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Prokopius vadovų apsauga  

Vadovų civilinės atsakomybės draudimo taisyklės 
 
 
1 PREAMBULĖ 
DRAUDIMO SUTARTIS sudaroma DRAUDĖJUI akceptuojant DRAUDIKO pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį. 

 
 
2 DRAUDIMO OBJEKTAS 
A: DRAUDIKAS atlygina NUOSTOLIUS už APDRAUSTĄJĮ. 
B: Jeigu APDRAUSTA ĮMONĖ atlygina NUOSTOLIUS APDRAUSTAM ASMENIUI, DRAUDIKAS 

kompensuoja šią sumą APDRAUSTAI ĮMONEI. 

 
 
3 DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS 
Draudžiamasis įvykis - draudimo taisyklėse apibrėžtas REIKALAVIMAS. 

 
 
4 SĄVOKOS  
 
ANKETA - DRAUDIKO DRAUDĖJUI pateikta ir vėliau DRAUDĖJO (ar jo vardu) užpildyta ir grąžinta DRAUDIKUI 
pasirašyta anketa ir (arba) prašymo sudaryti draudimo sutartį forma, kurioje DRAUDIKUI pateikiama 
informacija apie aplinkybes, turinčias įtakos draudimo rizikai. 
 
ANKSTESNIŲ IR VYKSTANČIŲ TEISMO PROCESŲ DATA - DRAUDIMO LIUDIJIMO 5 punkto (a) dalyje nurodyta 
data.  
 
APDRAUSTASIS: 
1) bet kuri APDRAUSTA ĮMONĖ; 

2) bet kuris APDRAUSTAS ASMUO. 
 
APDRAUSTA ĮMONĖ: 
1) DRAUDĖJAS; 
2) bet kuri DUKTERINĖ ĮMONĖ. 
 
APDRAUSTAS ASMUO - bet kuris VADOVAS. 
 
APLINKYBĖ – bet kokia aplinkybė, apie kurią APDRAUSTASIS pirmą kartą sužino DRAUDIMO LAIKOTARPIU ir 
kurią APDRAUSTASIS pagrįstai laiko galinčia tapti REIKALAVIMU. 
 
DARBUOTOJAS - bet koks fizinis asmuo, kuris buvo, yra ar bus sudaręs darbo sutartį su APDRAUSTA 
BENDROVE. 
 
DRAUDIKAS - DRAUDIMO LIUDIJIMO 7 punkte nurodytas draudikas.  
 
DRAUDIMO LAIKOTARPIS - DRAUDIMO LIUDIJIMO 3 punkte nurodytas draudimo laikotarpis.  
 
DRAUDIMO LIUDIJIMAS - DRAUDIKO išduotas ir pasirašytas DRAUDIMO LIUDIJIMAS, patvirtinantis draudimo 
sutarties sudarymą. 
 
DRAUDIMO SUMA - DRAUDIMO LIUDIJIMO 2 punkte nurodyta draudimo suma.  
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DRAUDIMO SUTARTIS – šios draudimo taisyklės, DRAUDIMO LIUDIJIMAS ir ANKETA. 
 
DRAUDĖJAS – DRAUDIMO LIUDIJIMO 1 punkte nurodytas juridinis asmuo. 
 
DUKTERINĖ ĮMONĖ– bet koks juridinis asmuo, kurio daugiau kaip 50 proc. valdo ar kontroliuoja kita 
APDRAUSTA ĮMONĖ tuo metu, kai: 

1) minėtas juridinis asmuo gauna REIKALAVIMĄ arba sužino apie APLINKYBES, ir 
2) atlikti NETEISĖTI VEIKSMAI iš kurių kyla REIKALAVIMAS ar APLINKYBĖ 

 
EKSTRADICIJA - DRAUDIMO LAIKOTARPIU VADOVO gautas jo atžvilgiu išduotas ekstradicijos orderis arba 
oficialus pranešimas apie prieš jį pradėtus ekstradicijos (įskaitant išdavimo ar perdavimo kitai valstybei) 
procesinius veiksmus, įskaitant ekstradicijos prašymus, pateiktus kompetentingam teismui, Jungtinių Tautų ar 
kitai viršvalstybinei organizacijai. 
 
GYNYBOS IŠLAIDOS - bet kokios APDRAUSTOJO ar jo vardu patirtos išlaidos ir sąnaudos, susijusios su 
REIKALAVIMO tyrimu, sumažinimu, gynyba, derybomis ir (arba) administravimu, arba išlaidos ir sąnaudos, 
kurias DRAUDIKAS pripažįsta GYNYBOS IŠLAIDOMIS. 
 
IŠORINĖS ĮMONĖS VADOVAS – bet kuris VADOVAS ar DARBUOTOJAS, kuris yra, buvo ar bus bet kurio juridinio 
asmens, kuris nėra APDRAUSTA ĮMONĖ, vadovaujamas pareigas einantis asmuo, bei šias pareigas eina 
APDRAUSTOS ĮMONĖS prašymu ar su jos sutikimu. 
 
IŠSKAITA - DRAUDIMO LIUDIJIMO 4 punkte nurodyta suma, kuria DRAUDIKAS įvykus draudžiamajam įvykiui 
sumažina draudimo išmoką. 
 
NETEISĖTI VEIKSMAI – bet koks veiksmas ar neveikimas, įskaitant pareigų pažeidimą, kurį APDRAUSTAS 
ASMUO faktiškai ar tariamai padaro ar mėgina padaryti, arba bet kokios priežastys dėl kurių tariamai kyla 
atsakomybė APDRAUSTAM ASMENIUI, dėl jo, kaip APDRAUSTO ASMENS, statuso. NETEISĖTI VEIKSMAI apima 
bet kokius SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIUS VEIKSMUS. NETEISĖTI VEIKSMAI taip pat apima APDRAUSTO 
ASMENS rūpestingumo pareigos pažeidimą, dėl kurio miršta bet kuris fizinis asmuo. 
 
