
  
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS 
N U T A R I M A S 

   
    D öL STANDARTINI Ų TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILIN öS 
        ATSAKOMYB öS PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGŲ 
                          PATVIRTINIMO 
   
                2004 m. balandžio 23 d. Nr. N-47 
                             Vilnius 
   
  Vadovaudamasi   Lietuvos   Respublikos   transpor to   priemoni ų 
valdytoj ų  civilin ÷s  atsakomyb ÷s  privalomojo  draudimo įstatymo 
(Žin.,  2001, Nr.56-1977; 2004, Nr. 46-1498; 2007, Nr. 61-2340) 6 
straipsnio  1  dalimi,  Lietuvos  Respublikos draud imo prieži ūros 
komisija n u t a r i a: 
(Preambul ÷ - Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 (nuo 2007 m.  liepos 25 d.) 
(Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija) 
  1.  Patvirtinti  Standartines transporto  priemon i ų   valdytoj ų 
civilin ÷s  atsakomyb ÷s  privalomojo draudimo  sutarties   s ąlygas 
(pridedamos). 
  2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. geguž ÷s 1 d. 
   
LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS 
KOMISIJOS PIRMININKAS             EDVINAS VASILIS-V ASILIAUSKAS 
                          ______________ 
                                              
                                             PATVIR TINTA 
                                             Lietuv os Respublikos 
                                             draudi mo prieži ūros  
                                             komisi jos 
                                             2004 m . balandžio 23 
                                             d. nut arimu Nr. N-47 
   
STANDARTINöS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILIN öS ATSAKOMYBöS 
                           PRIVALOMOJO 
                    DRAUDIMO SUTARTIES S ĄLYGOS 
   
                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
   
  1.  Standartin ÷s  transporto  priemoni ų  valdytoj ų    civilin ÷s 
atsakomyb ÷s  privalomojo  draudimo sutarties s ąlygos  (toliau   - 
sąlygos)  nustato  pagrindines  transporto  priemoni ų   valdytoj ų 
civilin ÷s  atsakomyb ÷s privalomojo draudimo sutarties (toliau   - 
draudimo sutartis) nuostatas. 
  2. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
     2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
     (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
     (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Draudimo sutarties šali ų (draud ÷jo ir draudiko) ikisutartiniams 
bei   sutartiniams   santykiams   taikomos  Lietuvo s  Respublikos 
transporto  priemoni ų valdytoj ų civilin ÷s atsakomyb ÷s privalomojo 
draudimo  įstatymo  (Žin.,  2001, Nr. 56-1977; 2004, Nr. 46-14 98; 
2007, Nr. 61-2340), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 
2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 
2003,  Nr.  94-4246)  ir  ši ų  s ąlyg ų nuostatos, jeigu Transporto 
priemoni ų  valdytoj ų  civilin ÷s  atsakomyb ÷s privalomojo draudimo 
įstatymas ir šios s ąlygos nenustato kitaip. 
  3.  Šalys  draudimo  sutartimi  negali  pakeisti    imperatyvi ų 



Transporto priemoni ų valdytoj ų civilin ÷s atsakomyb ÷s  privalomojo 
draudimo įstatymo ir kit ų teis ÷s akt ų reikalavim ų. 
  4.  Šiose  s ąlygose  vartojamos  s ąvokos  atitinka   Transporto 
priemoni ų  valdytoj ų civilin ÷s atsakomyb ÷s privalomojo   draudimo 
įstatyme vartojamas s ąvokas. 
   
