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Vadovų Civilinės Atsakomybės Draudimas 

Draudimo Produkto Informacinis Dokumentas 
 

Bendrovė: UAB „Prokopius“ (į.k. 304181227, Lietuva) yra oficialus Lloyd’s draudimo agentas, įgaliotas 
vertinti draudimo riziką, sudaryti draudimo sutartis, rinkti draudimo įmokas, administruoti draudiminius įvykius 
ir išmokas bei atlikti kitas funkcijas Belgijos draudimo bendrovės „Lloyd's Insurance Company S.A.“ vardu. 
 
Šiame dokumente pateikiamas aiškumo dėlei supaprastintas draudimo produkto ir jo paskirties aprašymas, tačiau tai nėra draudimo 
sutarties dalis. Visas sąlygas galite rasti draudimo sutartį sudarančiuose dokumentuose - draudimo liudijime (Polise) ir taisyklėse. 
 

Kokia šio draudimo rūšis? 
Vadovaujantys asmenys gali būti traukiami asmeninėn atsakomybėn dėl veiksmų (ar neveikimo) vykdant 
vadovavimo funkcijas. Remiantis teismų praktika, vadovybės nariams taikoma: 

• neribota asmeninė (civilinė) atsakomybė (skirtingai nei paprastiems darbuotojams) 

• įstatymuose numatytos pareigos: veikti rūpestingai, atidžiai; veikti geriausiais Įmonės (ar jos kreditorių) 
interesais; vengti Įmonės ir asmeninių interesų konflikto; laikytis konfidencialumo; užtikrinti, kad Įmonė veiktų pagal 
visus galiojančius įstatymus; tinkamai organizuoti Įmonės kasdienę veiklą; apskaitą; užtikrinti ir kontroliuoti sutarčių 
vykdymą; įmonės tikslių įgyvendinimą; remiantis prieinama informacija priimti kvalifikuotus protingus sprendimus; 
neviršyti įgaliojimų ar kompetencijos ribų; ir kt. 

• asmeninės baudos, paklausimai ir tyrimai iš priežiūros / valstybinių institucijų. 
Vadovų civilinės atsakomybės draudimas suteikia asmeninę apsaugą vadovaujantiems asmenims, jei jiems 
pareiškiamos pretenzijos, skiriamos baudos, pradedami procesiniai veiksmai, patikrinimai ar tyrimai, kompensuojant 
su tuo susijusius vadovų nuostolius (įskaitant teisinės gynybos išlaidas). Arba galiausiai išmokant kompensaciją 
nukentėjusiems asmenims (Įmonei, jos kreditoriams ar kitiems teisėtiems ieškovams), kurie patyrė nuostolius, už 
kuriuos Apdraustasis Asmuo pripažįstamas atsakingu. 

 

          Kam taikoma draudimo apsauga? 

 
DRAUDIMINIS ĮVYKIS KAM BŪTINOS SĄLYGOS 

✓ Pretenzija, ieškinys ar reikalavimas Vadovui Tariamas Vadovo Neteisėtas Veiksmas 

✓ Asmeninė Bauda Vadovui Tariamas Vadovo Neteisėtas Veiksmas 

✓ Baudžiamasis, civilinis, administracinis, priežiūros 
institucijos ar arbitražo procesas arba oficialus 
tyrimas  

Vadovui Tariamas Vadovo Neteisėtas Veiksmas 

✓ Pretenzija dėl darbo santykių Vadovui Tariamas Vadovo Neteisėtas Veiksmas 

✓ Ekstradicijos procesas Vadovui  

✓ Pretenzija dėl Vadovo pareigų kitose įmonėse, 
kurios nėra apdraustos šiuo Polisu 

Vadovui 
1) Tariamas Vadovo Neteisėtas Veiksmas 
2) Pareigos užimamos gavus Apdraustos 

Įmonės sutikimą 

✓ Patikrinimas, tyrimas ar paklausimas Įmonei ar Vadovui Vadovas prašomas dalyvauti / atsakyti 

