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APIE ASMENS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMĄ
Jauskitės ramūs apsidraudę Balcia Asmens civilinės atsakomybės draudimu!
Asmens civilinės atsakomybės draudimą sukūrėme tam, kad suteiktume Jums finansinį saugumą ir
paramą kilus prievolei atlyginti trečiojo asmens sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui padarytą žalą.
Įsigydami Asmens civilinės atsakomybės draudimą galite pasirinkti Jūsų poreikius atitinkančią draudimo
apsaugą, t. y. pasirinkti pilną draudimo paketą, kurį sudaro Asmens civilinės atsakomybės draudimas ir
Būsto valdytojo civilinė atsakomybė, arba apdrausti tik Asmens civilinę atsakomybę ar tik Būsto valdytojo
civilinę atsakomybę. Taip pat galite rinktis tinkamiausią draudimo variantą, Bazinį arba Išplėstinį:
Draudimo
apsauga

Draudžiamasis įvykis

Draudimo variantas
Bazinis

Asmens civilinė
atsakomybė

Žala dėl Apdraustojo kasdienių veiksmų
Žala, kilusi Apdraustajam aktyviai leidžiant laisvalaikį ar
mėgėjiškai sportuojant
Žala mobiliajam telefonui ar kompiuteriui iki 25 proc.
draudimo sumos, bet ne daugiau kaip iki 1000 € sumos
Žala, kilusi laikinų studijų ir (ar) praktikos atlikimo
užsienyje
Žala, kilusi dėl uždaromų (atidaromų) automobilio
durelių, kai netaikoma pagal transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės draudimą iki
500 € sumos

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Žala, kilusi dėl automobilio užsidegimo ar sprogimo ne
daugiau kaip iki 10 000 € sumos
Žala, kilusi dėl dronų valdymo iki 50 proc. draudimo
sumos, bet ne daugiau kaip iki 2000 € sumos
Žala, padaryta Apdraustojo išsinuomotam automobiliui
iki 25 proc. draudimo sumos, bet ne daugiau kaip iki
1000 € sumos
Būsto valdytojo Žala dėl nekilnojamo turto valdymo ir jame esančio
civilinė
kilnojamojo turto eksploatavimo
atsakomybė
Žala dėl Jūsų valdomame sklype esančių statinių
valdymo
Žala dėl vykdomų nekilnojamo turto paprasto remonto
darbų iki 3000 € sumos bet neviršijant draudimo sumos
Žala dėl Jūsų samdomų namų tvarkytojo, aplinkos
prižiūrėtojo, auklės veiksmų
Žala dėl Jums priklausančių naminių gyvūnų padarytos
žalos
Žala dėl savaeigių mašinų valdymo ir (ar) naudojimo ne
eismo įvykio metu
Žala atostogoms išsinuomotam būstui
Žala, kai Jūsų nekilnojamo turto objektas yra
išnuomotas
Išsamus draudimo rizikų aprašymas pateikiamas toliau Draudimo taisyklėse.

