita visada išskaitoma
iš kiekvienos draudimo išmokos, jei
draudimo sutartyje nenumatyta
kitaip.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
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9.

Draudimo įmokos

9.1.

Draudimo įmokos dydį, atsižvelgęs į
draudimo tarifus, draudžiamų gyvūnų
rūšį, skaičių ir jų vertę, draudimo
apsaugos galiojimo trukmę, besąlyginę
išskaitą, kitus draudimo riziką veikiančius
faktorius, nustato draudikas. Draudimo
įmokos dydis ir jos mokėjimo terminai
nurodomi draudimo sutartyje.
Draudiko ir draudėjo tarpusavio
susitarimu draudimo įmoka gali būti
mokama iš karto arba dalimis.
Pagal trumpesnes negu metų sutartis
mokomos tokios įmokos;

9.2.
9.3.

f) pateikti Draudikui teisingą informaciją
apie draudžiamojo įvykio priežastis,
aplinkybes, žalos dydį, draudžiamąjį
įvykį patvirtinančius dokumentus
(Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos nustatytos formos gaišenų
važtaraštį, šalutinių gyvūninių
produktų ir perdirbtų šalutinių
gyvūninių produktų važtaraštį,
veterinarijos specialisto išvadą, gyvūno
lavono skrodimo protokolą/aktą
(Gaišenos, patologinės medžiagos
patologinio anatominio tyrimo
aktas), nustatyta tvarka patvirtintą
gyvūnų nurašymo aktą, pažymą
apie gyvūnų vertę, buhalterinės
apskaitos duomenimis, mėsos
vertę pagrindžiančiais dokumentus,
veterinarijos gydytojo, gydžiusio
nugaišusį (kritusį) gyvūną pažymą
apie susirgimo priežastį, ligos
pobūdį, pasekmes ir išrašą (kopijas)
iš klientų registracijos žurnalo apie
vykdytą gyvūno gydymą ir ligos
eigą), visus kitus su įvykiu susijusius
dokumentus, reikalingus nustatant
draudžiamojo įvykio faktą bei žalos
dydį, arba reikalingus Draudikui
siekiant įgyvendinti subrogacijos teisę į
atsakingą už žalos padarymą asmenį.

a) 0 - 7 mėnesių - 75 % metinės įmokos;
b) 0 - 9 mėnesių - 85 % metinės įmokos;
c) 0 -11 mėnesių - 95 % metinės įmokos.

10.

Papildomos draudėjo ir
draudiko teisės ir pareigos

10.1.

Be pareigų, nurodytų taisyklių I dalies
Bendrosiose draudimo sąlygose,
papildomai draudėjas privalo:
Atsitikus draudžiamajam įvykiui,
draudėjas privalo:

10.1.1.

a) suteikti draudikui teisę nevaržomai
tirti draudžiamąjį įvykį, priežastis;
b) per 24 valandas pranešti policijai ir
draudikui; kitoms pagal aplinkybes
reikalingoms tarnyboms bei pateikti
visą žinomą informaciją apie vagystę,
plėšimą, vandalizmą, piktavališkus
trečiųjų asmenų veiksmus;
c) gelbėti gyvūnus, imtis kitų nuostolių
mažinimo priemonių;
d) pateikti draudikui dokumentus,
reikalingus gyvūno žuvimo,
dingimo, sunaikinimo, nugaišimo,
priverstinio paskerdimo priežastims ir
nuostolių dydžiui nustatyti, tarp jų ir
dokumentus apie apdraustų objektų
kiekį ir vertę, buvusią prieš pat
draudžiamąjį įvykį ir kt.;
e) draudiko raštišku reikalavimu
(išimtinais atvejais, kai būtina
papildoma ekspertizė), draudėjas
privalo išsaugoti po draudžiamojo
įvykio atliktos nugaišusių gyvūnų
lavonų apžiūros ar skrodimo lavonus
ar jų dalis ne ilgiau kaip 24 valandas
nuo apžiūros ar skrodimo iki Draudiko
leidimo juos sunaikinti.

10.1.2.