NUOSTOLIAI - bet kokie nuostoliai, patirti APDRAUSTOJO ar jo vardu ryšium su REIKALAVIMU. 
NUOSTOLIAI taip pat apima GYNYBOS IŠLAIDAS, žalos atlyginimą, kompensacijas, teismo priteistas sumas, 
mokėjimus pagal taikos sutartį ir arbitražo išlaidas. 
NUOSTOLIAI neapima jokių APDRAUSTOJO nesumokėtų mokesčių. 
NUOSTOLIAI neapima jokių APDRAUSTAJAM skirtų baudžiamųjų bausmių ar baudžiamosios atsakomybės. 
REIKALAVIMŲ DĖL ĮMONĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ir SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘS REIKALAVIMŲ ĮMONEI 
atžvilgiu NUOSTOLIAI neapima jokio pobūdžio baudų ar poveikio priemonių. 
NUOSTOLIAI neapima jokių paskirtos baudos ar faktinės žalos padidinimų atsižvelgiant į būtinumą užtikrinti 
poveikio priemonės veiksmingumą, proporcingumą ar atgrasomąjį poveikį ar ŽALOS PADIDINIMO SPRENDIMŲ 
paskirtų APDRAUSTAJAM. 
Visų baudų ir poveikio priemonių, patenkančių į NUOSTOLIŲ sąvokos apibrėžimą, atžvilgiu taikomas bendras 
SUBLIMITAS nurodytas DRAUDIMO LIUDIJIMO 2 punkto (b) dalyje.  
 
PRADINIS TYRIMAS - bet kurio APDRAUSTOJO atžvilgiu vykdomas tyrimas ar neplaninis veiklos patikrinimas, 
atliekamas juridinio ar fizinio asmens, turinčio teisę vykdyti tokį tyrimą ar patikrinimą, apie kurį 
APDRAUSTAJAM pirmą kartą pranešama DRAUDIMO LAIKOTARPIU, ir kuriame kviečiamas dalyvauti 
VADOVAS. 
 
REIKALAVIMAS: 
1) bet koks rašytinis ar žodinis reikalavimas APDRAUSTAM ASMENIUI, gautas APDRAUSTOJO 

DRAUDIMO LAIKOTARPIU, teigiantis NETEISĖTUS VEIKSMUS; 
2) bet kokia prieš APDRAUSTĄ ASMENĮ pradėta baudžiamoji, civilinė, administracinė, arbitražo, ar 

priežiūrą atliekančios institucijos byla arba formalus tyrimas dėl tariamai NETEISĖTŲ VEIKSMŲ, apie 
kuriuos [bylas, tyrimus] APDRAUSTAJAM pranešama DRAUDIMO LAIKOTARPIU; 

3) bet koks PRADINIS TYRIMAS; 
4) bet kokia EKSTRADICIJA. 
 
REIKALAVIMAS taip pat apima REIKALAVIMUS DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ, bet tik jeigu DRAUDIMO 
LIUDIJIMO 8 punkto (a) dalyje nurodyta, kad tokiems reikalavimams draudimo apsauga galioja. 
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REIKALAVIMAS taip pat apima SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIUS REIKALAVIMUS ĮMONEI, bet tik jeigu 
DRAUDIMO LIUDIJIMO 8 punkto (b) dalyje nurodyta, kad tokiems reikalavimams draudimo apsauga galioja. 
 
REIKALAVIMAS DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ – bet kokios civilinės ar baudžiamosios bylos iškėlimas (arba 
ketinimas iškelti tokią bylą) APDRAUSTAI ĮMONEI, apie kurį APDRAUSTA ĮMONĖ gauna pranešimą DRAUDIMO 
LAIKOTARPIU, kaltinant APDRAUSTĄ ĮMONĘ po VERTYBINIŲ POPIERIŲ RETROAKTYVIOS DATOS pažeidus 
įstatymus, ar teisės aktus perkant ar parduodant atitinkamos APDRAUSTOS ĮMONĖS skolos ar nuosavybės 
vertybinius popierius, kai tokio pobūdžio bylą APDRAUSTAI ĮMONEI iškelia bet koks fizinis ar juridinis asmuo, 
turintis atitinkamą interesą į minėtus vertybinius popierius. Tačiau REIKALAVIMAS DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ 
neapima: 
1) jokių bylų, iškeltų DARBUOTOJO AR VADOVO dėl su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančių 

santykių susijusių pajamų, atlygio, tantjemų ar naudos, iš kurių kyla jų interesas į tokius vertybinius 
popierius; 

2) jokių administracinių ar priežiūrą atliekančių institucijų bylų. 

 
RETROAKTYVI DATA - DRAUDIMO LIUDIJIMO 5 punkto (c) dalyje nurodyta data. 
 
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ VEIKSMAI – bet kokie NETEISĖTI VEIKSMAI, susiję su faktiniais ar tariamais 
darbo teisės pažeidimais ar kitų teisės normų, susijusių su faktiniais ar numatomais fizinio asmens darbo 
santykiais su APDRAUSTA ĮMONE, pažeidimais. 
 
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮMONĖS VEIKSMAI - bet kokie darbo teisės pažeidimai ar kitų teisės normų, 
susijusių su faktiniais ar numatomais darbo santykiais su fiziniu asmeniu, pažeidimai, faktiškai ar tariamai 
padaryti APDRAUSTOS ĮMONĖS. 
 
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘS REIKALAVIMAS ĮMONEI – bet kokios civilinės, baudžiamosios, ar darbo ginčus 
nagrinėjančio organo bylos iškėlimas (arba ketinimas iškelti tokią bylą) APDRAUSTAI ĮMONEI dėl SU DARBO 
SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ ĮMONĖS VEIKSMŲ, apie kuriuos APDRAUSTA ĮMONĖ gauna pranešimą DRAUDIMO 
LAIKOTARPIU. 
 
SUBLIMITAS – maksimali draudimo suma suteikiama tam tikrai draudimo apsaugos daliai, visiems įvykiams 
bendrai sumoje, bei neviršijant bendros DRAUDIMO SUMOS. 
 
SUBLIMITAS DĖL SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ ĮMONEI - DRAUDIMO LIUDIJIMO 2 punkto 
(a) dalyje nurodyta suma. 
 
TARŠA - bet kokių taršiųjų, teršiančių ar dirginančių medžiagų (įsk. asbestą) išleidimas, pasklidimas ar 
ištekėjimas į aplinką, objektyviai keliantis grėsmę sukelti ar sukėlęs žalą aplinkai. 
 
VADOVAS – bet kuris fizinis asmuo, kuris buvo yra ar bus bet kuriuo iš išvardintų toliau: 
1) APDRAUSTOS ĮMONĖS de jure valdymo organų narys, priežiūros organų narys ar vadovaujamas 
pareigas einantis asmuo (įsk. vadovą, valdybos bei stebėtojų tarybos narius); 
2) APDRAUSTOS ĮMONĖS de facto vadovaujamas pareigas einantis asmuo (įsk. šešėlinius vadovus); 
3) DARBUOTOJAS, einantis vadovaujamas pareigas ar priežiūros pareigas;  
4) fizinis asmuo, nurodytas prospekte ar steigimo dokumente kaip būsimas VADOVAS. 
 