Išplėstinis

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
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Ką daryti atsitikus įvykiui?
Apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, praneškite Mums raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
įvykio dienos bent vienu iš nurodytų būdų: registruotu paštu adresu Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius ar
užpildant pranešimą internetu www.balcia.lt.
Nesant galimybės pranešti apie įvykį raštu, privaloma Mus informuoti telefonu 19001, skambinant iš
užsienio +370 5 2119 119.
Jauskitės ramūs!
Balcia Insurance SE Lietuvos filialas
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I. VARTOJAMOS SĄVOKOS
1.1. Apdraustasis – asmuo, kurį Jūs nurodėte Draudimo sutartyje ir kurio gyvenime įvykus draudžiamajam
įvykiui Mes privalome mokėti draudimo išmoką.
1.2. Apdraustojo civilinė atsakomybė – atvejai, kai dėl Apdraustojo ir jo jaunesnių kaip 14 metų amžiaus
vaikų bei įvaikių veiksmų ar neveikimo draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu padaroma ar vėliau kaip
pasekmė kyla žala Trečiojo asmens sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui.
1.3. Būstas - baigtas statyti, pripažintas tinkamu naudoti ir įregistruotas VĮ „Registrų centras“ gyvenamasis
namas, jo dalis ar butas, nuosavybės, bendrosios jungtinės ar dalinės nuosavybės, nuomos ar kitu teisėtu
pagrindu valdomas Jūsų ir (ar) Jūsų šeimos narių. Būstu taip pat pripažinsime objektą, kuris VĮ „Registrų
centras“ įregistruotas kaip nebaigta statyba, o tame objekte Jūs ir/ar Jūsų šeimos nariai nuolat gyvenate.
1.4. Didelis neatsargumas – Apdraustojo veiksmai (veikimas ir (ar) neveikimas), kurių jis, laikydamasis
bent minimalių atsargumo ir dėmesingumo reikalavimų, nebūtų padaręs.
1.5. Draudėjas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris kreipėsi į Mus ar Mūsų atstovą dėl Draudimo
sutarties sudarymo ar kuriam Mes pasiūlėme sudaryti Draudimo sutartį, arba kuris sudarė Draudimo sutartį
su Mumis pagal šias Draudimo taisykles.
1.6. Draudikas arba Mes – Balcia Insurance SE, veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą.
1.7.Draudimo suma – Draudimo sutartyje nurodyta arba Draudimo sutartyje nustatyta tvarka
apskaičiuojama pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka. Ši suma nustatoma kiekvienam
Apdraustajam ir kiekvienai pasirinktai draudimo rizikai. Draudimo suma mažinama išmokėtų draudimo
išmokų dydžiu kiekvienam Apdraustajam. Draudimo sutartyje gali būti numatytos išimtys.
1.8. Draudimo taisyklės – Mūsų parengtos Draudimo sutarties standartinės sąlygos. Jos skelbiamos
interneto svetainėje www.balcia.lt.
1.9. Ekstremalus sportas ar padidinto pavojaus pramogos - sveikatai ir gyvybei pavojingas ekstremalus
sportas ar laisvalaikio praleidimas, reikalaujantis ypatingų fizinių ir psichinių gebėjimų ir pasirengimo, kurio
metu naudojama speciali įranga ir (ar) atliekami įvairūs fiziniai triukai, kai sportuojančio saugumas tik iš
dalies priklauso nuo jo gebėjimų bei pasirengimo – kai rizikai įtaką turi aplinka, kurioje sportuojama ir (ar)
gamtinės jėgos, kurios pasitelkiamos sportuojant (vėjas, bangos, sniegas ir kt.), t.y. alpinizmas, laipiojimas
sienomis, šaudymas, buriavimas, kalnų upių slenksčių ir kitokių kliūčių įveikimas, burlenčių, banglenčių,
šuoliai su guma, povandeninis nardymas, jėgos aitvarų sportas, dviračių, riedlenčių triukai, „parkūras“ ir pan.
1.10. Europa – Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės.
1.11. Giminystė – kraujo ryšys tarp asmenų, kilusių vienas iš kito arba iš bendro protėvio. Giminystei
prilyginami santykiai tarp įvaikių ir jų palikuonių ir įtėvių bei jų giminaičių.
1.12.Giminystės ryšiais susijęs asmuo – tiesios linijos giminaičiai (prosenelis, senelis, tėvas, vaikas,
vaikaitis, provaikaitis ir t.t.), šoninės linijos giminaičiai iki penktojo laipsnio imtinai (brolis, sesuo, pusbrolis,
pusseserė, dėdė, teta, sūnėnas, dukterėčia ir t.t.)
1.13. Išskaita – suma, kuri kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju yra išskaitoma iš kiekvienam
Apdraustajam mokėtinos draudimo išmokos. Išskaita, atsižvelgiant į pasirinktą draudimo riziką, nurodoma
Draudimo sutartyje konkrečia suma ir (ar) procentu nuo nuostolio, apskaičiuoto pagal šias Draudimo
taisykles, sumos. Kai pagal tą pačią Draudimo sutartį draudžiamas daugiau nei vienas asmuo, išskaita yra
taikoma kiekvienam Apdraustajam.
1.14. Kasdieniai veiksmai – tai Apdraustojo įprastinė veikla, nesusijusi su profesinės veiklos vykdymu ar
darbinių funkcijų atlikimu.
1.15. Neblaivumas – būsena, kai Apdraustasis yra apsvaigęs nuo alkoholio, toksinių, narkotinių,
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, įskaitant ir stipriai veikiančius vaistus bei vaistus, dėl
kurių negalima užsiimti tam tikra veikla. Šių Draudimo taisyklių prasme, asmuo bus laikoma blaiviu, kai tai
galima patikrinti, jeigu alkoholio koncentracija kraujyje neviršys 0,4 promilės.
1.16. Sporto varžybos ir treniruotės – varžybos ir treniruotės, organizuojamos sporto organizacijų, juridinio
asmens teises turinčių sporto klubų, sporto mokyklų, sporto centrų, sporto bazių, sporto šakų federacijų,
asociacijų, draugijų ir kitų kūno kultūra ir sporto veikla užsiimančių organizacijų ir institucijų, kurios sudaro
sąlygas praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, rengti sportininkus, organizuoti sporto varžybas ir kitus kūno
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kultūros bei sporto renginius (toliau – Sporto organizacijos). Varžybos yra vykdomos pagal nuostatus, kurie
turi atitikti sporto varžybų taisykles. Nuostatuose turi būti nurodyti varžybų organizatoriai, taip pat varžybų
vykdymo sąlygos, tvarka ir saugos nurodymai. Šio punkto nuostatos nėra taikomos sporto užsiėmimams,
kurie nėra organizuojami sporto organizacijų ir yra Apdraustojo laisvalaikio praleidimo forma.
1.17. Sunaikinimas – daikto funkcionalumo sumažėjimas, dėl ko prarandama galimybė naudoti daiktą pagal
tiesioginę paskirtį.
1.18. Šeimos nariai:
1.18.1. sutuoktinis (-ė) ar kartu gyvenantis ir ne trumpiau kaip vienerius metus bendrą ūkį vedantis asmuo
(sugyventinis (-ė));
1.18.2. kartu gyvenantys giminystės ryšiais susiję asmenys;
1.18.3. kartu gyvenantys ir giminystės ryšiais su sutuoktiniu ar sugyventiniu susiję asmenys.
1.19. Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs sutartiniais santykiais su Jumis ar Apdraustuoju. Trečiuoju
asmeniu taip pat nelaikomas asmuo, kuris yra Jūsų ar Apdraustojo Šeimos narys, Giminystės ryšiais susijęs
asmuo ar Giminystės ryšiais susijusio asmens Šeimos narys.
1.20. Žala – Trečiojo asmens materialaus turto sunaikinimas, sugadinimas arba Trečiojo asmens
sveikatos sutrikdymas (įskaitant mirtį) bei dėl to patirtos išlaidos.

