Draudimo bendrovių TPVCA
draudimo sąlygų palyginimas
Aktualią redakciją ir visas redakcijas visada rasite adresu internete
www.manodraudimas.lt/salygos/ . Parengė UADBB "Mano brokeris". Galioja nuo 2012 metų
vasario mėnesio 2 dienos iki sekančios aktualios redakcijos įsigaliojimo datos.
DĖMESIO! Šia informacija galima vadovautis tik sudarant ir sudarius draudimo
sutartį, kai tarpininkauja UADBB "Mano brokeris" darbuotojai. UADBB "Mano brokeris"
neatsako už žalą, kuri kilo, kils Jums ir/ar trečiai šaliai, jei naudositės šia informacija kitiems
tikslams ir/ar sudarysite draudimo sutartį netarpininkaujant UADBB "Mano brokeris". Visą ar dalį
pateiktos informacijos be UADBB "Mano brokeris" sutikimo draudžiama: redaguoti, kopijuoti,
platinti, naudoti bet kurioje veikloje, atskleisti trečioms šalims. Apie netikslumus, neaiškumus
prašome informuoti el., pašto adresu info@manodraudimas.lt
Kadangi TPVCA draudimo veikla reglamentuota įstatymu, didžioji dauguma sąlygų
tarp draudikų sutampa, išskyrus žemiau nurodytas. Šios sąlygos yra nurodomos, kaip papildomos
sąlygos sutartyje, ir dažniausiai išskiriamos pastorintu ryškesniu šriftu. Būtinai sudarydami
draudimo sutartis įsitikinkite ar sąlygos teisingai įtrauktos į Jūsų TPVCA draudimo sutartį.
1. Transporto priemnonė (BUS / NEBUS) NAUDOJAMA šalyse, kuriose eismas vyksta
kairiąja kelio puse
Draudimo bendrovės papildomai išskiria galiojimo teritoriją, kur eismas vyksta
kairiąją kelio puse. Ši sąlyga tai pat gali būti nurodyta išvardinant šalis pvz.: Jungtinė Karalystė,
Airija. Nenurodžius šios sąlygos, draudimo bendrovė turi teisę išsireikalauti iš TP savininko 50%
žalos dengimo regreso tvarka, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje įvykusio draudiminio įvykio atveju.
Compensa, PZU, Gjensidige, BTA bendrovių sutartyse būtina įtraukti šią sąlygą, jei vyksite į šias
valstybes.
2. Transporto priemonė (BUS / NEBUS) NAUDOJAMA gabenti pavojingas medžiagas
(degalai, degios, sprogios cheminės medžiagos), gabenti keleivius ar krovinius už atlygį, teikti
taksi paslaugas, mokyti vairuoti, teikti saugos, pagalbos, operatyvinių tarnybų paslaugas
Jei užsiimate paminėtomis veiklomis, šias sąlygas būtina įtraukti į sutartį.
Nenurodžius šių veiklų sutartyje, draudimo bendrovė turi teisę išsireikalauti iš TP savininko 50%
žalos dengimo regreso tvarka, draudiminio įvykio atveju. Visos bendrovės reikalauja įtraukti šią
sąlygą į sutartį, jei tokia veikla užsiimsite.
3. Transporto priemonės TPVCA draudimo sutartis NUTRAUKIAMA, BAIGIA GALIOTI
po XXX mėnesių nuo draudimo sutarties įsigaliojimo datos.
TPVCA sutartis standartinė galiojimo trukmė yra 12 mėnesių. Skaidant mokėjimais,
sutarties nutraukimo data sutampa su sutarties galiojimo pabaigos data. Jei sudarote trumpalaikę
sutartį, būtina nurodyti kada tiksliai sutartis yra nutraukiama. Nenurodžius draudimo sutarties
nutraukimo datos, draudimo sutartis toliau galioja, o draudikas turi teisę išsiieškoti įmokas, kurių
Jūs nesumokėjote. Peržvelgdami sutarties projektą, būtinai įsitikinite ar įtraukta tiksli sutarties
nutraukimo data., jei pageidaujate sudaryti trumpalaikę sutartį.