            II. DRAUDIMO SUTARTIMI SUTEIKIAMA APSAU GA 
   
  5. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
     2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
     (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
     (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Draudimo  sutartimi  apdraudžiama  draudimo  suta rtyje  ar (ir) 
transporto  priemoni ų valdytoj ų civilin ÷s atsakomyb ÷s privalomojo 
draudimo   liudijime  (polise)  (toliau  -  draudim o  liudijimas) 
nurodyt ą  transporto  priemon ę valdan či ų ir naudojan či ų (toliau - 
naudojan či ų) valdytoj ų (toliau - apdraust ųj ų) civilin ÷ atsakomyb ÷ 
d÷l  žalos  padarymo,  išskyrus  Transporto  priemoni ų  valdytoj ų 
civilin ÷s  atsakomyb ÷s privalomojo draudimo įstatymo 3 straipsnio 
3  dalyje  numatyt ą  atvej į.  Vis ą  draudimo  sutarties galiojimo 
termin ą  draudimo  sutartimi  suteikiama  draudimo apsauga  visose 
Europos    S ąjungos    valstyb ÷se    nar ÷se    bei    Šveicarijos 
Konfederacijoje. 
  6. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
     2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
     (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
     (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Draudikas  privalo  išmok ÷ti  draudimo  išmok ą  tik tuo atveju, 
jeigu  draudžiamasis  įvykis įvyksta draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpiu. 
  7. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
     2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
     (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
     (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Draudimo   sutarties  draudimo  suma  d ÷l  vieno  eismo  įvykio 
Lietuvos   Respublikos   teritorijoje,  nepaisant  to,  kiek  yra 
nukent ÷jusi ų tre či ųj ų asmen ų, yra: 
  1) iki 2009 m. gruodžio 10 d. - 500 000 eur ų d ÷l žalos asmeniui 
(tarp  j ų  1  000  eur ų d ÷l neturtin ÷s žalos) ir 100 000 eur ų d ÷l 
žalos turtui; 
  2)  nuo  2009  m. gruodžio 11 d. iki 2012 m. birž elio 10 d. - 2 
500  000  eur ų  d ÷l  žalos  asmeniui  (tarp  j ų  2  500  eur ų d ÷l 
neturtin ÷s žalos) ir 500 000 eur ų d ÷l žalos turtui; 
  3)  nuo  2012  m.  birželio  11  d.  - 5 000 000 eur ų d ÷l žalos 
asmeniui  (tarp  j ų 5 000 eur ų d ÷l neturtin ÷s žalos) ir 1 000 000 
eur ų d ÷l žalos turtui. 
  Šie  draudimo  sum ų  dydžiai  d ÷l  žalos  asmeniui ir d ÷l žalos 
turtui  kas penkeri metai nuo 2012 m. birželio 11 d . indeksuojami 
atsižvelgiant  į Europos vartotoj ų kain ų indekso santykin į pokyt į 
per  atitinkam ą  laikotarp į ir suapvalinant gautus dydžius 10 000 
eur ų   tikslumu.   Indeksuoti  draudimo  sum ų  dydžiai  skelbiami 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb ÷s nutarime. 
  8. Už žal ą, padaryt ą kitoje Europos S ąjungos valstyb ÷je nar ÷je, 
draudikas  moka  išmok ą  pagal  tos  valstyb ÷s  teis ÷s    aktuose 
nustatytas  draudimo  sumas  arba  pagal  ši ų  s ąlyg ų  7   punkte 
nurodytas draudimo sumas, jei šios draudimo sumos y ra didesn ÷s. 
  8-1. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
       2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
       (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
       (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Draudikas  neturi  teis ÷s  draudimo  sutartyje nustatyti sumos, 



kuria draudžiamojo įvykio atveju b ūt ų sumažinama mokama išmoka. 
  9. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mo k÷jimo ir (ar) 
draudimo išmoka nemokama, jeigu: 
  9.1. žala atsirado d ÷l karo veiksm ų, d ÷l teroristini ų išpuoli ų, 
esant branduolin ÷s energijos poveikiui ar nepaprastajai pad ÷čiai; 
  9.2.  žala padaryta vežamam už užmokest į kroviniui ar  bagažui, 
esan čiam kaltininko transporto priemon ÷je; 
  9.3.  žala  patiriama  netekus  gryn ųj ų  pinig ų,   bižuterijos, 
juvelyrini ų  bei meno dirbini ų, vertybini ų popieri ų,   dokument ų, 
filatelijos, numizmatikos ar panaši ų rinkini ų arba daikt ų; 
  9.4. draudikas įrodo, kad nukent ÷jusieji tretieji asmenys  savo 
noru buvo žal ą padariusiojo transporto priemon ÷je ir žinojo,  kad 
ta transporto priemon ÷ buvo pavogta; 
  9.5. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
       2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
       (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
       (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  kitais  Transporto  priemoni ų  valdytoj ų  civilin ÷s atsakomyb ÷s 
privalomojo draudimo įstatymo numatytais atvejais. 
  10.  Transporto  priemoni ų  valdytoj ų  civilin ÷s    atsakomyb ÷s 
privalomojo draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb ÷s 
nustatytos Žalos nustatymo ir išmok ų mok ÷jimo tvarkos  numatytais 
atvejais  draudikas,  išmok ÷j ęs  išmok ą, turi  teis ę   reikalauti 
sumok÷tos  sumos  ar jos dalies gr ąžinimo iš atsakingo  už   žal ą 
asmens  ar  draud ÷jo  arba apdraustojo.  Draudiko   reikalaujamos 
gr ąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatyt ų pareig ų 
pažeidim ą,  priežastin į  ryš į su eismo įvykiu, d ÷l pažeidimo   ar 
pareig ų  nevykdymo  atsiradusios žalos dyd į,  kitas   reikšmingas 
aplinkybes ir į Lietuvos Respublikos Vyriausyb ÷s nustatyt ą  Žalos 
nustatymo ir išmok ų mok ÷jimo tvark ą. 
   
