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LIETUVOS
DRAUDIMAS

O

ĮPRASTINĖ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS
PRIVALOMOJO DRAUDIMO SUTARTIS
Numeris

04/456931065

TIA numeris: 456931065

2020-02-09

Sutarties sudarymo data

Viena šalis - draudėjas: GRUŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI, draudėjo kodas 30112
Kita šalis - draudikas, AB „Lietuvos draudimas“, atstovaujama: VIDA SLAVINSKIENĖ
sudarė šią Sutartį (toliau - Sutartis):
1. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS
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1.1. Sutartimi draudikas apdraudžia nurodytos transporto priemonės valdytojų civilinę atsakomybę (toliau - apdrausta transporto priemonė) transporto p rie m o n ių
valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (toliau - privalomasis draudimas):
Tipas
Techniniai
Pirmosios registracijos
Markė, modelis
Valstybinis
Identifikavimo Nr.
parametrai
{jei nežinoma - pagaminimo) metai
Nr.
Lengvasis
Variklio cilindrų darbo tūris
2008
FORD TRANSIT
EGE271
WF0BXXBDFB8B67622
2198 cm3
automobilis
Variklio galia 81 KW
1.2. Sutarties įsigaliojimo ir pabaigos datos:
Sutarties įsigaliojimo data:
Metai

20

| Mėnuo

03

| Diena

Sutarties galiojimo pabaigos data:
07

|Val., min. 00:00

Metai

21

I Mėnuo

03

I Diena

06

I Vai., min. 24:00

1.3. Draudimo įmoka ir mokėjimo tvarka:
1.3.1. Bendra draudimo įmoka už pagal šią Sutartį teikiamą 12 mėnesių draudimo apsaugą yra:
Įsum a 58,00
Į Valiutos kodas EUR
ĮSuma žodžiais PENKIASDEŠIMT ASTUONI EURAI 00 et.
1.3.2 Draudimo liudijimo įmokos mokėjimo terminas bei dydis:
Mokama iki
2020-03-07