II. ASMENS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO SĄLYGOS
1. Ką apdraudžiame
1.1. Būsto valdytojo civilinė atsakomybė
1.1.1. Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su Jūsų ir Jūsų Šeimos narių civiline atsakomybe dėl
Jūsų ir (ar) Jūsų Šeimos narių nekilnojamo turto valdymo ir jame esančio kilnojamojo turto eksploatavimo
padarytos žalos Trečiojo asmens turtui, sveikatai ar gyvybei.
1.1.2. Draudžiamaisiais įvykiais laikomi staiga ir netikėtai atsitikę įvykiai:
1.1.2.1.žala, kilusi dėl visų Jūsų ir (ar) Jūsų Šeimos narių nuosavybės, bendrosios jungtinės ar dalinės
nuosavybės, nuomos ar kitu teisėtu pagrindu valdomo ir draudimo liudijime įvardinto nekilnojamo turto
valdymo ir jame esančio kilnojamojo turto eksploatavimo. Draudimo apsauga galioja tik tokiam būstui,
kuris yra skirtas Jūsų ir (ar) Jūsų šeimos narių gyvenimui, o ne komercinės ar panašaus pobūdžio veiklos
vykdymui;
1.1.2.2. žala, kilusi dėl Jūsų ir (ar) Jūsų Šeimos narių nuosavybės ar nuomos pagrindu valdomame sklype,
kuriame yra draudimo liudijime nurodytas nekilnojamasis turtas, esančių toliau išvardintų statinių valdymo:
kiemo takų, šulinių, laiptų, kiemo aikštelės, lauko apšvietimo įrenginių, drenažo, laistymo įrenginių, vėliavų
stiebo ar laikiklių, pavėsinių, automobilių stoginių, tvoros (įskaitant vartus), betoninius pamatus turinčio
šiltnamio, kiemo sūpynių, lauko žaidimo aikštelės, baseino, pagalbinių statinių (t.y., garažo, pirties,
malkinės, ūkinio pastato). Šiame punkte numatyta draudimo apsauga negalioja statiniams, kurie yra
bendrosios Jūsų ir/ar Jūsų Šeimos narių bei trečiųjų asmenų dalinės nuosavybės teise valdomuose
sklypuose (pvz., daugiabučių kiemuose esantys statiniai);
1.1.2.3. žala, kilusi dėl vykdomų Jūsų ir (ar) Jūsų Šeimos narių valdomo ir draudimo liudijime įvardinto
nekilnojamo turto paprasto remonto darbų, kurių sąmata neviršija 3 000 EUR, kurių atlikimui nėra
reikalingas statybos leidimas ir kurių tikslas – atnaujinti būstą jo nerekonstruojant ir kapitališkai
neremontuojant. Šiam punktui taikomas draudimo išmokos limitas yra 50 proc. draudimo sumos, tačiau
ne daugiau kaip 3 000 EUR visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
1.1.2.4. žala, kilusi dėl Jūsų ir (ar) Jūsų šeimos narių samdomo namų tvarkytojo, aplinkos prižiūrėtojo,
auklės veiksmų, kiek tai susiję su jų tiesioginių pareigų atlikimu draudimo liudijime nurodytame būste;
1.1.2.5. žala, kilusi dėl Jums ir (ar) Jūsų šeimos nariams priklausančių naminių gyvūnų (tai yra: šuns, katės,
dekoratyvinio triušio, žiurkėno, jūrų kiaulytės, šinšilos, papūgos, kanarėlės) padarytos žalos. Draudimo
apsauga negalioja dėl kitų nei išvardinti gyvūnai, o taip pat kovinių ir pavojingų veislių šunų (t.y., įtrauktų į
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Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintą kovinių
ir pavojingų šunų veislių sąrašą ar yra apibrėžti kaip koviniai ir (arba) pavojingi šunys kituose teisės
aktuose), laukinių, žemės ūkiui ar verslui skirtų gyvūnų laikymo ar jų padarytos žalos;
1.1.2.6. žala, kilusi dėl savaeigių mašinų valdymo ir (ar) naudojimo ne eismo įvykio metu. Savaeigės
mašinos – tai mobili technika, kuri gali judėti sava eiga ir yra skirta teritorijos, kurioje yra draudimo liudijime
nurodytas nekilnojamasis turtas, priežiūros ar tvarkymo darbams;
1.1.2.7. žala, padaryta laikinai, ne ilgiau kaip 1 mėnesiui atostogoms draudimo liudijime nurodytoje
teritorijoje, išsinuomotam būstui, net jei toks būstas nėra nurodytas draudimo liudijime, o taip pat civilinė
atsakomybė kylanti dėl tokio būsto valdymo. Ši sąlyga galioja tik tokiam būstui, kuris yra skirtas Jūsų ir (ar)
Jūsų šeimos narių gyvenimui, o ne komercinės ar panašaus pobūdžio veiklos vykdymui. Draudimo apsauga
dėl žalos pačiam laikinai valdomam nekilnojamam turtui apima tik tokius turto remonto ir atstatymo kaštus,
kurie buvo patirti dėl turto sugadinimo ar žuvimo.. Mes taip pat neatlyginame žalos, padarytos laikinai
valdomo būsto šildymo prietaisams, mašinoms, katilams ir karšto vandens paruošimo įrengimams bei dujų
ir elektros prietaisams, būsto viduje ir (ar) lauke esančiam kilnojamam turtui.
1.1.2.8. Pasirinkus Išplėstinį draudimo variantą, jei tai aiškiai nurodyta draudimo liudijime, draudžiamaisiais
įvykiais taip pat laikysime žalą, kylančią dėl draudimo liudijime nurodyto nekilnojamo turto valdymo, kai
Jūsų ir (ar) Jūsų Šeimos narių nekilnojamo turto objektas yra išnuomotas. Draudimo apsauga apima Jūsų,
Jūsų šeimos narių ir Jūsų nuomininkų, su kuriais sudaryta ne trumpiau kaip 1 mėn. galiojanti nuomos
sutartis, civilinę atsakomybę. Neapdraudžiama Jūsų ir (ar) Jūsų šeimos narių civilinė atsakomybė dėl žalos
nuomininkams ir nuomininkų civilinė atsakomybė dėl žalos Jums ir (ar) Jūsų Šeimos nariams.

