ASMENS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO SĄLYGOS
“Swedbank”, AB 2011-08-12 sudaryta Draudimo sutartimi Nr. SDB-S-2 Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filiale
apdraudžia šiame priede nurodytų asmenų, išreiškusių tokį pageidavimą, civilinę atsakomybę žemiau nurodytomis
sąlygomis.
Šia sutartimi, draudėjas sutartyje nurodytomis sąlygomis, apdraudžia apdraustųjų, prieš tai apdraustų Banko ir UADB
“ERGO Lietuva” 2003 11 28 draudimo sutartimi Nr. 710-620-200001, civilinę atsakomybę trečiajam asmeniui žemiau
nurodytomis sąlygoms:
1.

Sąvokos

1.1.

Draudėjas – “Swedbank”, AB.

1.2.

Draudikas – Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialas.

1.3.

Apdraustasis – draudėjui įkeisto nekilnojamo turto savininkas, jo sutuoktinis (-ė) ir nesusituokę vaikai (įvaikiai,
globotiniai) iki 24 m. amž iaus.

1.4.

Ž ala – trečiojo asmens materialaus turto sunaikinimas, sugadinimas arba trečiojo asmens kūno sužalojimas (įskaitant
mirtį), neturtinė žala bei dėl to patirtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų
padaryta ž ala turtui ir (ar) asmeniui.

1.5.

Nuostoliai – piniginė žalos išraiška. Į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos susijusios su civilinės atsakomybės
ir žalos dydžio įvertinimu bei nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka.

1.6.

Statinys – apdraustajam nuosavybės teise priklausantis ir draudėjui įkeistas vienbutis gyvenamasis

namas, jo dalis, butas daugiabučiame gyvenamajame name, poilsio patalpos, kūrybinės dirbtuvės, sodo
namas, sodyba su priklausiniais ar be jų.
1.7.

Priklausinys – ūkinis pastatas, garažas, rūsys, kitas pagalbinis pastatas, kuris gali būti neįkeistas
draudėjui.

1.8.

Teritorija – bet koks žemės sklypas (turintis kadastrinį numerį), kuriame yra draudėjui įkeistas statinys. Teritorija gali
būti neįkeista draudėjui, ji gali priklausyti apdraustajam nuosavybės teise, būti apdraustojo išsinuomota arba valdoma
panaudos teise.

1.9.

Kitas turtas – bet koks apdraustajam nuosavybės teise priklausantis ar išsinuomotas, ar valdomas panaudos teise
kilnojamas turtas esantis statiniuose ir (ar) teritorijoje.

1.10. Terorizmas – pavojaus daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui arba infrastruktūros objektams sukėlimas
panaudojant arba grasinant panaudoti jėgą (pvz.: sprogdinant, padegant, paskleidžiant radioaktyviąsias, biologines ar
chemines kenksmingas medžiagas, preparatus ar mikroorganizmus ir pan.), su sąlyga, kad buvo siekiama politinių,
religinių, ideologinių ar etninių tikslų, įskaitant tikslą paveikti ar įbauginti vyriausybę ir (ar) visuomenę ar jos dalį.
1.11. Draudimo sutartis – 2011-08-12 Draudimo sutartis Nr. SDB-S-2 su visais galimais jos pakeitimais ir papildymais.
1.12. Priedas – šis Priedas Nr. 2 Prie 2011-08-12 Draudimo sutarties Nr. SDB-S-2 (Asmens civilinės atsakomybės
draudimo sąlygos).
2.

Draudimo objektas

Draudimo objektas – apdraustojo civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, kilusią dėl statinių, teritorijos ir (ar) kito
turto trūkumų arba jų valdymo ar naudojimo.
3.

Draudiminiai įvykiai

3.1.

Žalos trečiajam asmeniui padarymas dėl statinių, teritorijos ir (ar) kito turto trūkumų arba jų valdymo ar naudojimo.

3.2.