įmoka
58,00Eur

1.4. Sutarčiai taikomos TPVCAPD įstatymo (2007-05-17 Nr. X-1137, Žin., 2007, Nr.61-2340, toliau - (statymas), LR DPK patvirtintų standartinių draudimo
sutarties sąlygų (2004-04-23 Nr. N-47, Žin., 2004, Nr.63-2286), LR Vyriausybės nustatytų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo
taisyklių (2004-06-23 Nr. 795, Žin., 2004, Nr. 100-3718) bei kitų teisės aktų nuostatos. Teisės aktų pasikeitimai Sutarties galiojimo metu jai taikomi įstatymų
nustatyta tvarka.
1.5. Kita informacija:
1.5.1. Draudimo rizika įvertinta, įmoka apskaičiuota atsižvelgiant į transporto priemonių registracijos duomenis ir kitą draudėjo pateiktą informaciją. Draudimo
rizikos pasikeitimu gali būti laikomas TP identifikavimo duomenų, techninių parametrų pasikeitimas, taip pat Draudėjo deklaruotos gyvenamosios vietos ir
punkte 1.5 nurodytos informacijos pasikeitimas. Atitinkamai, įmoka už likusį galioti Sutarties laikotarpį gali būti perskaičiuota.
1.5.2. Draudimo rizika įvertinta, įmoka apskaičiuota atsižvelgiant, kad transporto priemonė nėra ir nebus naudojama tokiomis sąlygomis:
1.5.2.1. nebus naudojama eisme, jeigu jos vairas yra dešinėje pusėje;
1.5.2.2. transporto priemonė nebus naudojama kelių eisme kitoje valstybėje, jei tos valstybės (arba Europos Sąjungos) teisės aktai nustato prievolę
perregistruoti transporto priemonę toje valstybėje dėl naudojimo joje termino arba kitų aplinkybių:
1.5.2.3. transporto priemonė nebus naudojama kelių eisme kaire kelio puse, kai jos vairas yra kairėje automobilio pusėje, taip pat nebus naudojama eisme
dešine kelio puse, kai jos vairas yra dešinėje automobilio pusėje. Šiame punkte nurodytos sąlygos netaikomos, jeigu transporto priemonėje yra sumontuota
speciali, vairuotojo matomumą pagerinanti, netiesioginio matymo įranga (periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai ir kamera su monitoriumi, kurie galėtų filmuoti
ir rodyti eismą šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu);
1.5.2.4. mokamam keleivių pervežimui bet kokiais maršrutais net ir neturint tam teisę suteikiančių dokumentą
1.5.2.5. saugos paslaugoms teikti;
1.5.2.6. techninės pagalbos kelyje paslaugoms teikti;
1.5.2.7. trumpalaikės nuomos paslaugoms teikti (nuomos sutartis ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai ji yra nuomojama pagal
finansinės nuomos ar išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį);
1.5.2.8. greito reagavimo veiklai vykdyti, kuriai vykdyti būtini mėlyni ir raudoni švyturėliai ir specialieji garso signalai;
1.5.2.9. mokymui vairuoti;
1.5.2.10. skysto kuro, dują sprogstamų medžiagų pervežimui (nepriklausomai ar tokie kroviniai pervežami pačia transporto priemone, ar transporto priemonė
velka priekabas, pervežančias šiuos krovinius).
1.5.3. Vadovaujantis LR DPK patvirtintų standartinių draudimo sutarties sąlygų VI dalies "Draudimo rizikos padidėjimas ir sumažėjimas" 38 punktu, 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. Aplinkybės, tiesiogiai susijusios su pavojaus draudimo objektui
padidėjimu ar sumažėjimu, turinčios įtakos draudimo rizikos padidėjimui ar sumažėjimui nurodytos Sutarties 1.5.1. - 1.5.2. punktuose. 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 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,
vadovaujantis 62.1 punktu - jeigu sudarant Sutartį draudėjas ar jo atstovas nuslėpė Sutarties sudarymui svarbią informaciją arba nesuteikė draudikui jo
prašomos teisingos informacijos. Tokiu atveju, grąžinamos draudikui draudimo išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą
priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Draudikas įsipareigoja:
2.1.1. Apdraustos transporto priemonės valdytojams suteikti draudimo apsaugą pagal įstatymą.
2.1.2. Sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį, jeigu nesutarta kitaip, išduoti atitinkamo laikotarpio draudimo liudijimą (liudijimus).
2.1.3. Išduoti Draudėjo prašomus dokumentus, jeigu Draudėjas yra sumokėjęs atlyginimą už dokumentų išdavimą t. y. 0,87 Eur. Dokumentai šiuo atveju - tai:
draudimo sutarties, draudimo liudijimo, prašymo sudaryti draudimo sutartį arba kitų dokumentų nuorašai.
2.2. Draudėjas įsipareigoja:
2.2.1. Sumokėti draudikui už suteikiamą pagal šią Sutartį draudimo apsaugą šios Sutarties 1.3 punkte nurodytą draudimo įmoką.
2.2.2. Naudoti ar leisti naudotis apdrausta transporto priemone tik turint galiojantį draudimo liudijimą.
2.2.3. Pasikeitus apdraustos transporto priemonės savininkui, išskyrus kai nuosavybės teisė pereina asmeniui naudojančiam šią transporto priemonę pagal lizingo
(finansinės nuomos), išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį perduoti naujajam transporto priemonės savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą Sutartį bei
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimo dienos informuoti apie tai draudiką. Apie nuosavybės teisės
perėjimą neinformavus draudiko nei ankstesniam, nei naujajam transporto priemonės savininkui Sutartyje nurodytam draudėjui tenka visos pasekmės, susijusios su
draudiko veiksmais, atliktais nežinant, kad Sutarties šalys pasikeitė, pvz., nurašius eilinę nesumokėtą draudimo įmoką nuo draudėjo sąskaitos. (Naujajam transporto
priemonės savininkui atitenka draudėjo teisės bei pareigos pagal Sutartį. Naujasis savininkas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės į
transporto priemonę perėjimo dienos, privalo raštu pranešti draudikui apie nuosavybės teisės įtransporto priemonę perėjimą taip pat savo duomenis. To nepadarius,
vadovaujantis Įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, draudikas gali vertinti tai kaip pareigos pranešti apie draudimo rizikos pasikeitimą nevykdymą. Vadovaujantis LR
Vyriausybės nustatytų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 62.2 punktu, jeigu Sutarties galiojimo metu padidėjus Sutartyje
numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) atsakingas asmuo apie tai neinformavo
draudiko, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti iki 50 procentų dėl draudiminio įvykio padarytos žalos išmokėtos Išmokos).
2.2.4. Pranešti draudikui sutarties vykdymui svarbią ir teisingą Informaciją, informuoti apie adreso, kuriuo turi būti siunčiami dokumentai, pasikeitimus.
2.3. Be rašytinio draudiko sutikimo draudėjas ir kiti apdrausti pagal Sutartį asmenys neturi teisės pripažinti ar tenkinti reikalavimo (reikalavimų) atlyginti autoavarijos
metu padarytą žalą.
2.4. Šalys privalo vykdyti kitas privalomąjį draudimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas.

3. MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAI PAGAL SUTARTĮ
3.1. Sutartyje nurodyta draudimo įmoka yra vienkartinė, nustatoma pagal Sutarties 1.3.2 punktą. įmoka turi būti mokama iki Sutarties 1.3.2 punkte nurodyto
draudimo įmokos mokėjimo termino pabaigos.
3.2. Draudikas gali atleisti draudėją nuo draudimo įmokos dalies pagal Sutartį sumokėjimo Įstatymo nustatyta tvarka.

4. ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS
4.1. įstatymų numatytais atvejais draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš draudėjo arba kito apdraustos transporto priemonės
valdytojo.
4.2. Draudėjas laikomas atsakingu už Sutarties pažeidimus ir tais atvejais, kai pareigas, kylančias iš Sutarties vykdymo, pažeidžia asmenys, veikiantys kaip
draudėjo atstovai.
4.3. Jeigu Sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo nustatytas pareigas ir tai yra esminis draudimo sutarties pažeidimas, Sutartis gali būti nutraukta. Tokiu
atveju draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaičius draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo
administracines išlaidas ir pagal šią draudimo sutartį išmokėtas sumas.

5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu bei vienos iš šalių iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka. Nutrūkus šiai Sutarčiai, draudėjas privalo pateikti
draudikui šią Sutartį ir draudimo liudijimą kad draudikas įrašytų juose apie Sutarties nutraukimą.
5.2. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai.
5.3. Laikoma, kad draudikas tinkamai įvykdė prievolę pateikti draudėjui dokumentus, jei dokumentai buvo išsiųsti draudimo sutartyje nurodytu adresu.
5.4. Jei Sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva, draudikas grąžina sumokėtą draudimo ¡moką už likusį Sutarties galiojimo laiką išskaičiavus Sutarties
sudarymo ir vykdymo išlaidas (iki 20 procentų grąžintinos draudimo [mokos sumos, bet ne mažiau nei 11,58 Eur).
5.5 Draudėjas turi teisę pasirinkti dokumentų gavimo būdą: atvykus į bet kurį Draudiko padalinį arba prisijungus prie Draudiko savitarnos sistemos „Savas LD",
dokumentai draudėjui išduodami nemokamai. Nepasirinkus nemokamo dokumentų gavimo būdo dokumentų atsiuntimas paštu Draudėjui kainuoja 0,87 Eur.
Dokumentai - tai sąskaitos, draudimo sutartys (draudimo liudijimai), informavimas apie laiku nesumokėtą (-as) draudimo įmoką (-as), informavimas apie
draudimo sutarties nutraukimą dėl nesumokėtų įmokų pasiūlymas atnaujinti besibaigiančią ar pasibaigusią draudimo sutartį ir pažymos apie žalos atlyginimo
atvejus arba jų nebuvimą.

6. SUTARTIES PRATĘSIMAS
6.1. Pasibaigus Sutarties terminui, arba terminui, kuriam Sutartis buvo pratęsta, Sutartį draudikas gali pratęsti 12 mėnesių laikotarpiui. Sutartis laikoma pratęsta,
jei draudikas išsiunčia draudėjui pranešimą apie Sutarties pratęsimą o draudėjas nustatytu terminu sumoka draudimo įmoką.
6.2. Sutartis nepratęsiama, jei nesumokėta priklausanti už praėjusius laikotarpius mokėti draudimo įmoka pagal galiojančią Sutartį arba neįvyksta šios sutarties
6.1 punkte nurodytos sąlygos.
6.3. Prieš pratęsiant Sutartį, draudikas turi teisę vienašališkai keisti draudimo įmokos dydį už laikotarpį, kuriam Sutartis pratęsiama, apie tai informuodamas
draudėją arba Sutartį sudariusį asmenį, jei jis - ne draudėjas.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI
7.1. Draudėjo rekvizitai
(Draudėjas visada yra savininkas. Tuo atveju, kai transporto priemonė naudojama asmens, kuris transporto priemonę naudoja pagal lizingo
(finansinės nuomos) ar išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį - draudėjas yra transporto priemonės naudotojas pagal šią sutartį).
GROŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

_

Įmonės kodas 169250587
GRUŽIŲ K., VAŠKŲ ŠEN., 39031 PASVALIO R. SAV.