PASIRENKAMOS DRAUDIMO APSAUGOS – galioja jei pasirinktos ir tai nurodyta Polise: 

✓ Darbo ginčas Įmonei 
Tariamas darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ar 
darbo teisės normų pažeidimas padarytas Darbdavio 

✓ Pretenzija dėl akcijų/obligacijų Įmonei 
Dėl Įmonės skolos ar nuosavybės vertybinių popierių pirkimo 
ar pardavimo  

Apdrausti asmenys (šiame dokumente - Vadovas) - bet kuris fizinis asmuo, kuris buvo, yra ar bus: 
✓ bet kurio Įmonės valdymo organo narys, įskaitant vadovą, valdybos bei stebėtojų tarybos narius 
✓ bet kuris Įmonės darbuotojas, einantis vadovaujančias pareigas 
Apdraustos Įmonės: Polise nurodyta Įmonė bei visos dukterinės įmonės (valdomos Įmonės 50%+) 
Draudimas atlygina šiuos nuostolius:  
✓ Teisinės gynybos išlaidos, būtinos tinkamai atsakyti į pareikštas pretenzijas ar paklausimus 
✓ Asmeninės baudos Vadovui dėl neteisėto veiksmo vykdant vadovavimo funkcijas 
✓ Ieškovo nuostoliai, už kuriuos Vadovas yra pripažįstamas atsakingas 
✓ Išlaidos siekiant išvengti draudžiamojo įvykio ar sumažinti nuostolį  
✓ Krizės valdymo ar viešųjų ryšių išlaidos po Įmonei Kritinio Įvykio: 

✓ Pareikšta pretenzija, kuri yra draudiminis įvykis pagal šį Polisą 
✓ Pradėtas ikiteisminis tyrimas prieš Įmonę ar Vadovą 
✓ Neteisėta prieiga prie Įmonės kompiuterinių sistemų (arba manipuliavimo jomis) 
✓ Reikšmingo pajamų srauto praradimas, kuris sudaro 25%+ Įmonės metinių pajamų 

✓ Vadovo sutuoktinis, įpėdiniai ir turtas yra apdrausti, jei į juos nukreipiamas išieškojimas prieš Vadovą. 
Vadovui, nustojus eiti pareigas per draudimo laikotarpį, draudimo apsauga galios dar 72 mėnesius 
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          Kam netaikoma draudimo apsauga? 
 

 Pretenzijos, pareikštos prieš draudimo laikotarpio pradžią 
 Pretenzijos, pareikštos dėl faktų ar aplinkybių, kurios buvo žinomos prieš draudimo laikotarpio pradžią 
 Pretenzijos, pareikštos dėl veiksmų, vykdytų prieš Retroaktyvaus Laikotarpio pradžios datą, nurodytą Polise 
 Baudos ar nuobaudos pagal Baudžiamąjį Kodeksą, ar bet kokie nuostoliai dėl Apdraustųjų vykdytos 
nusikalstamos veikos, kurią tokia pripažįsta paskutinės instancijos teismas neginčijamu sprendimu. 
Įvykiai, kurie turėtų būti apdrausti kitomis draudimo rūšimis, pvz .: 
 Bendrosios civilinės atsakomybės draudimu - pretenzijos dėl kūno sužalojimo, žalos materialiam turtui (fiziniam 
objektui) ar aplinkai dėl staiga ir netikėtai įvykusio įvykio 
 Darbdavio atsakomybės draudimu - žala darbuotojų sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo darbe 
 

           Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 
 

! Maksimali galima išmoka, kurią draudikas mokėtų draudžiamojo įvykio atveju yra nurodyta Poliso skiltyje 
Draudimo Suma. Draudimo sutartyje taip pat gali būti nurodyti sublimitai, taikomi tam tikrai draudimo apsaugai. 

! Draudikas neatlygina dalies nuostolių sumos, vadinamos draudimo išskaita / franšize, nurodytos Polise – ši 
nuostolių dalis atlyginama Apdraustojo. 