Draudėjo pareigos draudimo sutarties
galiojimo metu:
a) suteikti draudikui galimybę
nevaržomai apžiūrėti apdraustus
gyvūnus bei vykdyti draudiko
nurodymus dėl gyvūno apsaugos
pagerinimo, kad būtų sumažinta
draudimo rizika;
b) užtikrinti, kad gyvūnai tinkamai pagal
nustatytus higieninius ir veterinarinius
reikalavimus būtų laikomi, prižiūrimi,
skiepijami, registruojami, ganomi,
gydomi, šeriami, laiku atliekami
profilaktiniai darbai bei tyrimai;
c) laikytis atitinkamų ūkinių
technologinių auginimo sąlygų
bei užtikrinti tinkamą patalpų
mikroklimato režimą;
d) gyvūnui susirgus ar atsiradus pradi
niams ligų požymiams ar pastebėjus
kitus gyvūno būsenos pasikeitimus,
skubiai kreiptis į veterinarinę tarnybą ir
vykdyti veterinarijos gydytojo duotus
nurodymus dėl gyvūnų gydymo ar
profilaktikos;
e) per 7 dienas raštu pranešti draudikui
apie pakeistą apdrausto gyvūno
nuolatinę laikymo vietą;
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f) informuoti draudiką raštu per
3 darbo dienas apie bet kurią
padidėjusią draudimo riziką
(jei keičiasi draudimo vieta,
draudėjo veikla reorganizuojama,
draudimo sutarties metu
apdrausti gyvūnai yra įkeičiami,
atsiranda pavojingos sąlygos,
galinčios sukelti draudžiamąjį
įvykį apdrausto gyvūno laikymo,
ganymo (vedžiojimo) ribose arba
už jų, gyvūnų kiekis pasikeičia
daugiau kaip 10 %, pasikeičia
gyvūnų laikymo sąlygos - patalpos,
vieta, šėrimas, mikroklimatas ar
technologijos ir kt.)
g) saugoti apskaitos duomenis apie
gyvūnų kitimą iki draudimo metų
pabaigos ir draudiko pareikalavimu
juos pateikti patikrinimui;
h) rūpintis draudimo sumos atstatymu
po draudimo išmokos, siekiant
išvengti ne visiško draudimo;
i) vykdyti Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos nurodymus
bei teisės aktų reikalavimus;
j) skubiai pranešti Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybai ir
draudikui įtarus gyvūnų pavojingą
užkrečiamąją ligą.
10.2.

10.3.

Jei dingęs gyvūnas, už kurį jau buvo
išmokėta draudimo išmoka, atsiranda,
tai, draudikui pareikalavus, draudėjas
turi per 30 kalendorinių dienų grąžinti
draudikui draudimo išmoką.
Draudėjas nedelsiant privalo informuoti
draudiką apie valdžios institucijų ar kitų
organizacijų visos žalos ar jos dalies
atlyginimą, neatsižvelgiant į tai, ar
draudimo išmoka jau išmokėta ar dar tik
bus mokama.

11.

Dvigubo draudimo,
nevisiško draudimo bei
papildomo draudimo sąlygos

11.1.

Jeigu draudėjas apdraudžia jau
apdraustą gyvūną nuo vienos iš
apdraustų rizikų kitoje draudimo įmonėje
(dvigubas draudimas), tai jis per
vieną darbo dieną nuo kitos draudimo
sutarties pasirašymo dienos privalo raštu
pranešti draudikui apie tokios sutarties
sudarymą bei nurodyti joje nustatytas
draudimo sumas.
Jei draudžiamojo įvykio metu galiojo ir
kitos tų pačių gyvūnų draudimo sutartys,

11.2.

11.3.

11.4.

12.

draudikas nuostolį atlygina proporcingai
savo prisiimtos atsakomybės daliai,
neviršydamas bendro žalos dydžio
(draudimo vertės).
Jei draudimo sutartyje nustatyta
draudimo suma yra mažesnė
už draudimo vertę, tai, įvykus
draudžiamajam įvykiui, draudikas
atlygina draudėjui dalį jo patirtų
nuostolių, proporcingą draudimo sumos
ir draudimo vertės santykiui.
Jeigu pagal draudimo sutartį yra
apdrausta tik dalis rizikos (draudimo)
vertės, draudėjas (naudos gavėjas)
turi teisę papildomai juos apdrausti,
sudarydamas papildomą draudimo
sutartį su tuo pačiu ar kitu draudiku.
Tačiau šiais atvejais bendra draudimo
suma pagal visas draudimo sutartis
negali viršyti draudimo vertės.