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4. Transporto priemonės (VAIRUOS / NEVAIRUOS), kitas asmuo su mažesniu stažu arba
jaunesnis nei nurodyta Jūsų pateiktuose duomenyse
Draudimo bendrovės dažnai pateikia rėžiais šias sąlygas. (Pvz.:. Nevairuos asmuo su
mažesniu kaip 5 metų stažu, nevairuos jaunesnis kaip 24 metų amžiaus ir .t.t). Sudarydami
draudimo sutartį būtinai įsitikinkite ar amžiaus ir stažo rėžiai parinkti taip, kad visi vairuotojai,
kuriems suteiksite teisę vairuoti Jūsų transporto priemonę (TP) būtų apimti. Blogai parinkus šiuos
rėžius, draudimo bendrovė turi teisę išsireikalauti iš TP savininko 50% žalos dengimo regreso
tvarka.
5. Numatomas trumpalaikis TPVCA draudimo sutarties galiojimas užsienyje.
Jei sudaromoje TPVCA draudimo sutartyje numatomas trumpalaikis galiojimas už
Lietuvos teritorijos ribų, tai šis laikotarpis yra numatomas visai metinei draudimo sutarčiai.
Draudikai dažniausiai suteikia galimybę naudoti TP užsienyje trumpam laikotarpiui dažniausiai 28
– 45 dienos per visą metinės galiojančios sutarties laikotarpį, sumuojant kiekvieną dieną, kai TP yra
naudojama už Lietuvos teritorijos ribų. Jei numatomas iš anksto draudimo sutarties nutraukimas
arba sutartis iš karto yra sudaroma ne metinė, tai galiojimo užsienyje laikotarpis proporcingai
trumpinamas tiek, kiek trumpesnis TPVCA draudimo sutarties laikotarpis, nei metinis, apvalinant
dienų skaičių į mažesnę pusę. Jei tarkime sudarius metinę sutartį suteikiamos 45 dienos naudoti TP
užsienyje, tai sudarius pusės metų sutartį, bus suteikta tik 22 dienos naudoti TP užsienyje.
TP naudojimo užsienyje laikotarpiai dienomis, jei draudimo sutartis galioja 1 metus:
- GJENSIDIGE BALTIC, AAS Lietuvos filialas: < 45 dienos
- UADB Ergo Lietuva: < 40 dienos
- ADB Seesam: < 21 dienos
- COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A. VIENNA INSUR: < 40 dienos
- "If P&C Insurance AS": < 30 dienos
- AB Lietuvos draudimas < 45 dienos
- UAB DK PZU Lietuva < 40 dienos
- BTA INSURANCE COMPANY, SE Lietuvos filialas: DĖMESIO! Ribojimas galioja sudarant
tiek metinę, tiek trumpesnio laikotarpio sutartį: “TP nebus naudojama užsienyje vienos kelionės
metu ilgiau nei 28 d. per sutarties galiojimo laikotarpį.”
6. Numatomas ilgalaikis TPVCA draudimo sutarties galiojimas užsienyje.
Jei aukščiau minėtų laikotarpių nepakanka Jūsų išvykoms į užsienį, o gal net Jūs visą
sutarties laikotarpį planuojate būti užsienyje, šią sąlygą turite įtraukti į draudimo sutartį visose
draudimo bendrovėse. Nenurodžius šios sąlygos, draudimo bendrovė turi teisę išsireikalauti iš TP
savininko 50% žalos dengimo regreso tvarka, užsienyje įvykusio draudiminio įvykio atveju.
*Visą ar dalį pateiktos informacijos be UADBB "Mano brokeris" sutikimo draudžiama: redaguoti,
kopijuoti, platinti, naudoti bet kurioje veikloje, atskleisti trečioms šalims.
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