VERTYBINIŲ POPIERIŲ RETROAKTYVI DATA - DRAUDIMO LIUDIJIMO 5 punkto (b) dalyje nurodyta data. 
 
ŽALOS PADIDINIMO SPRENDIMAS – papildomas sprendimas byloje, kompetentingo teismo priteistas ar 
kompetetingos institucijos paskirtas bet kurioje jurisdikcijoje, įpareigojant atsakovą sumokėti proporcingai 
padidintą sumą nuo apskaičiuotos faktinės žalos ir yra papildoma bausmė atsakovui.  
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5 NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 
 
DRAUDIKAS neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų sumų ta apimtimi, kiek taikomas vienas ar keli žemiau 
nurodyti nedraudžiamieji įvykiai. 
 
5.1 Ankstesni reikalavimai  
DRAUDIKAS neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų sumų, susijusių su REIKALAVIMAIS, gautais APDRAUSTOJO, 
arba APLINKYBĖMIS, apie kurias APDRAUSTAJAM buvo žinoma, iki DRAUDIMO LAIKOTARPIO pradžios. 
DRAUDIKAS taip pat neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų sumų, susijusių su NETEISĖTAIS VEIKSMAIS, dėl kurių 
iki ANKSTESNIŲ IR VYKSTANČIŲ TEISMO PROCESŲ DATOS buvo pradėtas bet koks baudžiamasis ar civilinis 
procesas. 
 
5.2 Retroaktyvi data 
Jeigu DRAUDIMO LIUDIJIME nurodyta RETROAKTYVI DATA, DRAUDIKAS neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų 
sumų, susijusių su bet kokiais NETEISĖTAIS VEIKSMAIS, kurie buvo atlikti iki RETROAKTYVIOS DATOS. 

 
5.3 Nusikalstama veika 
DRAUDIKAS neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų sumų, susijusių su NETEISĖTAIS VEIKSMAIS, kurie pripažįstami 
nusikalstama veika galutinės instancijos teisme (neapeliuojamu sprendimu).  
 
5.4 Tarša 
DRAUDIKAS neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų sumų, jeigu tokie NUOSTOLIAI kyla dėl TARŠOS. Tačiau šis 
nedraudiminis įvykis netaikomas: 
1) GYNYBOS IŠLAIDOMS; 
2) jokiems APDRAUSTOS ĮMONĖS akcininkų tiesioginiams ar išvestiniams REIKALAVIMAMS.  
 
5.5 Radiacija, karas ir terorizmas 
DRAUDIKAS neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų sumų, susijusių su NUOSTOLIAIS, tiesiogiai ar netiesiogiai 

kylančiais dėl: 
 
1) radioaktyvaus branduolinio kuro, atliekų ar medžiagų sukeltos jonizuojančiosios spinduliuotės ar 

radioaktyvios taršos; 
2) radioaktyvių, toksinių, sprogstamųjų arba kitų pavojingų sprogstamųjų arba branduolinių agregatų ar 

jų branduolinių komponentų savybių;  
3) karo, įsiveržimo, užsienio priešų veiksmų, karinių veiksmų (nepriklausomai nuo to, ar paskelbtas 

karas), pilietinio karo, sukilimo, revoliucijos, maišto, riaušių, pilietinių neramumų, karinės ar 
neteisėtos jėgos panaudojimo, ar turto konfiskavimo, nacionalizavimo, rekvizavimo, sunaikinimo ar 
sugadinimo bet kokios vyriausybės, valdžios ar savivaldos institucijų ar jų įsakymu;  

4) vieno ar kelių asmenų, veikiančių savarankiškai ar kartu su bet kokiomis organizacijomis, ar jų vardu, 
teroro aktų, jėgos ar smurto panaudojimo ir (arba) grasinimo panaudoti siekiant politinių, religinių ar 
kitų tikslų, turint tikslą nuversti ar paveikti valdžią arba įbauginti visuomenę. 

 
Jeigu kuri nors šio nedraudžiamojo įvykio dalis tampa negaliojanti ar neįgyvendinama, likusios dalys lieka pilnai 
galioti. 

 
5.6 Žala sveikatai 
DRAUDIKAS neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų sumų ta apimtimi, kiek REIKALAVIMAS tiesiogiai ar 
netiesiogiai kyla dėl žalos bet kurio fizinio asmens sveikatai ar gyvybei (įskaitant psichikos sveikatai). Tačiau šis 
nedraudžiamasis įvykis netaikomas: 
1) GYNYBOS IŠLAIDOMS; 

2) ta apimtimi, kiek REIKALAVIMAS kyla dėl SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ VEIKSMŲ arba SU 

DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ ĮMONĖS VEIKSMŲ. 

 
5.7 Žala turtui 
DRAUDIKAS neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų sumų ta apimtimi, kiek REIKALAVIMAS tiesiogiai ar 
netiesiogiai kyla dėl materialaus (nefinansinio) turto netekimo ar sugadinimo. Tačiau šis nedraudžiamasis įvykis 
netaikomas GYNYBOS IŠLAIDOMS. 
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5.8 JAV 
Ta apimtimi, kiek NETEISĖTAS VEIKSMAS ar neveikimas buvo faktiškai ar tariamai padarytas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir/arba ta apimtimi, kiek REIKALAVIMAS yra pareikštas Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
DRAUDIKAS neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų sumų, patirtų ar mokėtinų dėl 1970 m. Įstatymo dėl reketo 
veikiamų ir korumpuotų organizacijų („RICO“), 1933 m. Vertybinių popierių įstatymo, 1934 m. Vertybinių 
popierių biržos įstatymo ar 1974 m. Darbuotojų pensijų apsaugos įstatymo („ERISA“) (ar bet kokių šių JAV 
teisės aktų vėlesnių redakcijų, dalinių keitimų ar pakeitimų) tiesioginio pažeidimo. 
 