Draudimo išmokų
mokėjimo sąlygos ir tvarka

12.1.

Gavęs draudėjo pranešimą apie įvykį
draudikas atlieka draudžiamojo įvykio
tyrimą, kurio metu pagal poreikį siunčia
reikiamus paklausimus pagal aplinkybes
teisėsaugos, teisėtvarkos, VMVT,
hidrometeorologinėms tarnyboms ar
kitoms institucijoms, galinčioms suteikti
informaciją apie įvykio aplinkybes
ar turėti įtakos įvykio pripažinimui
draudžiamuoju bei nuostolio dydžio
nustatymui.
12.2.
Draudimo išmoka mokama tik pateikus
draudikui taisyklių II dalies 10.1.1. f)
punkte nurodytus dokumentus.
12.3.
Nuostolio dydis negali viršyti rinkos
vertės, buhalterinės vertės, veislinės
vertės nurodytos draudimo sutartyje.
12.4.
Nuostoliu laikoma:
12.4.1. apdraustam gyvūnui žuvus, dingus,
nugaišus, jį sunaikinus arba pavogus,
lygi rinkos kainai, buhalterinei ar veislinei
vertei, nurodytai sutartyje kaip draudimo
suma;
12.4.2. apdraustą gyvūną priverstinai
paskerdus, jei jo mėsa ar oda
naudojimui tinkami, nuostolis
apskaičiuojamas iš draudimo sumos
išskaičiavus visos mėsos vertės ir odos
draudžiamojo įvykio dieną vertę. Šiuo
atveju draudėjas privalo pateikti mėsos
perdirbimo įmonės ar skerdyklos gyvūno
ar skerdienos pirkimo kvitą;
12.4.3. jei dokumento nėra, mėsos vertę
apskaičiuoja draudikas, atsižvelgdamas
į skerdienos arba gyvo svorio ir vidutines
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12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.
12.5.
12.5.1.

12.5.2.

12.5.3.

12.5.4.

12.5.5.

12.5.6.

12.5.7.

supirkimo kainas atitinkamoje
vietovėje;
apdraustą gyvūną priverstinai
paskerdus, jei jo mėsa netinkama
maistui, nuostolis apskaičiuojamas
pagal taisyklių II dalies 12.4.1. punkte
nurodytas sąlygas;
draudikas neatlygina nuostolio dalies,
kuri tiesiogiai ar per atitinkamus fondus
atlyginama galiojančių teisės aktų
nustatyta tvarka.
draudikas nekompensuoja nuostolių
už gyvūnų trūkumą nustatytą tik
inventorizacijos ir surašymo metu.
Draudimo išmokos mokėjimo tvarka bei
terminai:
draudimo išmoka mokama patyrus
nuostolį dėl draudimo sutartyje
numatyto draudžiamojo įvykio. Visais
atvejais draudimo išmoka negali būti
didesnė už draudimo sumą;
jei draudimo sutartyje numatyta
besąlyginė išskaita, apskaičiuota
draudimo išmoka mažinama
besąlyginės išskaitos suma;
jei nuostolį atlygina draudžiamojo
įvykio kaltininkas, tai draudimo išmoka
negali būti didesnė negu skirtumas
tarp nustatyto nuostolio dydžio ir kitų
asmenų atlygintos sumos;
teisę reikalauti, kad būtų išmokėta
draudimo išmoka, turi draudėjas ar
draudimo sutartyje numatytais atvejais
- naudos gavėjas. Jei draudimo išmoką
išmokėti reikalauja naudos gavėjas arba
tretysis asmuo, draudikas turi teisę prieš
jį panaudoti visus atsikirtimus, kuriuos
turi prieš draudėją;
draudikui pereina reikalavimo teisė
atsakingam už padarytą nuostolį
asmeniui, neviršijant draudimo išmokos.
Jeigu nuostolis buvo padaryta tyčia,
reikalavimo teisė draudikui pereina,
nepaisant to, kad draudimo sutartis
subrogaciją draudžia. Draudėjas privalo
pateikti visus dokumentus, reikalingus
atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisei
pagrįsti;
draudikui perėjusi reikalavimo teisė,
įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios
nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už
nuostolį atsakingo asmens santykius;
jeigu draudėjas (naudos gavėjas)
atsisakė savo reikalavimo teisės arba ją
įgyvendinti tapo negalima dėl draudėjo
(naudos gavėjo) kaltės, tai draudikas
atleidžiamas visiškai ar iš dalies nuo
draudimo išmokos mokėjimo ir turi
teisę reikalauti grąžinti jau išmokėtą
draudimo išmoką.