                III. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS 
   
  11. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
      2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
      (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
      (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Pareig ą  sudaryti  draudimo  sutart į  turi transporto priemon ÷s 
savininkas  bei  asmuo,  naudojantis  transporto  p riemon ę  pagal 
lizingo  (finansin ÷s  nuomos), išperkamosios nuomos ar pagal kit ą 
panašaus  pob ūdžio  sutart į,  pagal  kuri ą  jam numatoma galimyb ÷ 
įgyti  nuosavyb ÷s  teis ę  į ši ą transporto priemon ę per tam tikr ą 
termin ą. J ų vardu draudimo sutart į turi teis ę sudaryti transporto 
priemon ÷s  teis ÷tas  valdytojas  arba  kitas  įstatym ų  nustatyta 
tvarka   įgaliotas   asmuo.   Transporto   priemon ÷s  valdytojas, 
teikiantis   prašym ą   sudaryti  draudimo  sutart į,  vis ą  b ūtin ą 
informacij ą  ir  dokumentus, b ūtinus sutar čiai sudaryti, sudarant 
draudimo  sutart į  yra  laikomas  šiame  punkte  nurodyt ų asmen ų, 
atsaking ų už draudimo sutarties sudarym ą, atstovu pagal įstatym ą. 
  12.  Prašym ą  draudikui  sudaryti draudimo  sutart į   draud ÷jas 
pateikia  žodžiu  arba  raštu.  Kai  sudarant  drau dimo   sutart į 
draud ÷jas  pateikia rašytin į prašym ą, sudarius draudimo  sutart į, 
prašymas tampa sud ÷tine draudimo sutarties dalimi. 
  13. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
      2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
      (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
      (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Draudikas  ar  jo  įgaliotas atstovas draud ÷jo - fizinio asmens 
prašymu  privalo  įteikti  jam  ši ų  s ąlyg ų  kopij ą. Šios s ąlygos 
privalo   b ūti   paskelbtos   draudiko   interneto  tinklalapyj e. 
Draudikas  privalo  įteikti draud ÷jui rašytin ę atmintin ę, kurioje 



