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 2018 metų
gegužės mėnesio 22 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 priemonė (BUS / NEBUS) NAUDOJAMA šalyse, kuriose eismas vyksta kairiąja
kelio puse
Draudimo apsauga galioja Žaliosios kortelės sistemai priklausančiose šalyse, jų tarpe
yra ir šalys, kuriose eismas vyksta kairiąja eismo puse, t.y. Jungtinė Karalystė, Airija. Priklausomai
nuo draudimo bendrovės, gali būti taikomi papildomi reikalavimai, norint dalyvauti kairės pusės
eisme. Reikalaviams gali būti: jeigu transporto priemonė pagal vairo padėtį nėra pritaikyta kairės
pusės eismui, ji turi turėti matomumą gerinančias priemones (periskopinius veidrodžius, kameras
bei monitorius). Jeigu draudimo sutartyje numatomas toks ribojimas, o kairės pusės eisme
dalyvaujama jį pažeidus, draudikas turi teisę išsireikalauti iš TP savininko 50% žalos dengimo
regreso tvarka.
2. Transporto priemonė (BUS / NEBUS) NAUDOJAMA už Europos ekonominės erdvės
(EEE) ribų
Draudimo apsauga galioja Žaliosios kortelės sistemai priklausančiose šalyse, tai yra
platesnė teritorija nei tik EEE šalys. Priklausomai nuo draudimo bendrovės, gali būti taikomi
papildomi ribojimai dalyvavimui eisme už EEE ribų. Jeigu draudimo sutartyje numatomas toks
ribojimas, o dalyvaujama esime jį pažeidus, draudikas turi teisę išsireikalauti iš TP savininko 50%
žalos dengimo regreso tvarka.

3. 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.
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4. 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.
5. 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.
6. TPVCA draudimo sutarties galiojimas užsienyje
Galiojimui už Lietuvos ribų taikomas vienas ribojimas - už Lietuvos ribų transporto
priemonė negali būti naudojama tiek laiko, kad pagal tos šalies įstatymus kiltų prievolė ją
išregistruoti iš Lietuvos Respublikos ir įregistruoti kitoje šalyje.
Kitais atžvilgiais draudimo apsaugos galiojimas užsienyje neribojamas, tai yra
apsauga užsienyje (Žaliosios kortelės sistemai priklausoančiose šalyse) galioja tiek, kiek galioja
draudimo polisas.

*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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