1.2. Asmens civilinė atsakomybė
1.2.1. Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo civiline atsakomybe dėl jo padarytos
žalos trečiojo asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, kai žalą sukėlė veiksmai, nesusiję su Apdraustojo ar jo
Šeimos narių nekilnojamojo turto valdymu.
1.2.2. Draudžiamaisiais įvykiais laikomi staiga ir netikėtai atsitikę įvykiai:
1.2.2.1. žala, kilusi dėl Apdraustojo, kaip fizinio asmens, kasdienių veiksmų, nesusijusių su darbinių funkcijų
atlikimu;
1.2.2.2. žala, kilusi Apdraustajam užsiimant aktyviu laisvalaikiu ar mėgėjiškai sportuojant ir (ar) valdant ar
naudojant nemotorines ir elektrines (kurių gamintojo specifikacijoje maksimalus galimas greitis yra iki 25
km/h) sausumos ir vandens transporto priemones, t.y. važiuojant dviračiu, paspirtuku, slidinėjant slidėmis
ar snieglente, plaukiant baidare, jodinėjant ir pan., jei tai nėra ekstremalus sportas ar padidinto pavojaus
pramogos.
1.2.2.3. Pasirinkus Išplėstinį draudimo variantą, jei tai aiškiai nurodyta draudimo liudijime, draudžiamaisiais
įvykiais taip pat laikomi staiga ir netikėtai atsitikę įvykiai:
1.2.2.3.1. žala, kilusi dėl mobilaus telefono ar kompiuterio sunaikinimo (draudimo išmokos limitas yra 25
proc. draudimo sumos, bet ne daugiau kaip 1 000 EUR visam draudimo laikotarpiui);
1.2.2.3.2. žala, kilusi laikinų (ne ilgesnių kaip 6 mėnesių) studijų aukštosiose mokyklose, universitetuose ir
(ar) profesinės praktikos, atliekant nefizinį darbą, užsienyje metu. Fiziniu darbu laikomas bet koks darbas,
kuris sukelia Apdraustojo fizinį apkrovimą bei reikalauja fizinės jėgos, pvz., darbas gamybos, prekybos, statybos, remonto srityse ir pan.;
1.2.2.3.3. žala, kilusi dėl uždaromų (atidaromų) transporto priemonės durelių ar dėl transporto priemonės,
kurios savininkas yra Draudėjas ir (ar) Apdraustasis, užsidegimo ar sprogimo. Ši sąlyga visais atvejais neapima civilinės atsakomybės dėl eismo įvykio metu padarytos žalos. Draudimo išmokos limitas yra 500
EUR dėl žalos padarytos uždaromomis (atidaromomis) durelėmis ir 10 000 EUR dėl transporto priemonės
užsidegimo ar sprogimo.
Draudimo apsauga visais atvejais negalioja, jei žala buvo padaryta nesant galiojančios transporto priemonės techninės apžiūros ir (ar) jei ji buvo išregistruota iš valstybinio registro. Draudimo apsauga taip pat
negalioja, jei transporto priemonė buvo tyčia padegta ar susprogdinta.
1.2.2.3.4. žala, kilusi dėl dronų valdymo, jei nebuvo pažeisti teisės aktai, reglamentuojantys bepiločių orlaivių naudojimą. Draudimo išmokos limitas yra 50 proc. draudimo sumos, bet ne daugiau kaip 2 000 EUR
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visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
1.2.2.3.5. žala, padaryta Apdraustojo išsinuomotam automobiliui. Apsauga pagal šį punktą galioja, tik jei
su oficialiai nuomos paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu sudaroma trumpalaikė automobilio nuomos
sutartis ne trumpiau kaip vienai parai ir ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, bei buvo padarytos transporto priemonės nuotraukos prieš automobilio perdavimą Apdraustajam ir jį grąžinus. Draudimo išmokos limitas yra
25 proc. draudimo sumos, bet ne daugiau kaip 1 000 EUR visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.
1.3. Įvykis laikomas draudžiamuoju ir pareiga mokėti draudimo išmoką Mums atsiranda, jei tenkinamos
visos šios sąlygos:
1.3.1.žala atsirado draudimo liudijime nurodytu draudimo laikotarpiu ir draudimo sutarties galiojimo
teritorijoje;
1.3.2. apie reikalavimą atlyginti žalą Mums pranešta arba reikalavimas atlyginti žalą Mums pateiktas ne
vėliau kaip per 3 (trejus) metus nuo įvykio dienos;
1.3.3. Jūs ar Apdraustasis esate atsakingas už žalą pagal galiojančius teisės aktus;
1.3.4. įvykis atitinka pasirinkto ir draudimo sutartyje nurodyto draudimo varianto aprašymą;
1.3.5. įvykis pagal draudimo sutarties sąlygas neįtrauktas į nedraudžiamųjų įvykių sąrašą.
1.4. Draudžiamojo įvykio atveju neviršijant draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos ir atskirų
draudžiamųjų įvykių atvejais nustatytų išmokų limitų (jei tokie nustatyti) atlyginame:
1.4.1. tiesioginius nuostolius;
1.4.2. negautas pajamas, kurias trečiasis asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę turto sunaikinimo, sugadinimo
ar sveikatos sutrikdymo (įskaitant mirtį);
1.4.3. neturtinę žalą. Draudimo išmokos limitas dėl neturtinės žalos yra 50 proc. draudimo sumos, tačiau
ne daugiau kaip 5 000 EUR visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

2. Ko neapdraudžiame
2.1. Jei draudimo liudijime nėra numatyta kitaip nedraudžiamaisiais įvykiais laikysime ir neatlyginsime
nuostolių dėl:
2.1.1. žalos, kurią Jūs, Apdraustasis arba kiti asmenys, su kuriais Jūs ir (ar) Apdraustasis vedate bendrą
ūkį, sukėlėte vienas kitam, Šeimos nariams, Giminystės ryšiais susijusiems asmenims ir (ar) jų Šeimos nariams;
2.1.2. žalos dėl Jūsų ir (ar) Apdraustojo profesinės, ūkinės, verslo ir kitos apmokamos veiklos, profesinės
praktikos, išskyrus šių Draudimo taisyklių 1.2.2.3.2. p. numatytus atvejus, o taip pat žalos, kuri buvo sukelta
juridiniam asmeniui, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojate Jūs, Apdraustasis arba kiti asmenys, su
kuriais Jūs ir (ar) Apdraustasis vedate bendrą ūkį, arba jų Šeimos nariai, Giminystės ryšiais susiję asmenys
ir (ar) jų Šeimos nariai;
2.1.3. žalos, kurią sukėlėte Jūs ir (ar) Apdraustasis, jei Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublikoje;
2.1.4. žalos turtui, kuris buvo Jums ir (ar) Apdraustajam laikinai patikėtas, išskyrus šių Draudimo taisyklių
1.1.2.7. p., 1.2.2.3.1. p. ir 1.2.2.3.5. p. numatytus atvejus;
2.1.5. žalos, sukeltos Apdraustajam ruošiantis ir (ar) dalyvaujant profesionalaus sporto treniruotėse ir varžybose, užsiimant ekstremaliu sportu ar padidinto pavojaus pramogomis.
2.1.6. žalos, sukeltos užsiimant įvairių rūšių kovos ir gynybos menais, kitu kovos ir kontaktiniu sportu, įskaitant boksą, imtynes, karate, dziudo ir pan.;
2.1.7. žalos, kilusios dėl bet kokios sausumos ar vandens transporto priemonių, įskaitant ir dėl nemotorinių
transporto priemonių valdymo, naudojimo ar disponavimo nepaisant įvykio vietos, išskyrus šių Draudimo
taisyklių 1.1.2.6. p., 1.2.2.2. p., 1.2.2.3.3. p. ir 1.2.2.3.5. p. numatytus atvejus;
2.1.8. žalos dėl atsakomybės, prisiimtos pagal sutartį ar bet kokiu kitu būdu kylanti iš sutarties (pvz., skolos
perkėlimo, laidavimo, garantavimo, kitais atvejais), įskaitant atsakomybę bei netesybas dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
2.1.9. bet kokių baudų ar kitokių sankcijų, numatytų sutartyse ar teisės aktuose;
2.1.10. žalos, dėl kurios Jūs ir (ar) Jūsų šeimos nariai esate kalti kaip nekilnojamojo turto savininkai ar
valdytojai, jei šis nekilnojamas turtas nėra įvardintas draudimo liudijime, išskyrus šių Draudimo taisyklių
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1.1.2.7. p. numatytus atvejus;
2.1.11. žalos, kurią sukėlė į kelią išbėgęs Jūsų ir (ar) Jūsų Šeimos narių gyvūnas, o taip pat žalos, sukeltos
palaido ir (ar) be antsnukio šuns;
2.1.12. žalos, kilusios dėl Jūsų ir (ar) Apdraustojo tyčios ar nusikalstamų veiksmų ar norminių aktų pažeidimo;
2.1.13. žalos ar turto vertės sumažėjimo dėl laikinai valdomo būsto nepriežiūros, nusidėvėjimo ar prekinės
išvaizdos netekimo;
2.1.14. žalos dėl infekcinės, užkrečiamosios ligos; dėl psichinių reakcijų (afekto būsenos), psichinės traumos, psichinės ligos ar kito psichikos ar sąmonės sutrikimo, epilepsijos ar apopleksijos priepuolio, lėtinių
neurologinių susirgimų su koordinacijos arba raumenų silpnumo pasireiškimu;
2.1.15. žalos dėl oro, vandens, žemės užteršimo ar kitokio žalingo poveikio, sąlygojusio oro, vandens, žemės natūralios būklės pasikeitimą;
2.1.16. žalos, kurią sukelia ar bet kokiu būdu įtakoja šios cheminės medžiagos (bet kokioje formoje, sudėtyje, pavidale): asbestas, švinas, polichlorintas bifenilas (PCB), chloro hidra karbonatai, karbamido formaldehidai, karbamido-formaldehido putos (Urea Formaldehyde Foam (UFF); dietilbestrolis (DES), tabakas ir
tabako gaminiai, halonai (Halons), chlorfluorangliavandeniliai (Chlorofluorocarbons (CFC's) arba chlorinti
angliavandeniliai (Chlorinated HydroCarbons (CHC's) ar genetiškai modifikuotas komponentas (GMO), bet
koks išvestas baltymas arba bet koks produktas savo sudėtyje turintis tokį komponentą ar baltymą; cheminių ir biologinių medžiagų naudojimas netaikiais tikslais;
2.1.17. žalos, kylančios dėl streiko, masinių neramumų, riaušių, karo veiksmų ar panašių įvykių;
2.1.18. bet kokios žalos, kilusios medžioklės, šaudymo metu;
2.1.19. žalos, dėl bet kokių duomenų laikmenų arba juose laikomos informacijos, grynųjų pinigų, juvelyrinių
dirbinių, brangakmenių, brangiųjų (tauriųjų) metalų, meno, antikvarinių dirbinių sugadinimo, sunaikinimo ar
netekimo;
2.1.20. žalos, kilusios kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo bausmės vykdymo metu;
2.1.21. žalos, kilusios Apdraustajam būnant Neblaiviam arba jei Apdraustasis vengė Neblaivumo
patikrinimo.

III. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO TVARKA
1. Atsitikus draudžiamajam įvykiui
Atsitikus įvykiui:
1.1. imkitės visų galimų protingų ir prieinamų priemonių galimai žalai sumažinti;
1.2. nedelsiant, ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas, praneškite apie įvykį kompetentingoms
institucijoms (policijai, gaisrinei, avarinei tarnybai, medicininei pagalbai, kt.);
1.3. nedelsiant, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie įvykį, kuris gali būti pripažintas
draudžiamuoju, raštu informuokite Mus;
1.4. gavę Trečiųjų asmenų pretenzijas, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuokite Mus, nepaisant to,
kad apie įvykį jau buvo pranešta anksčiau;
1.5. pateikite Mums visus reikalaujamus dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei apskaičiuoti draudimo išmokos dydį;
1.6. jeigu Tretieji asmenys dėl padarytos žalos kreipiasi į teismą, apie tai nedelsiant informuokite Mus papildomai raštu net ir tuo atveju, kai apie tą patį draudžiamąjį įvykį jau buvo pranešta;
1.7. jeigu Tretieji asmenys, reikalaudami atlyginti žalą, pareiškia ieškinį teisme, teisminiame procese laikykitės visų Mūsų nurodymų, o taip pat teikite visus, Mūsų nuomone, reikalingus prašymus, paaiškinimus ir
turimus įrodymus;
1.8. Mūsų prašymu, įgaliokite Mus daryti Apdraustojo vardu pareiškimus, susijusius su Trečiųjų asmenų
reikalavimų patenkinimu arba atmetimu, įskaitant ir atstovavimą teisme;
1.9. Nesuderinus su Mumis, visiškai ar iš dalies nepripažinkite savo kaltės ir netenkinkite Trečiųjų asmenų
reikalavimų atlyginti žalą;
1.10. Visais atvejais neveikite prieš Mūsų interesus;
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1.11. Visą šiose Draudimo taisyklėse nurodytą informaciją ir dokumentus būtina Mums pateikti raštu bent
vienu iš nurodytų būdų: registruotu paštu ar užpildant anketą www.balcia.lt. Nesant galimybės pranešti
apie įvykį raštu, privaloma Mus informuoti telefonu 19001, skambinant iš užsienio +370 5 2119 119.

2. Žalos nustatymas
2.1. Gavę pradinę informaciją pradedame įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, tyrimą, kurio
metu kreipiamasi į atitinkamas teisėsaugos, teisėtvarkos, asmens sveikatos priežiūros, socialinio
draudimo, medicininės ekspertizės įstaigas, institucijas, kuriose yra sudaromi psichoneurologinių,
toksikologinių, narkologinių įskaitų sąrašai, taip pat kitas institucijas, kurios gali turėti duomenų apie įvykio
faktą, aplinkybes ir pasekmes. Fiksuodami įvykio aplinkybes turime teisę fotografuoti ir daryti vaizdo
(garso) įrašus. Įvykiui tirti galime pasitelkti įvairius ekspertus, specialistus ar mokslininkus.
2.2. Mūsų išvados yra privalomos, jeigu nėra įrodoma, kad jos neatitinka tikrosios padėties.

3. Draudimo išmokos mokėjimas
3.1. Draudimo išmoką (ar pirmąją jos dalį) išmokame ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo visų
draudžiamojo įvykio priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti bei draudimo išmokai apskaičiuoti
reikalingų dokumentų gavimo dienos.
3.2. Draudžiamojo įvykio atveju, jeigu ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius užtrunka draudimo išmokos dydžio
nustatymas ir derinimas, Jūsų prašymu, išmokėsime sumą, lygią neginčijamai draudimo išmokai.
3.3. Draudžiamojo įvykio atveju nustačius, kad Apdraustojo atitinkami turtiniai interesai buvo apdrausti
daugiau nei viena nuostolių draudimo sutartimi (pvz. daugiau negu vienoje draudimo bendrovėje), draudimo
išmoka, mokėtina pagal draudimo sutartį, sumažinama proporcingai draudimo sumų pagal tokias
draudimo sutartis santykiui. Draudimo išmokų suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti
Apdraustojo patirto nuostolio ir draudimo vertės.
3.4 Visais atvejais, mokėdami draudimo išmoką, neviršysime draudimo sumos, numatytos Draudimo
sutartyje.

