
ĮPRASTINĖ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ
CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO

SUTARTIS AYAS 01 9884123

  Sutarties sudarymo dataAYAS 01 9884123 2016-05-13
Viena šalis - draudėjas
  Vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas MURAVJOV ANTON

  Vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas POCIŪTĖ ŽIVILĖ (H0)
sudarė šią Sutartį (toliau - Sutartis) :
1. Bendrosios Sutarties sąlygos
1.1. Šia Sutartimi draudikas apdraudžia nurodytos(-ų) transporto priemonės(-ių) valdytojų civilinę atsakomybę (toliau - apdrausta transporto priemonė) transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomuoju draudimu (toliau - privalomasis draudimas) :

Markė, modelis Valstybinis Nr. Identifikavimo Nr. Tipas
VOLVO XC70 GFS950 YV1SZ799741137324 Lengvasis

  Sutarties įsigaliojimo data:

14 00:00 2017 05 13 24:00
Metai Mėnuo Diena Val., min. Metai Mėnuo Diena Val., min.

1.3. Pasibaigus šios Sutarties galiojimo terminui, sutarties terminas automatiškai nepratęsiamas
1.4. Draudėjui pageidaujant draudikas atsiunčia draudėjo nurodytu adresu sutarto laikotarpio privalomojo draudimo liudijimą paštu: nesiunčia
1.5. Draudimo įmoka ir mokėjimo tvarka:
1.5.1. Draudimo įmoka už pagal šią sutartį teikiamą draudimo apsaugą yra:
 Suma 47,00 EUR EUR Valiutos kodas 47,00 EUR (Keturiasdešimt septyni EUR 00 ct)Suma žodžiais
1.5.2. Draudimo liudijimo (-ų) trukmė ir įmokų mokėjimo terminai bei dydžiai:

  Numeris

  Sutarties galiojimo pabaigos data

2016 05

S-01-N-1605131051-*33691415-*56643609

Eil.Nr. Mokama iki ĮmokaTrukmė,
mėnesiais

2016-05-141 47,00 EUR12

Kita šalis - draudikas, ADB „Gjensidige“, atstovaujama

1.2. Ši Sutartis galioja 12 mėnesių:

Šalių parašai

Adresas

Adresas

+37069066223

2. Šalių rekvizitai

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTAS, GJENSIDIGE, ADB

Telefono, fakso numeris

Draudimo sutartį sudaręs asmuo
Parašas

Draudimo rizika įvertinta, įmoka apskaičiuota, atsižvelgiant į šias draudėjo nurodytas aplinkybes (aplinkybės, tiesiogiai susijusios su pavojaus draudimo objektui padidėjimu ar sumažėjimu,
turinčios įtakos draudimo rizikos padidėjimui ar sumažėjimui):
Transporto priemonė ne Lietuvos teritorijoje naudojama ne ilgiau 40d. per metus ir nėra naudojama Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje.
Transporto priemonė nėra naudojama mokamam keleivių pervežimui, mokymui vairuoti, taksi, operatyvinei veiklai, nuomos ir/ar subnuomos veiklai. Transporto priemonę vairuoja ne
jaunesni kaip 25m. vairuotojai, ši nuostata negalioja vairuotojams, turintiems didesnį nei 3m. vairavimo stažą.
Draudimo rizika įvertinta, draudimo įmoka apskaičiuota atsižvelgiant į transporto priemones registracijos duomenis.
Draudimo rizikos pasikeitimu gali buti laikomas bet kurių transporto priemonės registracijos duomenų arba draudėjo nurodytų aplinkybių pakeitimas. Draudėjas privalo apie šiuos pakeitimus
informuoti draudiką ir sumokėti papildomą draudimo įmoką.
Vadovaujantis LR Draudimo priežiūros komisijos patvirtintų standartinių draudimo sutarties sąlygų VI dalies 38 p., jeigu draudimo rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų, draudėjo ar
apdraustojo pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau, nei ji padidėja, visais kitais atvejais - tuoj pat, kai draudėjas ar apdraustasis apie tokius pasikeitimus sužinojo ar turėjo sužinoti, bet ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kurį draudėjas ar apdraustasis sužinojo ar turėjo sužinoti apie padidėjusią draudimo riziką. Vadovaujantis LR Vyriausybės nustatytų Eismo įvykio metu
padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 62.2 punktu, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų dėl draudiminio įvykio padarytos žalos išmokėtos
išmokos, jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui)
draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka, vadovaujantis 62.1 punktu - jeigu sudarant Sutartį draudėjas ar jo atstovas nuslėpė Sutarties sudarymui
svarbią informaciją arba nesuteikė draudikui jo prašomos teisingos informacijos.

Įmonės kodas

BIRUTĖS G. 22A - 40, KLAIPĖDA, LIETUVA

1626
Įmonės pavadinimas

38012260348

1.7. Šiai Sutarčiai taikomos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - Įstatymas), LR Draudimo priežiūros komisijos patvirtintų standartinių
draudimo sutarties sąlygų bei kitų teisės aktų nuostatos.