12.6.

Priešgaisrinės apsaugos, teisėsaugos
ar kitų organizacijų išlaidų už suteiktą
pagalbą, draudikas neatlygina.

13.

Draudimo išmokos mažinimo
ar nemokėjimo atvejai

13.1.
13.1.1.

Draudimo išmoka gali būti mažinama:
jeigu draudėjas ar jo atstovas pažeidžia
šiose taisyklėse nustatytas teises ir
pareigas;
įvykus draudžiamajam įvykiui pagal
pradinę sutartį dėl atsivedimo
komplikacijos per tris pirmus mėnesius
nuo sutarties sudarymo datos, mokama
80 % draudimo sumos dydžio draudimo
išmoka;
jei dėl ligos ar traumos sunegalavus
gyvūnui, nedelsdamas, savo
iniciatyva ir sąskaita, neišsikvietė
apylinkę aptarnaujančio veterinarijos
gydytojo, jei draudikui pritarus nebuvo
priimtas sprendimas gydyti, neteikta
visokeriopa pagalba, siekiant sumažinti
draudžiamojo įvykio riziką, tai mokama
50 % draudimo sumos dydžio draudimo
išmoka;
jei sužinojęs apie draudžiamąjį įvykį
nepranešė draudikui per 24 val., o
apie numatomą gyvūno nukreipimą
priverstiniam paskerdimui, jei gresia
neišvengiamas gaišimas prieš 2 darbo
dienas, tai draudimo išmoka mažinama
30 %;
jei „V“ varianto atveju apie įvykį per
24 val. draudėjas nepranešė policijai,
kitoms pagal aplinkybes reikalingoms
tarnyboms bei nepateikė draudikui
visos žinomos informacijos apie įvykio
aplinkybes, tai draudimo išmoka
mažinama 30 %;
draudėjas ar atitinkami jo darbuotojai,
kuriems patikėta gyvūnų priežiūra,
nevykdė ar netinkamai vykdė gyvūnų
priežiūrą ir tai turėjo įtakos paties
draudžiamojo įvykio pasireiškimui,
apimčiai, žalos dydžiui ir pan., tai
draudimo išmoka mažinama 30 %;
draudikui nustačius, kad draudžiamojo
įvykio metu apdraustų gyvūnų skaičius
buvo daugiau kaip 10% didesnis nei
nurodyta draudimo sutartyje, draudimo
išmoka yra mažinama tokia dalimi, kokiu
procentu padidėjo apdraustų gyvūnų
skaičius.
Draudimo išmoka gali būti nemokama:
jei Draudėjas ar jo atstovas atsisakė savo
reikalavimo teisės asmeniui, atsakingam
už padarytą žalą, arba šios teisės

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.2.
13.2.1.
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nebegalima įgyvendinti dėl Draudėjo
kaltės;
13.2.2. jei Draudėjas nevykdė pareigos
nustatytu terminu pranešti apie
draudžiamąjį įvykį, išskyrus atvejus,
kai įrodoma, kad draudikas apie įvykį
sužinojo laiku;
13.2.3. jei draudimo sutartis sudaryta po įvykio;
13.2.4. jei Draudėjas nuostolį padarė tyčia ar
bandė suklaidinti Draudiką pateikdamas
neteisingus duomenis, klastodamas
dokumentus, ar kitais būdais siekė
neteisėtai gauti draudimo išmoką;

13.2.5. kitais draudimo sutartyje ar įstatymuose
nustatytais atvejais;
13.2.6. jei prieš išvežant gyvūną priverstinam
ar kontroliniam paskerdimui Draudėjas
negavo veterinarijos specialisto
(veterinarijos tarnybos) nukreipimo.
13.3.
Jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip,
Draudikas atleidžiamas nuo draudimo
išmokos mokėjimo taip pat šiais atvejais:
13.3.1. Jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl
technologinių sistemų gedimo;
13.3.2. Jei draudžiamasis įvykis įvyko draudimo
apsaugos sustabdymo metu.
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