privaloma   nurodyti  Transporto  priemoni ų  valdytoj ų  civilin ÷s 
atsakomyb ÷s  privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje 
numatytas  pareigas,  arba  šios  pareigos privalo būti nurodytos 
draudimo  liudijime.  Draudimo sutart į sudaran čiam ar sudariusiam 
asmeniui  Transporto  priemoni ų  valdytoj ų  civilin ÷s atsakomyb ÷s 
privalomojo  draudimo  įstatymo  6 straipsnio 12 dalies nustatyta 
tvarka  draudikas privalo išduoti eismo įvykio deklaracijos form ą 
ir paaiškinti, kaip j ą užpildyti. 
  14. Prieš sudarant draudimo sutart į, draud ÷jas privalo suteikti 
draudikui jo prašom ą teising ą informacij ą ir pateikti dokumentus, 
būtinus  draudimo sutar čiai sudaryti, numatytus šiose   s ąlygose. 
Draudikas   savo  iniciatyva  turi  teis ę  tikrinti     pateiktos 
informacijos  teisingum ą. Draudikui pareikalavus, draud ÷jas  turi 
pateikti  apži ūrai  transporto priemon ę, kuri nurodoma   draudimo 
sutartyje ir (ar) draudimo liudijime. 
  15. Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma. Be t kokie  šali ų 
susitarimai  ir  draudimo  sutarties  pakeitimai,  taip  pat   su 
draudimo sutartimi susij ę draudimo sutarties šali ų pareiškimai ir 
pranešimai  turi  b ūti rašytin ÷s formos. Jei pasikeit ÷   draud ÷jo 
gyvenamosios  vietos ar buvein ÷s adresas ir draud ÷jas   nepraneš ÷ 
apie  tai  draudikui, tai draud ÷jui paskutiniu draudikui   žinomu 
gyvenamosios  vietos  ar  buvein ÷s  adresu  registruotu    laišku 
išsi ųsti  draudiko  pareiškimai ir pranešimai laikomi   įteiktais 
draud ÷jui.  Sudarius draudimo sutart į draudikas privalo   išduoti 
draud ÷jui  draudimo  sutarties sudarym ą ir  suteikiam ą   draudimo 
apsaug ą patvirtinant į draudimo liudijim ą, atitinkant į  Transporto 
priemoni ų  valdytoj ų civilin ÷s atsakomyb ÷s privalomojo   draudimo 
įstatymo  ir  kit ų teis ÷s akt ų reikalavimus. Draudimo   sutartyje 
privalo  b ūti  tiksliai  nurodyta draudimo sutarties  r ūšis   bei 
duotos  nuorodos  į  Transporto  priemoni ų  valdytoj ų   civilin ÷s 
atsakomyb ÷s  privalomojo draudimo įstatym ą, Lietuvos  Respublikos 
Vyriausyb ÷s  nustatyt ą Žalos nustatymo ir išmok ų mok ÷jimo  tvark ą 
ir  šias  s ąlygas (nurodant teis ÷s akto  pavadinim ą,   "Valstyb ÷s 
žini ų" numer į ir publikacijos numer į). 
  16. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
      2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
      (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
      (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Transporto    priemoni ų    valdytoj ų    civilin ÷s   atsakomyb ÷s 
privalomojo  draudimo  įstatymo  4  straipsnio  2 dalyje nurodyti 
asmenys  ir  transporto priemon ÷s valdytojai negali naudoti patys 
ir  leisti naudoti kitam asmeniui neapdraust ą transporto priemon ę 
(neturint    galiojan čio,   atitinkan čio   Transporto   priemoni ų 
valdytoj ų  civilin ÷s atsakomyb ÷s privalomojo draudimo įstatymo ir 
kit ų teis ÷s akt ų reikalavimus, draudimo liudijimo). 
  17.  Draudikas  neturi  teis ÷s  atsisakyti  sudaryti   draudimo 
sutart į, išskyrus tuos atvejus, kai draud ÷jas ne įvykdo ši ų s ąlyg ų 
14  punkte  nurodyt ų  pareig ų.  Draudiko  atsisakymas    sudaryti 
draudimo sutart į gali b ūti gin čijamas teismo tvarka. 
  18.  Jeigu  draud ÷jas ne įvykdo 14 punkte nurodyt ų  pareig ų,   o 
draudikas,  neatsižvelgdamas  į  tai, sudaro  draudimo   sutart į, 
draudikas  netenka teis ÷s reikalauti nutraukti draudimo   sutart į 
remdamasis tuo, kad 14 punkte numatyta pareiga ne įvykdyta. 
  19.  Sudarant  įprastin ę  draudimo  sutart į  iki    valstybinio 
transporto  priemoni ų  įregistravimo, draud ÷jas ar įgaliotas   jo 
atstovas turi pateikti draudikui ši ą informacij ą ir dokumentus: 
  19.1. transporto priemon ÷s, įrašomos į draudimo sutart į ir (ar) 
draudimo  liudijim ą,  techninius  duomenis  (variklio    cilindr ų 
darbin į  t ūr į, bendr ąj ą mas ę, keliam ąj ą gali ą ar s ÷dim ųj ų   viet ų 
skai či ų); 
  19.2. asmens tapatyb ę patvirtinant į dokument ą; 