IV. DRAUDIMO IŠMOKOS NEMOKĖJIMO IR MAŽINIMO TVARKA
1. Draudimo išmokos mažinimas ar nemokėjimas
1.1. Draudžiamojo įvykio atveju, Mes turime teisę sumažinti draudimo išmoką:
1.1.1. 50 proc., jeigu Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas apie draudžiamąjį įvykį laiku nepranešėte
kompetentingoms įstaigoms ir institucijoms ir tai turėjo įtakos nuostolio dydžiui;
1.1.2. 50 proc., jeigu Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas sąmoningai nevykdote visų ar dalies
įsipareigojimų arba teisiškai pagrįstų Mūsų reikalavimų;
1.1.3. Jeigu Naudos gavėjas gavo visą ar dalinį nuostolių atlyginimą iš kito asmens, išmoka mažinama ta
suma, kiek yra gaunama iš kito asmens.
1.2. Draudžiamojo įvykio atveju, Mes turime teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jeigu:
1.2.1. Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas laiku nepranešėte Mums apie įvykusį draudžiamąjį įvykį ir dėl
to Mes negalime nustatyti tikslaus patirtų išlaidų dydžio;
1.2.2. Patirtos išlaidos buvo nedraudžiamojo įvykio pasekmė;
1.2.3. Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas ar Jūsų atstovai tyčia pateikėte Mums klaidingą informaciją ar
dokumentus, turinčius esminės įtakos draudimo rizikai ir (ar) galimiems nuostoliams įvertinti, arba
neteisėtai padidinote nuostolio dydį. Kilus tokiems įtarimams, Mes turime teisę kreiptis į atsakingas
ikiteisminio tyrimo institucijas, siekdami nustatyti galimos nusikalstamos veikos požymius ir faktą;
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1.2.4. Draudimo išmokos išmokėjimas pažeistų Lietuvos Respublikos, ES ar tarptautinių organizacijų
nustatytus prekybos, ekonomines ar kitas sankcijas ar embargus ar kitus Mūsų veiklai taikomus
nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus;
1.2.5. Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas tyčia ar dėl didelio neatsargumo nevykdote Draudimo
taisyklėse nurodytų pareigų;
1.2.6. Draudimo sutartyje ar atitinkamuose teisės aktuose numatytos kitos sąlygos atsisakyti mokėti
draudimo išmoką.
1.3. Jei išmokėjus draudimo išmoką ar jos dalį paaiškėja, kad išmoka neturėjo būti mokama arba turėjo
būti išmokėta mažesnė, Mums raštu pareikalavus, draudimo išmoka ar permokėta suma turi būti Mums
grąžinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Mūsų pareikalavimo, išskyrus įstatymuose nustatytus
atvejus.

V. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Draudimo sutartis
1.1. Draudimo sutarties sudarymas
1.1.1. Draudimo sutartis yra kompleksinis dokumentas, susidedantis iš Draudimo liudijimo, patvirtinančio
sutarties sudarymą, Jūsų prašymo (galime paprašyti pateikti jį raštu), šių Draudimo taisyklių ir kitų priedų
bei sąlygų, dėl kurių Mes susitarsime. Jeigu individualios draudimo sąlygos, nurodytos Draudimo liudijime,
ir šiose Draudimo taisyklėse įtvirtintos sąlygos skiriasi, pirmenybė teikiama individualioms draudimo
sąlygoms.
1.1.2. Draudimo sutartis yra sudaroma laisva Jūsų ir Mūsų valia, tad tiek Jūs, tiek Mes turime teisę,
nenurodydami priežasčių, atsisakyti sudaryti Draudimo sutartį.
1.1.3. Draudimo sutartis sudaroma Jūsų žodiniu arba rašytiniu prašymu, kuriame Jūs suteikiate Mums
informaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti.
1.1.4. Už prašyme pateiktų duomenų, o taip pat už draudimo liudijime ir jo prieduose nurodytų duomenų
teisingumą atsako Draudėjas;
1.1.5. Priėmę sprendimą sudaryti Draudimo sutartį, tiek Jūs, tiek Mes turime būti abipusiai sąžiningi –
siekiant tinkamai nustatyti Jūsų poreikius bei įvertinti Jūsų draudimo riziką, turime gauti iš Jūsų visą Jums
žinomą ir (ar) Mūsų prašomą teisingą informaciją, kuri svarbi tiek draudimo sutarties sudarymui, tiek ir jos
vykdymui. Jeigu Jūs netinkamai vykdysite šią pareigą, Mes įgysime teisę reikalauti pripažinti sudarytą
Draudimo sutartį negaliojančia.
1.1.6. Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš šių būdų:
1.1.6.1. Pasirašant Draudimo sutartį (paprastu ar elektroniniu parašu);
1.1.6.2. Mums pasirašant Draudimo sutartį, o Jums – sutarties sudarymą patvirtinant sumokėjus Draudimo
įmoką ar pirmąją jos dalį (jeigu sutarsime dėl įmokos išdėstymo dalimis).
1.1.7. Draudimo sutartis, sudaryta Apdraustajam esant už Lietuvos Respublikos ribų, negalioja.
1.2. Draudimo sutarties galiojimas
1.2.1. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nurodomas Draudimo liudijime.
1.2.2. Tuo atveju, jeigu draudimo apsaugos įsigaliojimas yra siejamas su draudimo įmokos ar jos pirmosios
dalies sumokėjimu, draudimo apsauga pradės galioti, kai draudimo įmoka ar jos dalis bus įskaityti į Mūsų
banko sąskaitą.
1.2.3. Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip.
1.2.4. Draudimo sutartis gali būti papildyta ar pakeista rašytiniu Jūsų ir Mūsų susitarimu.
1.3. Draudimo sutarties pasibaigimas
1.3.1. Draudimo sutartis pasibaigia:
1.3.1.1. Pasibaigus Draudimo sutarties galiojimo terminui.