Atsakingas už sutarties sudarymą

Vardas, pavardė

(Draudėjas visada yra savininkas. Tuo atveju, kai transporto priemonė naudojama asmens, kuris transporto priemonę naudoja pagal lizingo (finansinės nuomos), išperkamosios nuomos ar kitą panašaus pobūdžio sutartį - draudėjas
yra transporto priemonės naudotojas)
  Vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas

Parašas ir antspaudasŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA

Telefono, fakso numeris

1.6. Kita informacija

Draudikas

2.2. Draudiko rekvizitai

POCIŪTĖ ŽIVILĖ (H0) H0-0-00-00-106438

Asmens arba įmonės kodas

MURAVJOV ANTON

110057869

Klientų aptarnavimo departamento vadovė Baltijos šalims Eglė Kišūnienė

38012260348

Parašas ir antspaudas

MURAVJOV ANTON

2.1. Draudėjo rekvizitai

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:
- visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutartyje (draudimo liudijime) nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturiu.
- Draudikas ar jo įgaliotieji duomenų tvarkytojai mano pateiktus asmens duomenis tvarkytų rinkodaros tikslu, taip kaip tai reglamentuota LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (teirautųsi nuomonės, informuotų apie
Draudiko teikiamas paslaugas). Šis sutikimas galioja draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius po jo galiojimo pabaigos. Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę nesutikti, kad Draudikas ar jo įgalioti duomenų
tvarkytojai tvarkytų mano asmens duomenis rinkodaros tikslu. Esu informuotas, jog šis sutikimas galioja iki jo atšaukimo raštu arba telefonu 1626 ir kad turiu teisę nesutikti su mano duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais
informuodamas apie tai Draudiką raštu ar telefonu 1626.
- Draudikas ar jo įgaliotieji tretieji asmenys naudotų pateiktus mano duomenis ar (ir) kreiptųsi į teisėsaugos institucijas, bankus, valstybės registrus, sveikatos priežiūros įstaigas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis
pagal poreikį, reikalingą Draudikui ar Draudiko įgaliotiems tretiesiems asmenims sudarius draudimo sutartį, vertinant įvykusius įvykius ir/ar nustatant draudimo išmokų dydžius per sutarties galiojimo laikotarpį.

Asmens kodas

PVM kodas

ADB „Gjensidige“, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, tel. 1626, +370 5 272 1626
Įm. kodas 110057869, PVM kodas LT100005131713, AB SEB bankas a. s. LT50 7044 0600 0109 6656
AB DNB bankas a. s. LT56 4010 0495 0002 0100, AB bankas „Swedbank“ a. s. LT87 7300 0100 7139 6601
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius a. s. LT20 2140 0300 0004 5168
www.gjensidige.lt, el. p. info@gjensidige.lt

a.s ir banko pavadinimas
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3. Šalių teisės ir pareigos
3.1. Draudikas įsipareigoja:
3.1.1. Apdraustos transporto priemonės valdytojams suteikti draudimo apsaugą
pagal Įstatymą.
3.1.2. Sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį išduoti atitinkamo laikotarpio
draudimo liudijimą (liudijimus).
3.2. Draudėjas įsipareigoja:
3.2.1. Sumokėti draudikui už suteikiamą pagal šią Sutartį draudimo apsaugą šios
Sutarties 1.5 punkte nurodytą draudimo įmoką.
3.2.2. Naudoti ar leisti naudotis apdrausta transporto priemone tik turint galiojantį
draudimo liudijimą.
3.2.3. Per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui ar jo
atstovui, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, draudiko prašymu suteikti
žinomą informaciją apie autoavarijos aplinkybes bei dalyvius;
3.2.4. Pranešti draudikui sutarties vykdymui svarbią ir teisingą informaciją;
3.3. Be rašytinio draudiko sutikimo draudėjas ir kiti apdrausti pagal šią Sutartį
asmenys neturi teisės pripažinti ar tenkinti reikalavimo (reikalavimų) atlyginti
autoavarijos metu padarytą žalą.
3.4. Šalys privalo vykdyti kitas transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas
pareigas.
4. Mokėjimas ir atsiskaitymai pagal Sutartį
4.1. Šioje Sutartyje nurodyta draudimo įmoka yra vienkartinė, sumokama prieš
įsigyjant 12 mėnesių draudimo liudijimą, arba mokama dalimis, prieš įsigyjant
trumpesnių laikotarpių draudimo liudijimus, už kuriuos mokėtina draudimo įmoka
nustatoma pagal šios Sutarties 1.5 punktą. Eilinė įmoka už naują draudimo
liudijimą turi būti mokama iki išduoto paskutinio draudimo liudijimo termino
pabaigos.
4.2. Draudikas gali atleisti draudėją nuo draudimo įmokos pagal galiojančią Sutartį
sumokėjimo Įstatymo nustatyta tvarka, draudėjas turi raštu informuoti draudiką
prieš 5 darbo dienas.
4.3. Jeigu pasibaigus draudimo liudijime nurodytam jo galiojimo terminui,
draudėjas neįsigijo naujo draudimo liudijimo ir nėra susitaręs su draudiku dėl
atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo, tai draudėjas turi mokėti nesumokėtą
pagal šią Sutartį draudimo įmokos dalį.
5. Atsakomybė ir sankcijos
5.1. Jei pasibaigus draudimo liudijime nurodytam jo galiojimo terminui draudėjas
nesumokėjo eilinės draudimo įmokos už teikiamą pagal šią Sutartį draudimo
apsaugą ir nėra susitaręs su draudiku dėl atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo,
draudikas turi teisę reikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,04 procento
delspinigių nuo nesumokėtos sumos.
5.2. Jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė Sutartyje nustatytas pareigas,
draudikas, vadovaudamasis teisės aktais, turi teisę susigrąžinti iš draudėjo išmokėtą
draudimo išmoką ar jos dalį.
5.3. Šios Sutarties 5.1-5.2 punktų nuostatos taikomos taip pat ir tais atvejais, kai
automatiškai pratęsus šios Sutarties terminą yra nesumokama draudimo įmoka.
5.4. Draudėjas laikomas atsakingu už šios Sutarties pažeidimus ir tais atvejais, kai
pareigas, kylančias iš šios Sutarties vykdymo, pažeidžia asmenys, veikiantys kaip
draudėjo atstovai.
5.5. Jei Sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo nustatytas pareigas, Sutartis
gali būti nutraukta.
5.6. Jei Sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva, draudėjui grąžinama sumokėta
įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaičius sutarties
sudarymo ir vykdymo administracines išlaidas – iki 20% nuo nepanaudotos
pasirašytos įmokos, bet ne mažiau kaip 5,79 EUR.