  19.3.  kit ą draudiko nurodyt ą informacij ą, reikaling ą  draudimo 
sutar čiai sudaryti. 
  20. Jeigu įprastin ÷ draudimo sutartis sudaroma prieš valstybin į 
transporto  priemon ÷s  įregistravim ą, draudikas, gav ęs   draud ÷jo 
prašym ą ir kitus dokumentus, b ūtinus draudimo sutar čiai sudaryti, 
išduoda  draudimo  liudijim ą,  kuriame  nenurodomas    transporto 
priemon ÷s  valstybinis numeris, išskyrus atvejus, kai  tran sporto 
priemon ÷s  valstybinis  numeris žinomas. Š į  draudimo   liudijim ą 
draud ÷jas   pateikia  institucijai,  atsakingai  už    tr ansporto 
priemoni ų  valstybin ę registracij ą. Į draud ÷jo pateikt ą  draudimo 
liudijim ą   institucija,  atsakinga  už  transporto     prie moni ų 
valstybin ę  registracij ą, įrašo transporto priemon ÷s   valstybin į 
numerį.  Draudikas, gav ęs informacij ą apie apdraustos  transporto 
priemon ÷s  valstybin į numer į, įrašo atitinkamus duomenis į   savo 
turimus draudimo sutarties ir draudimo liudijimo eg zempliorius. 
  21.   Sudarant  įprastin ę  draudimo  sutart į  po    valstybinio 
transporto  priemoni ų  įregistravimo, draud ÷jas ar įgaliotas   jo 
atstovas turi pateikti draudikui ši ą informacij ą ir dokumentus: 
  21.1. transporto priemon ÷s registracijos liudijim ą; 
  21.2.  kitus  ši ų s ąlyg ų 19.2 ir 19.3  papunk čiuose   nurodytus 
dokumentus bei informacij ą. 
  22. Sudarant pasienio draudimo sutart į, draud ÷jas ar  įgaliotas 
jo   atstovas  turi  pateikti  draudikui  ši ą  informacij ą     ir 
dokumentus: 
  22.1. transporto priemon ÷s registracijos liudijim ą; 
  22.2.  kitus  ši ų s ąlyg ų 19.2 ir 19.3  papunk čiuose   nurodytus 
dokumentus bei informacij ą. 
  23.  Sudarant grupin ę draudimo sutart į taikomos visos   s ąlygos 
nustatytos įprastinei draudimo sutar čiai. 
  24. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
      2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
      (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
      (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Draud ÷jui  pageidaujant,  kad  jam  pagal  sudaryt ą ar sudarom ą 
įprastin ę  draudimo  sutart į  b ūt ų  suteikiama  draudimo  apsauga 
žaliosios  kortel ÷s sistemai priklausan čiose užsienio valstyb ÷se, 
draudikas  draudimo  sutartyje  nustatytomis s ąlygomis papildomai 
draud ÷jui  išduoda  žali ąj ą  kortel ę. Jei žaliojoje kortel ÷je yra 
nurodyta,   kad  ji  galioja  tik  Europos  S ąjungos  ir  Europos 
ekonomin ÷s  erdv ÷s  valstyb ÷se  bei  Šveicarijos Konfederacijoje, 
tokia žalioji kortel ÷ draud ÷jui privalo b ūti išduodama nemokamai. 
  25. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
      2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
      (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
      (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Transporto  priemon ÷s valdytojas neturi teis ÷s sudaryti d ÷l tos 
pačios  transporto priemon ÷s keli ų transporto priemoni ų valdytoj ų 
civilin ÷s atsakomyb ÷s privalomojo draudimo sutar či ų tam pa čiam ar 
iš  dalies  sutampan čiam  sutarties galiojimo laikotarpiui. Jeigu 
yra   sudarytos  kelios  draudimo  sutartys,  įsigaliojus  naujai 
draudimo sutar čiai, prieš tai d ÷l tos pa čios transporto priemon ÷s 
sudaryta   draudimo   sutartis   pasibaigia.  Pagal   pasibaigusi ą 
draudimo  sutart į  sumok ÷ta  draudimo  įmoka  už  likus į draudimo 
sutarties  galiojimo  laikotarp į  gr ąžinama  Transporto priemoni ų 
valdytoj ų  civilin ÷s  atsakomyb ÷s privalomojo draudimo įstatymo 7 
straipsnyje nustatyta tvarka. 
   