! Atkreipkite dėmesį į specialias sąlygas, nurodytas Jūsų Polise, kur gali būti nurodyti taikomi apribojimai 

! Išankstinio rašytinio draudiko sutikimo gali prireikti norint kad draudikas atlygintų tam tikrus nuostolius ar išlaidas 
(pvz., teisinės gynybos išlaidas). 

! Kai kurios draudimo apsaugos, numatytos draudimo taisyklėse, yra pasirenkamos – Draudimo Polise nurodyta ar 
tam tikra draudimo apsauga taikoma Jums. 

 

          Kur man taikoma draudimo apsauga? 
✓ Jūsų draudimas galioja visame pasaulyje, nebent Polise nurodyta kitaip. Draudimo apsauga JAV dažnai 
yra apribota, todėl prieš sudarydami draudimo sutartį informuokite ar reikia draudimo apsaugos šioje šalyje. 

 

          Kokios mano pareigos? 

          
Pareigos pradėjus vykdyti draudimo sutartį: 
1) Prieš sudarant draudimo sutartį, pateikite teisingą ir išsamią informaciją, kurios prašo Jūsų brokeris (įskaitant 

anketoje) - tai yra esminės aplinkybės apie draudimo riziką ir turi teisinę galią Jūsų draudimo apsaugai. 
2) Sumokėkite draudimo įmoką iki draudimo Polise nurodyto termino. 
Pareigos draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu: 
1) Kaip įmanoma greičiau praneškite Jūsų brokeriui apie bet kokius reikšmingus pokyčius Jūsų veikloje 

turinčius įtakos draudimo rizikai. 
Pareigos įvykus draudiminiam įvykiui (gavus pretenziją): 
1) Kaip įmanoma greičiau, praneškite draudikui apie gautą pretenziją, draudiminį įvykį ar žinomą aplinkybę, 

galinčią sukelti draudiminį įvykį, el. paštu claims@prokopius.com arba per Jūsų brokerį. 
2) Imkitės reikiamų protingų priemonių žalai sumažinti (jei tai yra įmanoma). 
3) Pateikite draudikui informaciją apie įvykį, reikalingą įvertinti įvykio aplinkybes ir pasekmes bei draudimo 

išmokos dydį.  
4) Jei Jums pareiškiama pretenzija ar ieškinys, organizuokite teisinę gynybą, teikite draudikui siūlymus, kaip, 

Jūsų nuomone, reiktų gintis šiame ginče, įskaitant siūlomus advokatus ir jų įkainius. 
5) Užtikrinkite, kad atsakymas į pretenziją būtų pateiktas per įstatymų numatytą terminą (ypač teisme). 
6) Nepripažinkite atsakomybės (net iš dalies) be išankstinio raštiško draudiko sutikimo. 
 

           Kada ir kaip moku? 
           KADA? Draudimo įmoka turi būti sumokėta iki Polise nurodyto termino. 
KAIP? Per bet kurį mokėjimo paslaugų teikėją, kuris įvykdo pavedimą į Polise (ar pridėtoje sąskaitoje) nurodytą banko 
sąskaitą įmokoms. Atlikdami mokėjimo pavedimą, įsitikinkite, kad mokėjimo pranešime būtų nurodytas Poliso 
numeris, kurio įmoką apmokate. 

           Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 
           Draudimo apsauga įsigalioja ir baigiasi Polise nurodytomis datomis skiltyje Draudimo Laikotarpis. Įprasta 
draudimo laikotarpio trukmė yra 12 mėnesių. Laiku sumokėta draudimo įmoka yra būtina sąlyga, kad draudimo 
apsauga įsigaliotų. Draudimo apsauga gali pasibaigti anksčiau nei nurodyta Polise, jei draudimo sutartis nutraukiama 
raštu. 

          Kaip galiu nutraukti sutartį? 
Nutraukti draudimo sutartį galite atsiųsdami laisvos formos prašymą nutraukti draudimo sutartį į 
info@prokopius.com arba per Jūsų brokerį. 
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