5.9 Profesinės paslaugos 
DRAUDIKAS neatlygina NUOSTOLIŲ ar jokių kitų sumų ta apimtimi, kiek REIKALAVIMAS tiesiogiai ar 
netiesiogiai kyla dėl profesinių paslaugų teikimo, nesuteikimo ar netinkamo teikimo ar bet kokių su tuo 
susijusių tariamų veiksmų, klaidų ar neveikimo. 
Šis nedraudžiamasis įvykis netaikomas bet kuriam VADOVUI iškeltiems akcininkų, išvestiniams ar akcininkų 
grupės ieškiniams ar pretenzijoms. 
Šis nedraudžiamasis įvykis taip pat netaikomas REIKALAVIMAMS, pareikštiems dėl tariamai netinkamai 
vykdytos priežiūros asmenų, suteikusių ar nesuteikusių ar netinkamai teikusių minėtas profesines paslaugas, 
įskaitant tokių asmenų faktiškai ar tariamai padarytų su tuo susijusių veiksmų, klaidų ar neveikimo dėl tariamai 
netinkamai vykdytos priežiūros. 
 

 
 
6 DRAUDIMO APSAUGOS IŠPLĖTIMAI 
 
6.1 Nepertraukiama draudimo apsauga 
Jeigu DRAUDIKAS gauna pranešimą apie APLINKYBES DRAUDIMO LAIKOTARPIU (ar per papildomą pranešimo 
laikotarpį), bet kokie vėlesni REIKALAVIMAI, visiškai ar iš dalies kylantys dėl tokių APLINKYBIŲ, laikomi 
pareikštais DRAUDIMO LAIKOTARPIU. 
 
6.2 Išorinių  vadovų draudimo apsauga 
Šia DRAUDIMO SUTARTIMI draudimo apsauga suteikiama IŠORINIAMS VADOVAMS, dėl jų einamų šių pareigų, 
jeigu jie gauna pranešimą apie raštišką reikalavimą arba kitokį pranešimą, kuris būtų laikomas REIKALAVIMU 
pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ, jeigu būtų pareikštas VADOVUI. Tačiau minėta draudimo apsauga galioja tik po 
to, kai išnaudojamos visos kompensacijos, suteikiamos IŠORINIAMS VADOVAMS to juridinio asmens, kurio 
IŠORINIŲ VADOVŲ pareigas jie eina, ir tik po to, kai išnaudojamos visos galiojančios draudimo sutartys ir 
tokiems IŠORINIAMS VADOVAMS priklausančios draudimo išmokos.  

 
6.3 Nustojusių eiti pareigas vadovų draudimo apsauga 
Jeigu pasibaigus DRAUDIMO LAIKOTARPIUI DRAUDIMO SUTARTIS nebus pratęsta ar nepakeista panašiu 
draudimu, draudimo apsauga pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ galios papildomą 72 mėn. laikotarpį nuo tokio 
nepratęsimo dienos REIKALAVIMŲ, pareikštų VADOVUI, kuris nustojo eiti pareigas iki DRAUDIMO SUTARTIES 
nepratęsimo dienos, atžvilgiu.  
 
6.4 Sutuoktinių draudimo apsauga  
Draudimo apsauga pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ galioja APDRAUSTO ASMENS teisėtam sutuoktiniui ar 
sugyventiniui taip, lyg jie patys būtų APDRAUSTI ASMENYS, su sąlyga, kad toks sutuoktinis ar sugyventinis 
traukiamas atsakomybėn už NETEISĖTUS VEIKSMUS dėl savo statuso kaip sutuoktinio ar sugyventinio. 
 
6.5 Įpėdinių ir turto draudimo apsauga 
Jeigu į APDRAUSTO ASMENS įpėdinius ar turtą yra nukreipiama atsakomybė už NETEISĖTUS VEIKSMUS dėl 
tokio APDRAUSTO ASMENS mirties, neveiksnumo ar nemokumo, draudimo sutarties apsauga įpėdiniams ar 
turtui galioja taip, lyg jie patys būtų atitinkamas APDRAUSTAS ASMUO. 
 
6.6 Išplėstinis pranešimo terminas 
Jeigu ši DRAUDIMO SUTARTIS nepratęsiama ir nepakeičiama panašiu draudimu, DRAUDĖJAS turi teisę įsigyti 
24 mėn. išplėstinį pranešimo terminą, sumokėdamas papildomą įmoką, sudarančią 65 proc. metinės draudimo 
įmokos, nurodytos DRAUDIMO LIUDIJIMO 6 punkte. Pirmiau nurodyta teisė įsigyti išplėstinį pranešimo 
terminą turi būti įgyvendinta raštu informuojant DRAUDIKĄ per 30 dienų nuo DRAUDIMO LAIKOTARPIO 
pabaigos ir įsigalioja tik sumokėjus papildomą įmoką per tą patį laikotarpį. Įsigijus išplėstinį pranešimo terminą, 
reikalavimas pranešti apie REIKALAVIMĄ ar APLINKYBES DRAUDIMO LAIKOTARPIU pakeičiamas reikalavimu 
pranešti apie tokį REIKALAVIMĄ ar APLINKYBES per išplėstinį pranešimo terminą, tačiau draudimo apsauga 
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galioja tik tokiems veiksmams ar neveikimui, kurie buvo padaryti ar kuriuos buvo bandoma padaryti iki 
DRAUDIMO LAIKOTARPIO pabaigos. 
 
6.7 Neatidėliotinos GYNYBOS IŠLAIDOS 
Jeigu DRAUDIKO rašytino patvirtinimo dėl GYNYBOS IŠLAIDŲ nebuvo įmanoma gauti iki šių išlaidų mokėjimo 
termino, DRAUDIKAS tokias išlaidas patvirtins retrospektyviai neviršijant SUBLIMITO - 10 proc. DRAUDIMO 
SUMOS. 
 
6.8 Visiškas atskiriamumas 
Pasekmės už bet kurio APDRAUSTOJO veiksmą, neveikimą ar žinojimą nebus priskiriamos jokiam kitam 
APDRAUSTAJAM, nustatant ar jis turi teisę į draudimo apsaugą. Tačiau, pasekmės už VADOVO veiksmus, 
neveikimą ar žinojimą bus priskiriamos APDRAUSTAI ĮMONEI, kurios VADOVU yra atitinkamas asmuo. 
 