          IV. DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAI ČIAVIMAS IR MOK öJIMAS 
   
  26. Draudimo įmoką apskai čiuoja draudikas. Draudimo įmoka  turi 
būti  nustatoma  atsižvelgiant  į draudiko  suteikiam ą   draudimo 



apsaug ą draud ÷jui (apdraustiesiems), taip pat draudimo įmoka turi 
būti  proporcinga draudiko prisiimamiems įsipareigojimams   pagal 
draudimo sutart į bei nepažeisti draud ÷jo (apdraust ųj ų) interes ų. 
  27.  Draud ÷jas už draudimo sutartimi suteikt ą draudimo  apsaug ą 
privalo mok ÷ti draudikui draudimo sutartyje nustatytais termina is 
nustatyto dydžio draudimo įmokas. Draud ÷jui nesumok ÷jus  draudimo 
įmokos  ar  jos  dalies  draudimo  sutartyje  nustat ytu    laiku, 
draudikas  apie  tai  privalo  pranešti  draud ÷jui  raštu,    kad 
draud ÷jas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumok ÷jo  draudimo 
įmokos  už teikiam ą pagal draudimo sutart į draudimo apsaug ą   bei 
nurodyti  Transporto  priemoni ų valdytoj ų civilin ÷s   atsakomyb ÷s 
privalomojo  draudimo  įstatymo  11  straipsnio 5  ir  7   dalyse 
numatytas draudimo įmokos nesumok ÷jimo pasekmes. 
  28.  Draud ÷jui  nustatytu laiku nesumok ÷jus  draudimo   įmokos, 
draudikas  turi teis ę reikalauti už kiekvien ą pav ÷luot ą dien ą  ne 
didesnio kaip 0,04 procento delspinigi ų nuo nesumok ÷tos sumos. 
  29. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
      2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
      (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
      (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Jei draud ÷jas draudimo įmokos nesumoka ilgiau negu 1 m ÷nes į nuo 
ši ų  s ąlyg ų  27 punkte nustatyto pranešimo gavimo, draudikas t uri 
teis ę  vienašališkai  nutraukti  draudimo  sutart į.  Jei draudimo 
sutartyje   nenustatytas   kitoks   pranešim ų   siuntimo   b ūdas, 
Preziumuojama,  jog  draud ÷jas  gavo draudiko pranešim ą, išsi ųst ą 
paštu, pra ÷jus protingam terminui po jo išsiuntimo. 
   
                V. DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMAS 
   
  30. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
      2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66 
      (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
      (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Draudimo  sutartis įsigalioja nuo draudiko ir draud ÷jo sutartos 
datos, nurodytos draudimo sutartyje. 
  31. Neteko galios Lietuvos Respublikos 
      draudimo prieži ūros komisijos 
      2007 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. N-66 
      (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
      (Žin., 2007, Nr. 82-3396) 
  32. Neteko galios Lietuvos Respublikos 
      draudimo prieži ūros komisijos 
      2007 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. N-66 
      (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
      (Žin., 2007, Nr. 82-3396) 
  33.  Draudimo  sutarties termino pradžia ir  paba iga   nurodoma 
kalendorine  data draudimo sutartyje. Draudikas tai p pat  privalo 
nurodyti  draudimo  apsaugos laikotarpius  (terminu s)   draud ÷jui 
išduotame  draudimo  liudijime.  Įprastin ÷s  draudimo   sutarties 
draudimo  liudijim ų terminai skai čiuojami m ÷nesiais, o   pasienio 
draudimo sutarties terminai skai čiuojami dienomis. 
  34.   Draudimo  sutartis  nutraukiama  Transporto      priemoni ų 
valdytoj ų  civilin ÷s atsakomyb ÷s privalomojo draudimo įstatymo  7 
straipsnyje nustatyta tvarka. 
  35.  Nutraukus  draudimo sutart į, draud ÷jas  privalo   pateikti 
draudikui draudimo sutart į ir draudimo liudijim ą (jeigu  draudimo 
liudijimas draud ÷jui buvo išduotas), kad draudikas įrašyt ų  juose 
apie   draudimo  sutarties  nutraukim ą.  Draudikas  turi    teis ę 
negr ąžinti  draudimo  įmokos  už nepanaudot ą  draudimo   apsaugos 
termin ą,  jeigu  draud ÷jas  nepateikia  draudimo  sutarties    ir 
draudimo  liudijimo  įrašui apie draudimo  sutarties   nutraukim ą 