Žalos trečiajam asmeniui padarymas dėl pavedimo kitiems asmenims statiniuose ir (ar) teritorijoje atlikti statybos
darbus. Draudimo suma šiai rizikai ribojama 5.000,- litų suma per vienerius draudimo metus.

Privalomos sąlygos, kad įvykis pagal šio priedo 3.1 ir (ar) 3.2 p. būtų pripažintas draudiminiu:
a) ž ala kilo draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikos teritorijoje;
b) apdraustasis apie kilusią žalą informavo draudiką šiame priede numatytais terminais.
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4.

Nedraudiminiai įvykiai

4.1.

Įvykiai nesusiję su apdraustojo statiniais, teritorija ir (ar) kitu turtu laikomi nedraudiminiais.

4.2.

Nedraudžiama apdraustojo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą trečiojo asmens turtui, kuris žalos atsiradimo
momentu buvo apdraustojo išsinuomotas, valdomas panaudos teise ar pasaugos sutarties pagrindu arba yra
neteisėtai įgytas.
Nedraudžiama apdraustojo atsakomybė už žalą, kilusią dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo (sutartinė
atsakomybė). Jei pagal sutartį atsakomybės už žalą apimtis didesnė nei ta, kurią nustato įstatymas nesant sutarties,
draudimas galioja ta apimtimi, kiek atsakomybė už žalą kiltų pagal įstatymą nesant sutarties.

4.3.

4.4.

Nedraudž iama apdraustojo civilinė atsakomybė už žalą ta dalimi, kuria statiniai, priklausiniai, teritorija yra naudojami
ne pagal jų tiesioginę paskirtį.

4.5.

Nedraudžiama statybos rangovo civilinė atsakomybė.

4.6.

Nedraudžiama apdraustojo atsakomybė už žalą:

4.7.

5.

4.6.1.

Susijusią su visų rūšių motorinių sausumos, vandens ar oro transporto priemonių valdymu, naudojimu ar
disponavimu;

4.6.2.

Susijusią su kūno sužalojimu arba liga asmens, kuris yra sudaręs darbo sutartį su apdraustuoju arba yra
apdraustojo mokinys, jei tokia atsakomybė kyla iš darbo santykių;

4.6.3.

Susijusią su finansiniais nuostoliais, kurie kilo ne kaip žalos trečiajam asmeniui, dėl jo kūno sužalojimo
(įskaitant mirtį) arba materialaus turto sunaikinimo ar sugadinimo, pasekmė;

4.6.4.

Padarytą trečiajam asmeniui apdraustojo tyčine veika, išskyrus atvejus jei tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra
socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);

4.6.5.

Padarytą trečiajam asmeniui dėl alkoholio (viršijant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą alkoholio
koncentraciją kraujyje), narkotinių ar psichotropinių medžiagų įtakos apdraustajam arba neatlyginama ta
nuostolių dalis kuri atsirado dėl tokių medžiagų įtakos apdraustajam;

4.6.6.

kilusią dėl oro, vandens, dirvožemio natūralaus stovio pasikeitimo;

4.6.7.

kilusią dėl ilgalaikio (tęstinio) temperatūros, vibracijos, dujų, garų, dūmų, drėgmės ar kritulių (pvz.: suodžių,
dulkių ir pan.) poveikio. Taip pat, jeigu žala atsirado dėl žemės sklypo nusėdimo, žemės nuošliaužų, pastatų
arba jų dalių nusėdimo, vandens telkinio potvynių arba dirvožemio svyravimų kalant polius;

4.6.8.

kilusią dėl asbestozės ar jai giminingų ligų, kurios kilo kaip pasekmė asbesto, asbesto produktų ir (ar) turinčių
savo sudėtyje asbesto produktų egzistavimo, turėjimo, perdirbimo, gamybos, prekybos, saugojimo,
sandėliavimo ar naudojimo;

4.6.9.

apdraustojo artimiesiems giminaičiams, globėjams, globotiniams, asmenims, kuriems paskirta rūpyba ir
rūpintojai;

Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo taip pat šiais atvejais:
4.7.1.

jeigu draudiminis įvykis įvyko dėl karo veiksmų, masinių neramumų (streikų, terorizmo aktų ir pan.) ar
radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;

4.7.2.

jeigu žala atsirado dėl turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valstybės valdžios institucijų nurodymu,

Draudimo suma

5.1.