~

| Tel.(8 - 671) 42 546, faks.(8 - 451) 42 600
| Elektroninio pašto adresas

gruziuvgn@pasvalys.lt

Draudėjas registruotas (deklaravęs gyvenamąją vietą) Pasvalio r. sav. savivaldybėje____________________________________________________
7.2. Draudiko rekvizitai
AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.
Trumpasis numeris 1828, www.ld.lt
Įmonės kodas: 110051834, PVM mokėtojo kodas: LT100518314
Registro tvarkytojas - Juridinių asmenų registras
7.3 Sutartį sudariusio asmens rekvizitai:
Grūžių Vaikų Globos Nam ai, Įmonės kodas 169250587

DRAUDŽIAMOJO ĮVYKIO ATVEJU PRANEŠTI: tel. 1828

Draudikas

Draudėjas / Sutartį sudarantis asmuo

AB "Lietuvos draudimas" Širvėnos skyrius
Vilniaus g. 7, Pasvalio m., Pasvalio miesto
šen., 39146 Pasvalio r. sav.
Draudimo konsultantas/ė (R) Vida
Slavinskienė
Tel. (8 - 614) 63 785
Mob. tel. (8 -6 1 4 ) 63 785
vida.slavinskiene@ld.lt

Pasirašydamas draudimo sutartį ir (arba) sumokėdamas draudimo įmoką (arba jos dalį) patvirtinu, kad:
• pritariu draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau šią draudimo sutartį;
• esu supažindintas su Draudimo taisyklėmis ir man yra įteikta jų kopija;
• patvirtinu, kad visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
• sutinku, kad draudikas ar jo įgaliotieji tretieji asmenys naudotų pateiktus įmonės duomenis ir (arba) kreiptųsi į valstybės
registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos
informacijos, ir šie suteiktų duomenis, reikalingus nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties
galiojimo laikotarpį atsitikusius įvykius ir nustatant išmokėjimų dydžius;
• sutinku, kad draudikas ar jo paskirti duomenų tvarkytojai pagal nurodytą įmonės kontaktinę informaciją (elektroninių ryšių
priemonių abonentinius numerius, elektroninio pašto adresą) siūlytų draudiko teikiamas paslaugas ir (ar) teirautųsi jų
nuomonės dėl siūlomų paslaugų (t.y. įmonės nurodytus kontaktinius duomenis tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais).

LIETUVOS
DRAUDIMAS
Gružių Vaikų Globos Namai
Grožių k., Vaškų šen., 39031 Pasvalio r. sav.

MOKĖJIMO SĄSKAITA Nr. 456931065
Sąskaita išrašyta 2020-03-03
Draudimo liudijimo nr. / Mokėtojo kodas:

P0456931065

Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis:
Draudimo sutarties sudarymo pagrindas:

2020-03-07-2021-03-06
Standartinės transporto
priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomojo
draudimo sutarties sąlygos,
patvirtintos Lietuvos
Respublikos Draudimo
Priežiūros Komisijos 2004 m.
balandžio 23 d. nutarimu Nr.
N-47
FORD TRANSIT, EGE271

Draudimo objektas:

Visa draudimo įmoka
Eilinės įmokos suma už draudimo apsaugos
laikotarpį 2020-03-07 - 2021-03-06

MOKANT DRAUDIMO ĮMOKAS
BŪTINA NURODYTI MOKĖTOJO
KODĄ P0456931065
Įmokų gavėjas:
AB „Lietuvos draudimas“,
kodas 110051834,
PVM mokėtojo kodas
LT100518314.

58,00 €

€

58,00

Sumokėta suma

0,00 €

Laiško siuntimo mokestis

0,00 €

IŠ VISO MOKĖTI iki 2020-03-06

587001
"

2483P045693106500003011200005800

Sąskaitą galite apmokėti:
AB SEB bankas Nr. LT637044060000364363,
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Nr. LT794010049500124349, Nr. LT592140030002059932,
AB „Svvedbank“ Nr. LT267300010000543661.
Atsiskaityti galite naudodamiesi e. sąskaitos paslauga - įmokos nebrangs ir gali būti nurašomos automatiškai Jūsų
pasirinktu mokėjimo dažniu. Norėdami pasinaudoti e. sąskaitos paslauga kreipkitės į savo banką.
SVARBU: jei pasirinksite šį mokėjimo būdą, bankui pateikite savo unikalų e. sąskaitos prašymo numerį E30112. Iškilus
klausimams kreipkitės telefonu 1828.