atlikti. 
  35-1. Lietuvos Respublikos draudimo prieži ūros komisijos 
        2007 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. N-66  
        (nuo 2007 m. liepos 25 d.) 
        (Žin., 2007, Nr. 82-3396) redakcija 
  Draud ÷jo  prašymu  jo  civilin ę  atsakomyb ę  įprastine draudimo 
sutartimi  apdraud ęs  draudikas  ne  v ÷liau kaip per 15 dien ų nuo 
draud ÷jo  rašytinio  prašymo  gavimo dienos privalo jam n emokamai 
išduoti  pažym ą  apie  su draud ÷jo transporto priemone susijusius 
žalos  atlyginimo atvejus ar j ų nebuvim ą už mažiausiai paskutini ų 
5  met ų sutartini ų santyki ų laikotarp į ar už kit ą laikotarp į, jei 
sutartiniai santykiai truko trumpiau. 
   
         VI. DRAUDIMO RIZIKOS PADID öJIMAS IR SUMAŽ öJIMAS 
   
  36.  Jeigu  draudimo  rizika,  numatyta  draudimo     sutartyje, 
padid ÷ja   ar   gali  padid ÷ti  draudimo  sutarties     galiojimo 
laikotarpiu,   draud ÷jas  ar  apdraustasis  privalo    informuoti 
draudik ą  apie padid ÷jusi ą draudimo rizik ą ši ų s ąlyg ų 38   punkte 
nustatyta tvarka. 
  37.  Laikoma,  kad rizika padid ÷ja ar sumaž ÷ja,  kai   draudimo 
sutarties  galiojimo laikotarpiu pasikei čia kuri nors  aplinkyb ÷, 
tiesiogiai  susijusi su pavojaus draudimo objektui padid ÷jimu  ar 
sumaž÷jimu, ir jeigu draudikas nurod ÷ j ą draudimo sutartyje, kaip 
turin či ą įtakos draudimo rizikos padid ÷jimui ar sumaž ÷jimui. 
  38. Jeigu draudimo rizika padid ÷ja d ÷l draud ÷jo ar  apdraustojo 
veiksm ų,  draud ÷jo ar apdraustojo pranešimas turi b ūti  pateiktas 
ne  v ÷liau, nei ji padid ÷ja, visais kitais atvejais - tuoj   pat, 
kai  draud ÷jas ar apdraustasis apie tokius pasikeitimus  sužin ojo 
ar tur ÷jo sužinoti, bet ne v ÷liau kaip per 3 darbo dienas nuo  to 
momento,  kur į  draud ÷jas  ar apdraustasis  sužinojo  ar   tur ÷jo 
sužinoti apie padid ÷jusi ą draudimo rizik ą. 
  39.   Padid ÷jus   draudimo   rizikai,   draud ÷jas     draudikui 
pareikalavus privalo sumok ÷ti papildom ą draudimo įmoką. 
  40.  Draud ÷jas privalo informuoti apdraustuosius apie  draudik o 
draudimo sutartyje nurodytus draudimo rizikos padid ÷jimo atvejus. 
  41.  Jeigu  draudimo sutarties galiojimo metu  pa aišk ÷ja,   kad 
draudimo rizika sumaž ÷ja ar gali sumaž ÷ti, draud ÷jas d ÷l draudimo 
rizikos  sumaž ÷jimo  turi  teis ę reikalauti  sumažinti   draudimo 
įmoką, o draudikas privalo j ą sumažinti. 
   