11/14

1.3.1.2. Kai Mes išmokame visas draudimo išmokas, nustatytas Draudimo sutartyje, nors Draudimo
sutarties galiojimo terminas nesuėjo.
1.3.1.3. Jūsų, kaip juridinio asmens likvidavimo atveju, kai nėra Jūsų teisių bei pareigų perėmėjo. Draudimo
sutartis šiuo atveju laikoma pasibaigusi nuo pirmos draudimo įmokomis neapmokėto periodo dienos.
1.3.1.4. Apdraustajam mirus ar panaikinus apdraustą pareigybę, kai nėra daugiau jos darbuotojų.
1.3.1.5. Jūsų iniciatyva, raštu Mus informavus ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki
numatomos Draudimo sutarties nutraukimo dienos. Draudimo sutartis bus laikoma nutraukta dieną,
nurodytą pranešime, bet ne anksčiau negu 15 (penkioliktą) dieną po to, kai buvo gautas pranešimas apie
nutraukimą. Tokiu atveju (skaičiuojant grąžintiną sumą, kiekvieną prasidėjusią dieną vertinsime kaip visą
dieną):
1.3.1.5.1. Jeigu draudimo išmoka nebuvo išmokėta ar pretenzijų nebuvo pareikšta per Draudimo sutarties
galiojimo laikotarpį, per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po Jūsų pranešimo gavimo, Mes grąžinsime
Jums nepanaudotą draudimo įmokos dalį;
1.3.1.5.2. Jeigu buvo išmokėta ir (ar) rezervuota draudimo išmoka ar buvo pareikšta pretenzijų per
Draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po Jūsų pranešimo gavimo,
Mes grąžinsime Jums draudimo įmokos dalį, kuri yra lygi nepanaudotos draudimo įmokos dalies ir
išmokėtos draudimo išmokos skirtumui.
1.3.1.6. Mūsų iniciatyva, teisės aktų nustatyta tvarka, Jums iš esmės pažeidus sutartį (pvz., laiku nemokate
draudimo įmokos, tyčia neatskleidžiate rizikos vertinimui svarbios informacijos ir pan.).
1.3.1.7. Kitais įstatymų nustatytais pagrindais.
1.3.2. Nepriklausomai nuo Draudimo sutarties pasibaigimo pagrindo, Jūsų pareiga sumokėti draudimo
įmoką už draudimo apsaugos laikotarpį iki Draudimo sutarties pasibaigimo dienos išlieka.

2. Draudimo rizikos pasikeitimas
2.1 Jūs privalote nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti Mus apie rizikos
padidėjimą, pvz. draudimo liudijime aptartų aplinkybių ir išimčių pasikeitimą.
2.2. Padidėjus draudimo rizikai, Mes turime teisę pakeisti Draudimo sutarties sąlygas ir reikalauti sumokėti
papildomą draudimo įmoką. Jeigu su pakeistomis sąlygomis nesutiksite arba per nustatytą terminą nuo
pranešimo apie naujas Draudimo sutarties sąlygas išsiuntimo dienos nepateiksite savo pozicijos, Mes
įgysime teisę be atskiro pranešimo nutraukti Draudimo sutartį suėjus šiame punkte nurodytam terminui.
2.3. Nepranešimas Mums apie rizikos padidėjimą yra esminis draudimo sutarties sąlygų pažeidimas ir yra
pagrindas Mums nutraukti draudimo sutartį, o taip pat, atsitikus įvykiui, nemokėti draudimo išmokos.
2.4. Sumažėjus draudimo rizikai, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų pakeistos Draudimo sutarties sąlygos
ir sumažinta draudimo įmoka.
2.5. Jeigu Mes, žinodami apie padidėjusią riziką, nebūtume sudarę Draudimo sutarties, Mes įgyjame teisę
reikalauti nutraukti Draudimo sutartį.

3. Jūsų teisės ir pareigos
3.1. Jūs turite teisę:
3.1.1. Gauti Jūsų interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį draudimo pasiūlymą.
3.1.2. Prieš sudarant draudimo sutartį, susipažinti su Draudimo taisyklėmis, draudimo produkto
informaciniu dokumentu ir gauti jų kopijas.
3.1.3. Pateikti Mums prašymą Draudimo sutarčiai sudaryti.
3.1.4. Sudaryti sutartį Jums patogiu, vienu iš šiose Draudimo taisyklėse siūlomų, būdų.
3.1.5. Siūlyti pakeisti, papildyti ir (ar) nutraukti Draudimo sutartį teisės aktuose bei Draudimo taisyklėse
nustatyta tvarka.
3.1.6. Reikalauti draudimo išmokos draudžiamojo įvykio atveju, jeigu yra gautas rašytinis Draudimo
sutartyje nurodyto Naudos gavėjo sutikimas.
3.1.7. Nepažeidžiant taikomų teisės aktų gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.
3.1.8. Nesutikti su Mūsų teisių ir pareigų, kylančių iš Draudimo sutarties, perleidimo kitai (-oms) draudimo
bendrovei (-ėms) – tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo sužinojimo apie tokį teisių ir pareigų perleidimą, nutraukti
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Draudimo sutartį, įspėjant Mus raštu prieš 15 (penkiolika). Tokiu atveju Jums grąžinamos Jūsų sumokėtos
draudimo įmokos už likusį Draudimo sutarties galiojimo laiką.
3.2. Jūs privalote:
3.2.1. Pateikti Mums prašymą Draudimo sutarčiai sudaryti.
3.2.2. Prieš Draudimo sutarties sudarymą suteikti Mums teisingą informaciją apie visas Jums žinomas ir
(ar) Mūsų prašomas aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai įvertinti. Tai galima
padaryti užpildant Mūsų anketą, informuojant Mus žodžiu ar raštu, pateikiant dokumentus.
3.2.3. Draudimo sutarties galiojimo metu nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas, raštu Mus
informuoti apie visų aplinkybių, galinčių turėti įtakos draudžiamojo įvykio ir (ar) žalos kilimui, nuostolių
dydžiui, draudimo rizikos pasikeitimui.
3.2.4. Pranešti Mums apie visas sudarytas ar ketinamas sudaryti tų pačių rizikų draudimo sutartis (įskaitant
jų sąlygas) su kitomis draudimo įmonėmis. Šis reikalavimas galioja ir Apdraustajam.
3.2.5. Draudimo liudijime nustatytais terminais mokėti draudimo įmoką.
3.2.6. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti Mus apie pasikeitusią kontaktinę informaciją
(adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą).