6.9 Krizių valdymo ir viešųjų ryšių išlaidos 
DRAUDIKAS atlygina pagrįstas APDRAUSTOJO patirtas sąnaudas ir išlaidas, susijusias su viešųjų ryšių 
konsultanto samdymu, siekiant sumažinti faktinį ar galimą neigiamą poveikį APDRAUSTOS ĮMONĖS reputacijai, 
ir (arba) krizių valdymo konsultacinės įmonės samdymu, siekiant sumažinti finansinį ar veiklos organizavimui 
įtakos turintį poveikį, patirtą dėl REIKALAVIMO ir (arba) kurio nors iš toliau nurodytų įvykių: 
 
1) VADOVO mirties; 
2) APDRAUSTOJO atžvilgiu pradėto baudžiamojo tyrimo; 
3) stambaus kliento, patento ar kitų pajamų šaltinių, iš kurių gaunama daugiau nei 25% metinių pajamų, 
praradimo; 
4) neteisėtos prieigos ar manipuliacijų su APDRAUSTOJO kompiuterinėmis sistemomis. 
 
Šiai draudimo apsaugai taikomas SUBLIMITAS iki 50 000 EUR. 

 
6.10 Nuostolių mažinimo ar išvengimo išlaidos 
DRAUDIKAS atlygina pagrįstas APDRAUSTOJO patirtas išlaidas ir sąnaudas (dėl kurių DRAUDIKAS yra davęs 
sutikimą), susijusias su bet kokių priežasčių ar aplinkybių, dėl kurių gali būti patirti NUOSTOLIAI, mažinimu ar 
išvengimu, ar galimų NUOSTOLIŲ sumažinimu. Šiai draudimo apsaugai taikomas SUBLIMITAS iki 10 proc. 
DRAUDIMO SUMOS. 
 
 

 

 

7 PRANEŠIMO APIE REIKALAVIMĄ SĄLYGOS 
 
7.1 Apie ką pranešti 
Prašome pranešti apie bet kokį REIKALAVIMĄ arba APLINKYBES. 
Pranešdamas apie APLINKYBES, APDRAUSTASIS pravalo informuoti DRAUDIKĄ, kodėl, pagrįsta APDRAUSTOJO 
nuomone, dėl tokių APLINKYBIŲ gali būti pareikštas REIKALAVIMAS. 
Pranešdamas apie REIKALAVIMĄ, APDRAUSTASIS pravalo pateikti DRAUDIKUI kuo išsamesnę tuo metu 
žinomą informaciją apie įvykį. 
 
7.2 Kam pranešti 
Prašome pranešti DRAUDIKUI toliau nurodytu kontaktiniu adresu: 
 Claims@prokopius.com 
Mes rekomenduojame taip pat informuoti savo draudimo brokerį ir išsaugoti tokių pranešimų kopijas. 
 
7.3 Kada pranešti 
Informuokite DRAUDIKĄ kaip įmanoma greičiau. Reikalavimo pranešti informaciją DRAUDIMO LAIKOTARPIU 
nėra, bet APDRAUSTASIS turėtų žinoti, kad bet koks sąmoningas ar nepagrįstas vėlavimas pateikti pranešimą 
gali pabloginti DRAUDIKO padėtį pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ mokėtinų draudimo išmokų prasme ir gali 
būti, kad toks pablogėjimas turės įtakos DRAUDIKO pareigai išmokėti draudimo išmoką ar teisei ją sumažinti. 
 

 

  

mailto:Claims@prokopius.com
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8 SU REIKALAVIMAIS SUSIJUSIOS SĄLYGOS 
 
8.1 DRAUDĖJO teisės ir pareigos, susijusios su REIKALAVIMAIS 
1) DRAUDĖJAS privalo užtikrinti, kad pranešimai apie visus REIKALAVIMUS būtų pateikti vadovaujantis 

šios DRAUDIMO SUTARTIES pranešimo apie reikalavimus nuostatomis.  
2) DRAUDĖJAS privalo sąmoningai nesiimti jokių veiksmų, siekiant pabloginti DRAUDIKO padėtį pagal šią 

DRAUDIMO SUTARTĮ mokėtinų draudimo išmokų prasme. 
3) DRAUDĖJAS privalo imtis visų protingų priemonių NUOSTOLIAMS sumažinti. 
4) DRAUDĖJAS negali pripažinti ar prisiimti atsakomybės pagal jokius REIKALAVIMUS be išankstinio 

raštiško DRAUDIKO sutikimo (kuris negali būti nepagrįstai uždelstas ar vilkinamas). Tačiau 
atsakomybės prisiėmimu nelaikoma paties APDRAUSTOJO pateikta atsakaita bet kokioms 
kompetentingoms institucijoms, turinčioms teisę tokią ataskaitą gauti.  

5) DRAUDĖJAS privalo pateikti DRAUDIKUI informaciją, kaip tai numatyta šios DRAUDIMO SUTARTIES 
„Draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka ir terminai“ skyriuje.  

6) DRAUDĖJAS turi teisę vykdyti gynybą nuo REIKALAVIMŲ juos išspręsti žalos atlyginimu ar taikos 
sutartimis. DRAUDĖJAS taip pat turi teisę kreiptis į DRAUDIKĄ, kad šis imtųsi teisinės gynybos veiksmų 
dėl REIKALAVIMO APDRAUSTOJO vardu ir (arba) derėtųsi dėl žalos atlyginimo ar taikos sutarties 
APDRAUSTOJO vardu. Tokiu atveju DRAUDĖJAS privalo suteikti bet kokią DRAUDIKO pagrįstai 
prašomą pagalbą ir bendradarbiauti su DRAUDIKU. DRAUDĖJAS pasilieka teisę sutikti arba vetuoti bet 
kokį DRAUDIKO pateiktą žalos atlyginimo ar taikos sutarties pasiūlymą ar teisinės gynybos strategiją. 

7) DRAUDĖJAS privalo laiku mokėti draudimo įmoką. 
8) DRAUDĖJAS turi teisę administruoti šią DRAUDIMO SUTARTĮ visų APDRAUSTŲJŲ vardu. 
 
8.2 DRAUDIKO teisės ir pareigos, susijusios su REIKALAVIMAIS 
1) DRAUDIKAS privalo išmokėti DRAUDIMO SUTARTYJE numatytą draudimo išmoką arba, jeigu 

DRAUDĖJAS to paprašo, vykdyti teisinės gynybos pareigas ryšium su REIKALAVIMU. 
2) DRAUDIKAS turi teisę pasinaudoti visomis įmanomomis subrogacijos teisėmis, numatytomis 

DRAUDIMO SUTARTIES „Subrogacijos“ skyriuje. 
3) DRAUDIKAS privalo vykdyti visas pareigas, privalomas DRAUDIKUI pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ 

reglamentuojančią teisę. 
 