                VII. DRAUDIMO SUTARTIES PRAT ĘSIMAS 
   
  42.   Draud ÷jo  prašymu  draudimo  sutarties  galiojimo    metu  
draudikas  privalo  atleisti draud ÷j ą nuo draudimo  įmokų   pagal 
galiojan či ą  draudimo  sutart į  mok ÷jimo, jei  draud ÷jas   ketina 
nenaudoti   transporto  priemon ÷s  ilgiau  kaip  vien ą    m ÷nes į. 
Draud ÷jas  savo  prašyme  privalo nurodyti termin ą,  kurio   metu 
ketina nenaudoti transporto priemon ÷s. Draud ÷jas privalo pateikti 
draudikui  pasižad ÷jim ą  atleidimo nuo draudimo įmokos   mok ÷jimo 
laikotarpiu nenaudoti pa čiam ir neleisti naudoti kitiems asmenims 
draudimo  sutartyje  nurodytos  transporto  priemon ÷s  ir    gali 
perduoti  draudikui  neatlygintinai laikinai saugot i   transporto 
priemon ÷s  registracijos  numer į.  Taip  pat  draud ÷jas   privalo 
pateikti draudikui draudimo liudijim ą (jeigu draudimo  liudijimas 
draud ÷jui buvo išduotas), kad draudikas įrašyt ų jame  informacij ą 
apie atleidimo nuo draudimo įmokų mok ÷jimo laikotarp į.  Draudikas 
turi teis ę neatleisti draud ÷jo nuo draudimo įmokų mok ÷jimo, jeigu 
draud ÷jas nepateikia draudimo liudijimo įrašyti informacij ą  apie 
atleidimo nuo draudimo įmokų mok ÷jimo laikotarp į. 
  43.   Atleidimo  nuo  draudimo  įmokų  mok ÷jimo     laikotarpis 



pasibaigia  su ÷jus draud ÷jo prašyme atleisti nuo draudimo   įmokų 
pagal  galiojan či ą draudimo sutart į mok ÷jimo nurodytam   terminui 
arba  draudikui  draud ÷jo  prašymu, nepasibaigus  atleidimo   nuo 
draudimo   įmokų  mok ÷jimo  terminui,  išdavus  nauj ą    draudimo 
liudijim ą. Jeigu draudimo įmoka buvo sumok ÷ta už laikotarp į, kur į 
draud ÷jas  buvo atleistas nuo draudimo įmokų mok ÷jimo,  draudikas 
privalo  prat ęsti  draudimo sutarties termin ą tam   laikotarpiui, 
nereikalaudamas už š į laikotarp į papildom ų draudimo įmokų. 
  44.  Jeigu  draudimo įmoka buvo sumok ÷ta už  laikotarp į,   kur į 
draud ÷jas  buvo atleistas nuo draudimo įmokų mok ÷jimo,   prat ęsus 
draudimo  sutarties termin ą bendras draudimo sutarties  prat ęsimo 
laikotarpis  negali  b ūti ilgesnis kaip 12 m ÷nesi ų,  o   draudiko 
išduodamo draudimo liudijimo terminas negali b ūti trumpesnis kaip 
1 m÷nuo. Draudimo liudijim ą draudikas išduoda tam dien ų skai čiui, 
kuriam draud ÷jas buvo atleistas nuo draudimo įmokų mok ÷jimo. 
  45. Pasibaigus įprastin ÷s draudimo sutarties terminui, draudimo 
sutarties  terminas prat ęsiamas draudimo sutartyje   nustatytomis 
sąlygomis ir tvarka 12 m ÷nesi ų terminui, jeigu tokia s ąlyga  buvo 
numatyta draudimo sutartyje ir draud ÷jas ar draudikas nepareiškia 
raštu nesutikimo neprat ęsti draudimo sutarties. Prat ęsus draudimo 
sutarties galiojimo termin ą, draudikas privalo draud ÷jui  išduoti 
draudimo sutarties sudarym ą patvirtinan čius dokumentus. 
  46.  Nesutikim ą  d ÷l  draudimo  sutarties  termino    prat ęsimo 
draud ÷jas  ar draudikas turi teis ę pareikšti draudimo   sutarties 
sudarymo  ar galiojimo metu, bet ne v ÷liau kaip prieš m ÷nes į  iki 
įprastin ÷s draudimo sutarties termino pabaigos. 
   
                  VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
   
  47.  Draudikas, pažeid ęs šias s ąlygas bei kitus teis ÷s   aktus, 
atsako įstatym ų nustatyta tvarka. 
                          ______________ 

 