4. Naudos gavėjo teisės ir pareigos
4.1. Naudos gavėjas turi teisę:
4.1.1. Gauti draudimo išmoką.
4.1.2. Nepažeidžiant taikomų teisės aktų gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą bei kitą
susijusią informaciją.
4.2. Naudos gavėjas privalo:
4.2.1. Draudžiamojo įvykio atveju pateikti Mums visus turimus dokumentus ir (ar) žinomą informaciją apie
draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes.

5. Mūsų teisės ir pareigos
5.1. Mes turime teisę:
5.1.1. Reikalauti ir gauti iš Jūsų, Apdraustojo ir (ar) Naudos gavėjo visą rizikai įvertinti reikalingą informaciją.
5.1.2. Esant draudimo rizikos pasikeitimui, pakeisti Draudimo sutarties sąlygas ir reikalauti sumokėti
papildomą draudimo įmoką arba, teisės aktų nustatyta tvarka, nutraukti su Jumis draudimo sutartį.
5.1.3. Jeigu Draudimo sutartis sudaroma per Jūsų atstovą, supažindinti jį, o ne Jus tiesiogiai su Draudimo
taisyklėmis bei įteikti jų kopiją – tai bus laikoma tinkamai įvykdyta Mūsų pareiga atskleisti Jums Draudimo
sutarties sąlygas.
5.1.4. Atsisakyti sudaryti Draudimo sutartį nenurodant priežasčių.
5.1.5. Atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar sumažinti jos dydį, jeigu Jūs ar Apdraustasis (jeigu jam buvo
žinoma apie Draudimo sutarties sudarymą jo naudai) tyčia arba dėl didelio neatsargumo:
5.1.5.1. Draudimo taisyklėse nustatytais terminais nepranešėte Mums apie įvykusį draudžiamąjį įvykį ir tai
turėjo įtakos žalos padidėjimui ar įvykio aplinkybių ir (ar) pasekmių nustatymui;
5.1.5.2. nepaisydami savo pareigos, nesiėmėte veiksmų, galinčių sumažinti ar pašalinti padarytą žalą;
5.1.5.3. nevykdėte kitų teisėtų Mūsų nurodymų.
5.1.6. Teisės aktų nustatyta tvarka perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Draudimo sutarties kitai (oms) draudimo bendrovei (-ėms). Apie tokį ketinimą Jūs būsite informuotas ne vėliau kaip prieš 2 (du)
mėnesius bent dviejuose nacionaliniuose laikraščiuose.
5.1.7. Paslaugų teikimo tikslu, nepažeidžiant Jūsų interesų, atskleisti konfidencialią informaciją
nepriklausomiems bei Mūsų samdomiems ekspertams, perdraudimo bendrovėms, Mūsų teisėtiems
atstovams bei patarėjams, su Mumis susijusioms įmonėms, teismams bei arbitražiniam teismui, Naudos
gavėjui bei kitais įstatymų nustatytais atvejais.
5.2. Mes įsipareigojame:
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5.2.1. Įvykus draudžiamajam įvykiui teisės aktų ir šių Draudimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais mokėti
draudimo išmokas.
5.2.2. Tvarkyti Jūsų, Apdraustojo, Naudos gavėjo ir kitų susijusių su Draudimo sutartimi asmenų asmens
duomenis, griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų.
5.2.3. Teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Jus ir Naudos gavėją apie draudžiamojo įvykio eigą.

6. Draudimo įmokos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka
6.1. Remdamiesi Jūsų pateikta informacija, įskaitant draudimo sumą, pasirinktas draudimo rizikas,
draudimo teritoriją, ir kitą svarbią informaciją, apskaičiuojame Draudimo įmokos, kurios tinkamas
mokėjimas yra viena pagrindinių Jūsų prievolių, dydį.
6.2. Visą draudimo įmoką turite sumokėti Draudimo sutarties sudarymo metu, tačiau galime susitarti dėl
įmokos mokėjimo dalimis – tokiu atveju sumos ir mokėjimo terminai bus nurodyti Draudimo liudijime.
6.3. Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta atlikus pavedimą į Mūsų ar Mūsų atstovo sąskaitą
banke. Lėšų įskaitymo į Mūsų ar Mūsų atstovo sąskaitą banke diena laikoma draudimo įmokos
sumokėjimo data.
6.4. Tik visos draudimo įmokos ar visos jos dalies sumokėjimas yra laikomas tinkamu Jūsų pareigos
mokėti draudimo įmoką įvykdymu.
6.5. Jums vėluojant sumokėti draudimo įmoką arba sumokant ne visą sumą, Mes papildomai
priskaičiuosime 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną,
skaičiuojant nuo trūkstamos sumokėti sumos.
6.6. Jeigu draudimo įmokos nesumokėsite per 30 dienų nuo Mūsų raginimo išsiuntimo Jums dienos,
Draudimo sutartis pasibaigs šio skyriaus 1.3.1.6 papunktyje nurodytu pagrindu. Tuo atveju, jeigu skolos
išieškojimui pasitelksime tokias paslaugas teikiančius asmenis, Mūsų patirtas dėl to išlaidas turėsite
kompensuoti Jūs.
6.7. Pasikeitus draudimo rizikai, Mes turime teisę perskaičiuoti draudimo įmoką.

7. Kitos sąlygos
7.1. Mes ir Jūs (toliau Šalys) neturime teisės be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo atskleisti
tretiesiems asmenims kitos Šalies konfidencialios informacijos, gautos draudimo paslaugų teikimo metu
(įskaitant ir informaciją, gautą iki Draudimo sutarties sudarymo), išskyrus teisės aktuose ir Draudimo
taisyklėse nustatytas išimtis.
7.2. Draudimo sutarčiai ir iš jos kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.3. Kilus ginčui, jį spręsime geranoriškomis derybomis. Nepavykus susitarti, ginčas galės būti perkeliamas
nagrinėti teismams, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu Jūs esate fizinis asmuo, Jūs
taip pat galite perduoti ginčą nagrinėjimui Mūsų veiklą prižiūrinčiai institucijai – Lietuvos Banko Finansų
rinkos priežiūros tarnybai, www.lb.lt.
7.4. Kad komunikacija tarp mūsų vyktų sklandžiai, pranešimus vieni kitiems turime teikti raštu:
7.4.1. Išsiunčiant paštu;
7.4.2. Elektroniniu paštu / savitarnos portalas – tai pažymimas Draudimo liudijime ar savitarnoje;
7.4.3. Kitu mūsų sutartu būdu.
7.5. Tarpusavio pranešimai laikomi tinkamai įteiktais, praėjus protingam terminui po jų išsiuntimo suderintu
būdu.
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