8.3 REIKALAVIMO vertinimo tvarka ir paskirstymas 
DRAUDIKAS įvertina žalą, vadovaudamasis galiojančiomis teisės ir profesinės veiklos normomis bei bendrąja 
kompetentingų teismų praktika. 
Jeigu REIKALAVIMAS pareiškiamas dėl įvykių, kurie yra apdrausti DRAUDIMO SUTARTIMI, ir dėl įvykių, kurie 
šia DRAUDIMO SUTARTIMI nėra apdrausti, DRAUDIKAS, DRAUDĖJAS ir atitinkamas APDRAUSTASIS kartu 
įsipareigoja dėti reikiamas pastangas nustatyti teisingą žalos atlyginimo pagal tokį REIKALAVIMĄ paskirstymą. 
Nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas šioje DRAUDIMO SUTARTYJE numatyta ginčų nagrinėjimo tvarka. Iki 
ginčo išsprendimo DRAUDIKAS ir toliau moka išmokas pagal DRAUDIMO SUTARTĮ, vadovaudamasis 
DRAUDIKO nustatytu sąžiningu ir tinkamu žalos atlyginimo paskirstymu. Tačiau šiuo atveju DRAUDIKAS 
padengia 100 proc. GYNYBOS IŠLAIDŲ nepriklausomai nuo paskirstymo proporcijos. 
 
8.4 NUOSTOLIO apskaičiavimo tvarka  
1) Jeigu REIKALAVIMĄ galima išspręsti žalos atlyginimu ar taikos sutartimi, bet DRAUDĖJAS ir (arba) 

APDRAUSTASIS pasirenka tęsti gynybos veiksmus, DRAUDIKAS pagal tokį REIKALAVIMĄ padengia tik 
tą sumą, kuri būtų atlyginta, jeigu REIKALAVIMAS būtų buvęs išspręstas žalos atlyginimu ar taikos 
sutartimi anksčiau, plius atlygina 50 proc. papildomomų išlaidų ar mokėtinų sumą, patirtų ryšium su 
tokiu REIKALAVIMU.  

2) Visais kitais atvejais DRAUDIKAS apskaičiuoja NUOSTOLIUS pagal DRAUDIMO SUTARČIAI taikytiną 
teisę. 

 
8.5 Draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka ir terminai 
Jeigu pareiškiamas REIKALAVIMAS, APDRAUSTASIS privalo pateikti visą DRAUDIKO pagrįstai prašomą 
informaciją, kurios DRAUDIKUI reikia REIKALAVIMO pagrįstumui ir, jeigu įvykis draudžiamasis, REIKALAVIMO 
sureguliavimo strategijai įvertinti. 
Gavęs visą prašomą informaciją, patvirtinančią REIKALAVIMO pagrįstumą, DRAUDIKAS ne vėliau kaip per 30 
dienų išmoka APDRAUSTAJAM priklausančias sumas, susijusias su tokiu REIKALAVIMU. 
DRAUDIKAS atlygina už APDRAUSTĄJĮ NUOSTOLIUS ar kitas mokėtinas sumas atitinkamoms trečiosioms 
šalims, tačiau jeigu šias sumas yra apmokėjęs APDRAUSTASIS, DRAUDIKAS jas atlygina APDRAUSTAJAM. 
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8.6 Subrogacija 
Jeigu pareiškiamas REIKALAVIMAS, ir DRAUDIKAS gali pasinaudoti bet kokiomis subrogacijos teisėmis, 
APDRAUSTASIS privalo leisti DRAUDIKUI šiomis teisėmis pasinaudoti ir vykdyti išieškojimo veiksmus 
APDRAUSTOJO vardu. APDRAUSTASIS padeda DRAUDIKUI ir vykdo visus su tokiu išieškojimu susijusius 
prašymus. DRAUDIKAS atlygina visas išlaidas, susijusias teikiant minėtą pagalbą. DRAUDIKO išieškotos sumos 
visų pirma skiriamos DRAUDIKO pagal šią draudimo sutartį išmokėtoms sumoms atlyginti, o išieškojimo 
išlaidos ir bet kokios papildomos sumos sumokamos APDRAUSTAJAM. DRAUDIKAS nereiškia subrogacijos 
teisių jokių APDRAUSTŲJŲ atžvilgiu, išskyrus atvejus ir tik tokia apimtimi, kiek APDRAUSTASIS galutiniu ir 
neskundžiamu kompetentingo teismo sprendimu pripažįstamas kaltu už nusikalstamos veikos padarymą. 

 
 

9 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
9.1 Geografiniai apribojimai 
DRAUDIMO SUTARČIAI geografiniai apribojimai netaikomi, ir ji galioja visame pasaulyje. 
 
9.2 Draudimo suma 
DRAUDIMO SUMA yra maksimali bendra suma, kurią DRAUDIKAS atlygina pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ, 
jeigu šalys raštu nesusitaria kitaip. DRAUDIMO SUMA taikoma bendrai visiems įvykiams. DRAUDIMO SUMA 
apima visus NUOSTOLIUS ir bet kokias kitas DRAUDIKO pagal DRAUDIMO SUTARTIES sąlygas mokėtinas 
sumas, bet neapima DRAUDIKO vidinių išlaidų, susijusių su šios DRAUDIMO SUTARTIES, REIKALAVIMŲ ar kitų 
draudžiamųjų įvykių administravimu. IŠSKAITA nėra DRAUDIMO SUMOS dalis. 
SUBLIMITAS DĖL SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ ĮMONEI yra maksimali suma, mokėtina 
pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ bet kokiam vienam ir visiems SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘS REIKALAVIMAS 
ĮMONEI bendrai per DRAUDIMO LAIKOTARPĮ. Ši suma sudaro DRAUDIMO SUMOS dalį, o ne priedą prie jos. 
 
9.3 IŠSKAITA 
Draudimo apsauga pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ taikoma tik nuostoliams, viršijantiems atitinkamos 
IŠSKAITOS dydį. IŠSKAITA taikoma kiekvieno REIKALAVIMO atveju atskirai, tačiau jei dėl tos pačios galimos 
priežasties kyla daugybiniai, tęstiniai ir (arba) pasikartojantys REIKALAVIMAI, taikoma tik viena IŠSKAITA, 
didžiausia iš taikytinų IŠSKAITŲ pagal sumą. 
 