Draudimo suma yra apdraustojo prašyme draudėjui nurodyta suma. Draudimo suma yra maksimali draudiko
atsakomybė bendrai visiems draudiminiams įvykiams per vienerius draudimo metus.

5.2.

Vienerių draudimo metų eigoje draudimo suma mažinama išmokėtos draudimo išmokos dydžiu, pasibaigus
vieneriems draudimo metams draudimo suma atstatoma iki apdraustojo pasirinktos draudimo sumos.

6.

Išskaita

6.1.

Kiekvieno draudiminio įvykio atveju galioja 0,- LTL besąlyginė išskaita.

6.2.

Besąlyginė išskaita – tai suma, kuri kiekvieno draudiminio įvykio atveju yra išskaitoma iš draudimo išmokos.

6.3.

Vienu draudiminiu įvykiu laikomi atvejai, kai žala tretiesiems asmenims padaroma dėl tos pačios priežasties,
nepaisant to, kad dėl tokio įvykio gali būti pareikšti kelių trečiųjų asmenų reikalavimai.

7.

Draudimo apsaugos pradž ia ir pabaiga

7.1.

Draudimo apsauga kiekvienam apdraustajam prasideda nuo statinio įkeitimo sutarties patvirtinimo notarų biure
dienos, visais kitais atvejais – nuo prašyme draudėjui nurodytos dienos.

7.2.

Draudimo apsauga kiekvienam apdraustajam automatiškai baigiasi:
7.2.1.

Atsisakius ar panaikinus statinio hipoteką;
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7.3.
8.
8.1.

7.2.2.

Paskolos gavėjui pilnai įvykdžius įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, tačiau ne ilgiau kaip iki paskolos
grąžinimo termino pabaigos;

7.2.3.

pasibaigus draudimo sutarties, pagal kurią draudėjas draudžia statinį Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos
filiale, galiojimui. Šiuo atveju draudėjas praneša apdraustajam raštu apie civilinės atsakomybės draudimo
apsaugos pabaigą;

7.2.4.

pasibaigus draudimo sutarties galiojimui. Draudėjas praneša apdraustajam raštu apie draudimo sutarties
galiojimo pabaigą.

Draudimo apsauga kiekvienam apdraustajam, taip pat baigiasi nuo draudėjo raštiškame pranešime apdraustajam
nurodytos dienos. Draudėjas bet kada ir dėl bet kokių priežasčių, turi teisę nutraukti draudimo apsaugą.
Apdraustojo pareigos
Apdraustasis privalo informuoti draudiką:
8.1.1.

Apie kiekvieną draudiminį įvykį nedelsiant (per 24 val.) žodžiu ir papildomai per 3 (tris) darbo dienas raštu;

8.1.2.

Nedelsdamas raštu ir nepriklausomai nuo to, kad apie įvykį jau pranešta, jei tretieji asmenys dėl apdraustojo
padarytos žalos kreipiasi į teismą;

8.1.3.

Apie gautus trečiųjų asmenų reikalavimus atlyginti žalą per 3 (tris) darbo dienas raštu.

8.2.

Įvykus draudiminiam įvykiui, apdraustasis turi imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai išvengti ar jai
sumaž inti, laikydamasis draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai buvo duoti.

8.3.

Apdraustasis turi bendradarbiauti su draudiku aiškinantis draudiminio įvykio aplinkybes, bei pateikti draudikui visus
turimus ar tuos kuriuos privalo turėti su įvykiu susijusius dokumentus ir vykdyti visus draudiko teisėtus reikalavimus
vadovaujantis protingumo ir ekonomiškumo principais.

8.4.