6. Kitos sąlygos
6.1. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu.
6.2. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami vadovaujantis
Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.
6.3. Ši Sutartis gali būti keičiama ir/ar papildoma tik atskiru raštišku šalių
susitarimu. Su šia Sutartimi susiję draudimo sutarties šalių pareiškimai ir
pranešimai turi būti pateikiami raštu.
6.4. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai.
7. Pasirenkamos sąlygos
7.1. Pasirinkus automatinį Sutarties pratęsimą, sutarties terminas pratęsiamas, jei
draudėjas sumokėjo Draudiko nurodytą priklausančią mokėti draudimo įmoką ne
vėliau kaip prieš 5 dienas nuo šios sutarties pasibaigimo. Automatiškai pratęsta
draudimo sutartis ir draudimo liudijimas išduodamas bet kurioje draudimo
bendrovės pardavimo vietoje. Prieš pratęsdamas Sutartį, draudikas turi teisę
vienašališkai keisti draudimo įmokos dydį už laikotarpį, kuriam sutartis
pratęsiama, apie tai informuodamas draudėją. Pasirinkus automatinį Sutarties
pratęsimą, galima pasirinkti naujo draudimo liudijimo atsiuntimą paštu.
7.2. Pasirinkus draudimo liudijimo atsiuntimą paštu, pasibaigus ankstesnio
draudimo liudijimo terminui draudikas išsiunčia kitą tokio paties termino draudimo
liudijimą. Draudikas siunčia draudėjui draudimo liudijimą tik kai yra sumokėta
draudimo įmoka už išduodamą draudimo liudijimą.
Draudikas siunčia daraudėjui draudimo liudijimą tik kai yra sumokėta
draudimo įmoka už išduodamą draudimo liudijimą.
8. Specialios sąlygos, siunčiant draudimo Sutartį paštu
8.1. Draudikas gali siųsti pasiūlymą sudaryti draudimo Sutartį paštu.
8.2. Nesant draudėjo parašo ant sutarties, draudimo sutarties sudarymą patvirtina
draudėjo nustatyto dydžio draudimo įmokos sumokėjimas arba raštišku draudėjo
sutikimu draudimo įmokos nurašymas nuo draudėjo nurodytos sąskaitos tiesioginio
debeto būdu. Sumokėjus įmoką iki Sutartyje numatytos įsigaliojimo datos,
draudimo sutartis įsigalioja nurodytą Sutartyje dieną. Nesumokėjus įmokos iki
Sutartyje numatytos įsigaliojimo datos, Sutartis įsigalios kitą dieną 00.00 val. po
to, kai mokėjimo pavedimu bus sumokėta draudimo įmoka, jei įmoka bus
sumokėta per 30 dienų po įmokos mokėjimo termino pabaigos.
8.3. Draudikas draudimo liudijimą išsiunčia draudėjui arba Sutartį sudariusiam
asmeniui paštu per 2 darbo dienas nuo draudimo įmokos gavimo.

Draudimo sutartį sudaręs asmuo

(vardas, pavardė, parašas)
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