9.4 Draudimo įmokos apskaičiavimas 
Draudimo įmoka apskaičiuojama vadovaujantis šiais kriterijais: 
1) APDRAUSTOJO veiklos sričiai būdinga rizika;  
2) DRAUDIMO SUMOS dydis; 
3) IŠSKAITOS suma; 
4) APDRAUSTOJO bendrųjų ir specifinių pajamų dydis; 
5) APDRAUSTOJO veiklos rizika;  
6) APDRAUSTOJO draudimo išmokų istorija;  
7) geografinė rizika;  
8) DARBUOTOJŲ skaičius; 
9) bet kokia kita aktuali informacija, kurią konkrečiai DRAUDIKAS prašo pateikti, ar kuri yra kitu būdu 
DRAUDIKUI prieinama. 
 
9.5 Draudimo įmokos mokėjimas ir nesumokėjimo pasekmės 
DRAUDIKAS informuoja, kad DRAUDIMO SUTARTIES galiojimas bus sustabdytas, jeigu DRAUDIKAS negaus 
draudimo įmokos per 45 dienas nuo DRAUDIMO LAIKOTARPIO pradžios (arba nuo įmokos dalies mokėjimo 
termino datos, jeigu draudimo įmoka mokama dalimis). DRAUDIMO SUTARTIES galiojimas stabdomas 46-ą 
dieną po DRAUDIMO LAIKOTARPIO pradžios (arba po įmokos dalies mokėjimo termino datos, jeigu draudimo 
įmoka mokama dalimis), ir DRAUDIKAS nebus atsakingas už jokius REIKALAVIMUS, pareikštus 
APDRAUSTAJAM per DRAUDIMO SUTARTIES sustabdymo laikotarpį, bei nekompensuos jokių išlaidų, 
atlygintinų pagal DRAUDIMO SUTARTĮ, patirtų DRAUDIMO SUTARTIES sustabdymo laikotarpiu. DRAUDIMO 
SUTARTIES galiojimas sustabdomas 30 dienų laikotarpiui. DRAUDIKAS taip pat informuoja, kad jeigu draudimo 
įmoka sumokama per šį laikotarpį, DRAUDIMO SUTARTIS toliau galioja taip, tarsi jos galiojimas nebūtų buvęs 
sustabdytas. Jeigu draudimo įmoka nesumokama per DRAUDIMO SUTARTIES sustabdymo laikotarpį, 
DRAUDIKAS informuoja, kad DRAUDIMO SUTARTIS anuliuojama ab initio (lyg neįsigaliojusi). DRAUDIKAS gali 
bet kuriuo metu savo nuožiūra atšaukti tokį ab initio anuliavimą. 
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9.6 Dvigubas draudimas. Nepakankamas draudimas 
Šia DRAUDIMO SUTARTIMI yra siekiama suteikti pirminę draudimo apsaugą. Tokiu būdu, esant kitiems panašią 
apsaugą suteikiantiems draudimams, ši DRAUDIMO SUTARTIS taikoma pirmiausia, išskyrus atvejus, kai: 
 
1) tokioje kitoje draudimo sutartyje konkrečiai nurodyta, kad kitas draudimas galioja pirmiau draudimo 
apsaugos, suteikiamos šia DRAUDIMO SUTARTIMI; ir (arba) 
2) šioje DRAUDIMO SUTARTYJE konkrečiai nurodyta, kad ši DRAUDIMO SUTARTIS taikoma išeikvojus 
kito draudimo suteikiamą apsaugą. 
Jeigu APDRAUSTOJO atsakomybė dėl įvykių, apdraustų šia DRAUDIMO SUTARTIMI, ir (arba) bet kokios kitos 
sumos, mokėtinos pagal šia DRAUDIMO SUTARTIMI suteikiamą draudimo apsaugą, viršija DRAUDIMO SUMĄ, 
tai neturi įtakos DRAUDIMO SUMAI ar bet kokioms kitoms pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ mokėtinoms 
sumoms. 
 
9.7 Draudimo sutarties nutraukimas 
DRAUDĖJAS gali nutraukti šią DRAUDIMO SUTARTĮ dėl bet kokių priežasčių. Tokiu atveju DRAUDIKAS grąžina 
draudimo įmokos dalį, proporcingą likusiam DRAUDIMO LAIKOTARPIUI, atskaičiavęs 200 EUR dydžio 
administravimo mokestį. Jeigu DRAUDĖJUI grąžintinos įmokos dalis yra mažesnė nei 200 EUR, draudimo įmoka 
nėra grąžinama. 
DRAUDIKAS gali nutraukti DRAUDIMO SUTARTĮ tik pagal įmokos nesumokėjimo atveju taikomas nuostatas. 
 
9.8 Kitos DRAUDĖJO teisės ir pareigos 
DRAUDĖJAS privalo vykdyti DRAUDIMO SUTARTIES pareigas, įskaitant draudimo įmokos mokėjimą ir 
DRAUDIMO SUTARTIES administravimą APDRAUSTŲJŲ vardu. 
DRAUDĖJAS turi teisę nutraukti DRAUDIMO SUTARTĮ pagal šiai sutarčiai taikomas DRAUDIMO SUTARTIES 
nutraukimo nuostatas. 
 
9.9 Kitos DRAUDIKO teisės ir pareigos 
DRAUDIKAS privalo laiku išmokėti draudimo išmokas pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ. 
DRAUDIKAS pasilieka teisę nutraukti DRAUDIMO SUTARTĮ pagal šiai sutarčiai taikomas DRAUDIMO 
SUTARTIES nutraukimo nuostatas. 
 
9.10 Teisė ir jurisdikcija 
DRAUDIMO SUTARTIS sudaroma ir reglamentuojama pagal DRAUDIMO LIUDIJIMO 9 punkto (a) dalyje 
nurodytos šalies teisės aktų normas. Bet kokie klausimai, susiję su šios DRAUDIMO SUTARTIES sudarymu ar 
reglamentavimu, sprendžiami DRAUDIMO LIUDIJIMO 9 punkto (b) dalyje nurodytoje teismų jurisdikcijoje. 
 
9.11 DRAUDIMO SUTARTIES pasibaigimas / pratęsimas 
DRAUDIMO SUTARTIS baigiasi pasibaigus DRAUDIMO LAIKOTARPIUI ir nėra automatiškai pratęsiama. 
Jeigu DRAUDĖJĄ įsigyja, ar jis prijungiamas prie kitos šalies taip, kad DRAUDĖJAS nėra po reorganizavimo 
veiklą tęsianti bendrovė, DRAUDIMO SUTARTIS nenutrūksta, bet draudimo apsauga pagal DRAUDIMO 
SUTARTĮ ribojama ir suteikiama tik NETEISĖTIEMS VEIKSMAMS, vykdytiems ar nevykdytiems iki minėto 
įsigijimo ar prijungimo datos.  
 