Jeigu tretieji asmenys, reikalaudami atlyginti žalą, pareiškia ieškinį teisme ar perduoda reikalavimą atlyginti žalą
nagrinėti trečiųjų teismui (arbitražui), o reikalavimo suma neviršija asmens civilinės atsakomybės draudimo sumos
dydžio ar viršija ją ne daugiau kaip dvigubai, tai apdraustasis privalo suteikti įgaliojimus draudiko paskirtam advokatui
ir pateikti visus, pastarojo arba draudiko nuomone, reikalingus paaiškinimus. Tuo atveju jei tretieji asmenys,
reikalaudami žalos atlyginimo, pareiškia ieškinį teisme ar perduoda reikalavimą atlyginti žalą nagrinėti trečiųjų teismui
(arbitraž ui) ir ieškininio reikalavimo suma dvigubai ir daugiau viršija asmens civilinės atsakomybės draudimo sumą,
apdraustasis ir draudikas bendru sutarimu skiria advokatą ir kartu dalyvauja bylos vedime.

8.5.

Be aiškaus, raštiško ir išankstinio draudiko sutikimo apdraustasis neturi teisės visiškai ar iš dalies pripažinti arba
patenkinti trečiųjų asmenų reikalavimų atlyginti žalą.

8.6.

Tais atvejais, kai žalos atlyginimo reikalavimo suma neviršija asmens civilinės atsakomybės draudimo sumos dydžio
ar viršija ją ne daugiau kaip dvigubai, apdraustasis privalo draudiko reikalavimu raštu įgalioti pastarąjį daryti
apdraustojo vardu visus, draudiko nuomone, tikslingus pareiškimus, susijusius su trečiųjų asmenų pretenzijų
patenkinimu arba atmetimu. Jei žalos atlyginimo reikalavimo suma viršija asmens civilinės atsakomybės draudimo
sumą daugiau kaip dvigubai, apdraustasis ir draudikas bendru sutarimu daro pareiškimus, susijusius su pretenzijų
patenkinimu arba atmetimu.

9.

Apdraustojo pareigų nesilaikymo pasekmės

9.1.

Jei apdraustasis raštu nepraneša draudikui ar jo atstovui apie draudiminį įvykį šio priedo nustatyta tvarka, draudikas
turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar turto savininkas savo
pareigos neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo, išskyrus kai įrodoma, kad apie draudiminį įvykį draudikas sužinojo laiku
arba kai nepranešimas apie draudiminį įvykį neturėjo įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką.

9.2.

Jeigu žala atsirado dėl to, kad turto savininkas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių šiai žalai
išvengti ar sumaž inti, draudikas atleidž iamas nuo ž alos atlyginimo.

10. Ž alos nustatymo tvarka
10.1. Draudikas, gavęs pradinę informaciją, atlieka draudiminio įvykio tyrimą, kurio metu apklausiami įvykio liudytojai,
apžiūrima įvykio vieta, užklausiamos atitinkamos teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos, peržiūrima techninė
dokumentacija, susijusi su draudiminiu įvykiu. Draudikas daro nuotraukas ir įvykio tyrimui reikšmingų dokumentų
fotokopijas.
10.2. Esant reikalui draudikas užklausia gydymo ir medicininės ekspertizės įstaigas, o taip pat organizacijas, kuriose yra
sudaromi psichoneurologinės, toksikologinės ar narkologinės įskaitų sąrašai.
10.3. Draudiminio įvykio tyrimui draudikas gali pasitelkti įvairaus profilio ekspertines tarnybas, organizacijas, ekspertus arba
nagrinėjamos srities specialistus bei mokslininkus.
11. Nuostolio nustatymas. Draudimo išmokos mokėjimas
11.1. Trečiojo asmens nuostoliai atlyginami draudimo sumos ribose, atskaičius besąlyginę išskaitą. Nuostoliai atlyginami
išmokant trečiajam asmeniui draudimo išmoką, kuri apskaičiuojama atsižvelgiant į civilinę atsakomybę
reguliuojančius teisės aktus.
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11.2. Pridėtinės vertės mokestis įskaitomas į nuostolių sumą tik tuo atveju, jei nukentėjęs trečiasis asmuo neturi galimybės
šio mokesčio susigrąžinti.
11.3. Įstatymų numatytais atvejais atlyginama ir neturtinė žala.
11.4. Draudikas taip pat atlygina, draudimo sumos nemažinančias ir į nuostolį neįskaitomas, šias išlaidas:
11.4.1. Bylinėjimosi išlaidas;
11.4.2. Išlaidas advokatui, kai jis samdomas draudiko raštišku sutikimu;
11.4.3. Būtinas apdraustojo išlaidas, turėtas mažinant žalą ar vykdant draudiko nurodymus, neatsižvelgiant į tai, kad
atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato (šios išlaidos atlyginamos apdraustajam).
11.5. Jei trečiojo asmens pateikto civilinės atsakomybės reikalavimo suma viršija draudimo sumą, tai išlaidos, nurodytos
šio priedo 11.4.1, 11.4.2 ir 11.4.3 punktuose atlyginamos proporcingai draudimo sumos ir civilinės atsakomybės
reikalavimo santykiui.
11.6. Jei apdraustasis nesutinka su tuo, kad draudikas pripažintų trečiųjų asmenų pretenzijas pagrįstomis, taikingai
susitartų su trečiaisiais asmenimis arba patenkintų jų pretenzijas, tai dėl šio nesutikimo atsiradusių papildomų išlaidų
(įskaitant palūkanas) draudikas neapmoka.
11.7. Įvykus draudiminiam įvykiui ir nustačius, kad dėl to paties draudimo objekto apdraustasis yra sudaręs civilinės
atsakomybės draudimo sutartis daugiau nei su viena draudimo įmone, draudimo išmoką draudikas moka
proporcingai draudimo sumai, kad bendra išmoka neviršytų bendro žalos dydžio.
12. Draudimo išmokų mokėjimo tvarka ir terminai
12.1. Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo išmokas draudikas moka tik pinigais. Žalos turtui atveju atlyginama daiktų
vertė, kokia ji buvo draudiminio įvykio metu. Žalos dydį privalo įrodyti nukentėjęs asmuo.
12.2. Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo išmokos yra mokamos asmenims, kurie pagal galiojančius įstatymus įgyja
teisę reikalauti žalos atlyginimo iš apdraustojo.
12.3. Draudikas, neįsitikinęs draudiminio įvykio buvimu bei nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos, neturi teisės
išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti.
12.4. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę
sumažinti draudimo išmoką.
12.5. Jei įvykis yra draudiminis, o draudėjas ir draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, draudėjo pageidavimu
draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas
užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
12.6. Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, jog turto savininkas pažeidė šio
priedo sąlygas, privalo atsižvelgti į turto savininko kaltę, šio priedo sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su
draudiminiu įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį.
12.7. Draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija,
reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.
12.8. Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, draudikas privalo pateikti draudėjui, naudos gavėjui ar
nukentėjusiam trečiajam asmeniui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Jei draudimo
išmoka nėra išmokėta per 30 dienų nuo pranešimo apie draudiminį įvykį, draudikas privalo raštu išsamiai informuoti
draudėją (naudos gavėją) apie draudiminio įvykio tyrimo eigą.
13. Kitos sąlygos
13.1. Šis priedas yra individualus ir įsigalioja 2011-09-21 (imtinai).
13.2. Iškilus ginčui tarp draudėjo ir (ar) draudiko, ir (ar) apdraustojo, ginčas sprendžiamas derybose, vadovaujantis gera
valia. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu per protingą terminą, toks ginčas sprendžiamas Lietuvos
Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.
13.3. Draudimo sutartyje ir (ar) šiame priede nenumatytiems atvejams, taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai
bei kiti teisės aktai.
13.4. Draudiminio įvykio atveju kreiptis tel. 1884.
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