9.12 Informacijos perdavimas 
Pranešimai apie REIKALAVIMUS, APLINKYBES ar kitais klausimais, kai prašoma draudimo išmokos pagal 
DRAUDIMO SUTARTĮ, siunčiami vadovaujantis šios DRAUDIMO SUTARTIES „Pranešimo apie reikalavimus“ 
skyriaus nuostatomis. 
Skundus, prašymus pateikti informaciją ar kitą korespondenciją DRAUDĖJAS (ar jo draudimo brokeris, jeigu 
toks yra) siunčia ar perduoda DRAUDIKUI DRAUDIMO LIUDIJIMO 7 punkte nurodytu kontaktiniu adresu arba 
toliau nurodytais rekvizitais: 
 
Bendrovės pavadinimas: UAB „PROKOPIUS“   Įmonės kodas:  304181227 
Adresas: S. Moniuškos 27, LT08115, Vilnius, LT  El. paštas:  info@prokopius.com 
Telefonas: + 370 686 04334    Vadovas:  Domas Bačius 
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9.13 Skundai 
Jeigu jūsų netenkina kokie nors DRAUDIMO SUTARTIES aspektai ir norėtumėte pareikšti skundą, visų pirmą 
susisiekite su DRAUDIKO vadovu DRAUDIMO LIUDIJIMO 7 punkte arba DRAUDIMO SUTARTIES „Informacijos 
perdavimo“ skyriuje nurodytais kontaktiniais adresais. 
DRAUDIKAS pasirūpina, kad bet kokie klausimai būtų išspręsti kuo skubiau ir, bet kuriuo atveju,- per 15 
(penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo. Išskirtiniais atvejais, sprendimas bus pateiktas per 35 (trisdešimt 
penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.  
Jeigu jūsų netenkina iš DRAUDIKO gautas atsakymas arba jūs negaunate atsakymo per nustatytą terminą, jei 
pageidaujate, tada galite kreiptis į atitinkamai priežiūros institucijai jūsų šalyje. Kreipkitės į DRAUDIKĄ dėl 
informacijos apie atitinkamą priežiūros instituciją jūsų šaliai.  
„Skundų“ skyriaus nuostatos niekaip neriboja įstatymuose įtvirtintų jūsų teisių dėl šios DRAUDIMO SUTARTIES. 
 
9.14 DRAUDIKO teisių ir pareigų pagal šią draudimo sutartį perleidimas 
DRAUDIKAS gali perleisti savo teises ir pareigas pagal šią DRAUDIMO SUTARTĮ kitam draudikui įstatymų 
nustatyta tvarka. DRAUDĖJAS turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti raštišką prieštaravimą dėl tokio 
perleidimo. DRAUDĖJO prieštaravimas nėra įpareigojantis DRAUDIKUI. Jeigu DRAUDĖJAS nesutinka su minėtu 
teisių ir pareigų perleidimu, jis turi teisę nutraukti DRAUDIMO SUTARTĮ pagal DRAUDIMO SUTARTIES 
„Draudimo sutarties nutraukimo sąlygų“ skyriaus nuostatas.  
 
9.15 Sankcijos 
DRAUDIKAS nesuteikia draudimo apsaugos, ir nemoka jokių su REIKALAVIMU susijusių draudimo išmokų, jeigu 
tokios draudimo apsaugos suteikimas, ar draudimo išmokų išmokėjimas užtrauktų DRAUDIKUI bet kokias 
sankcijas, poveikio priemones ar apribojimus pagal Jungtinių Tautų rezoliucijas ar prekybos ar ekonomines 
sankcijas pagal Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ar teisės aktus. 
 
9.16 Įgaliojimai 
DRAUDĖJAS yra įgaliotas administruoti visus su DRAUDIMO SUTARTIMI susijusius klausimus APDRAUSTŲJŲ 
vardu. Tačiau jeigu įstatymuose, taikomuose DRAUDIMO SUTARČIAI ar bet kokiems dėl DRAUDIMO 
SUTARTIES kylantiems klausimams, būtina, kad APDRAUSTASIS bendrautų su DRAUDIKU tiesiogiai, 
APDRAUSTASIS gali nevaržomai bendrauti su DRAUDIKU tiesiogiai.  
Be to, bet kuris APDRAUSTAS ASMUO gali nevaržomai pranešti apie REIKALAVIMĄ ar APLINKYBES, dėl kurių 
prašoma draudimo išmokos, tiesiogiai DRAUDIKUI. 
DRAUDIKAS bendrauja su DRAUDĖJU APDRAUSTŲJŲ vardu, o pranešimai DRAUDĖJUI laikomi pranešimais 
visiems APDRAUSTIESIEMS. 
 
9.17 Informacijos neatskleidimo sąlygos 
DRAUDIKO gauta ar turima informacija, susijusi su šia DRAUDIMO SUTARTIMI, laikoma konfidencialia 
informacija, ir DRAUDIKAS saugo šią informaciją pagal atitinkamus duomenų apsaugos įstatymus, galiojančius 
DRAUDIKO buveinės šalyje. Tam tikrais atvejais teisinius įgaliojimus turinčios institucijos gali pareikalauti, kad 
DRAUDIKAS pateiktų informaciją, susijusią su šia DRAUDIMO SUTARTIMI. Tokiu atveju, jeigu tai leidžiama 
pagal įstatymus, DRAUDIKAS informuoja apie tokį reikalavimą DRAUDĖJĄ. 
 
9.18 Atskiros atsakomybės sąlyga 
Šią sutartį pasirašančių DRAUDIKŲ (jeigu jų yra daugiau nei vienas ir (arba) jeigu kuris nors vienas ar keli 
draudikai yra Londono „Lloyd’s“ sindikatas) įsipareigojimai yra atskiri, o ne solidarūs, ir apsiriboja tik jų 
prisiimta rizikos dalimi. Sutartį pasirašantys draudikai nėra atsakingi už kitus pasirašančius draudikus, kurie dėl 
kokių nors priežasčių nevykdo savo įsipareigojimų ar jų dalies. 

 

 


