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Vežėjo kelių transportu ir ekspeditoriaus civilinės 
atsakomybės draudimas    
                                       
Vežėjo kelių transportu ir ekspeditoriaus civilinės 
atsakomybės draudimas                                          
Draudimo produkto informacinis dokumentas 
Įmonė: Baltic Underwriting Agency, AB 

Draudimo riziką prisiima draudikai, kurių finansiniai rodikliai yra ne mažesni nei „A“ bei kurie yra registruoti Europos 
Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje. Draudimo liudijimas yra išduodamas Baltic Underwriting Agency, AB, kuri 
veikia Įgaliotojo tarpininko paskyrimo (angl. Coverholder Appointment Agreement) įgaliojimų, susijusių su Draudimo 
sutarties sudarymu ir vykdymu, pagrindu. Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie vežėjo kelių 
transportu ir ekspeditoriaus civilinės atsakomybės draudimo produktą.  

Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami iki sutartinė ir 
su sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: draudimo rūšies taisyklėse, draudimo pasiūlyme, 
draudimo sutartyje ir jos prieduose. 

Kokia šio draudimo rūšis? 
Vežėjo kelių transportu ir ekspeditoriaus civilinės atsakomybės draudimas yra draudimo rūšis, pagal kurią yra 
apdraudžiama civilinė atsakomybė kylanti vežėjui kelių transportu ar ekspeditoriui. 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 
 
Draudimo objektas – vežėjo keliais ar 
ekspeditoriaus kylanti atsakomybė už gabenamą 
krovinį, žalą tretiesiems asmenims.  
 
Standartinės draudimo rizikos yra šios: 
✓ Atsakomybė už krovinį. 
 
✓ Klaidos ir praleidimai. 
 
✓ Atsakomybė prieš trečiuosius asmenis. 

 
Papildomai galima apdrausti: 

✓ Atsakomybė sandėlio operatoriaus veiklai. 
 
✓ Teisininkų išlaidos atgaunant nesumokėtus 

užmokesčius, už krovinių pervežimą. 
 
 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 
 
Neatlyginami nuostoliai dėl: 

 Force majeure. 
 Terorizmo, karo, masinių neramumų 

atvejais. 
 Neteisėtų, apgaulingų ar nesąžiningų 

apdraustojo vadovybės veiksmų. 
 Kibernetinių atakų metu patirtų 

nuostolių. 
 

 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos 
apribojimų? 

! Iš apskaičiuotų nuostolių visada atimsime 
draudimo sutartyje nurodytą nustatyto 
dydžio išskaitą. 

! Draudžiamojo įvykio atveju žala 
atlyginama draudimo sutartyje nustatytų 
draudimo sumos ir limitų ribose. 

! Neatlyginsime nuostolių, apie kuriuos 
buvo žinoma iki draudimo sutarties 
sudarymo. 

 

Kur man taikoma draudimo apsauga? 
✓ Visame pasaulyje, išskyrus sankcionuojamas teritorijas ar draudimo sutartyje nurodytas nedraudžiamas 

zonas. 
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Kokios mano pareigos? 

• Laiku sumokėti draudimo įmokas, nurodytas draudimo sutartyje. 

• Nedelsiant raštu informuoti apie bet kokias Jums pareikštas pretenzijas bei imtis visų protingų 
priemonių galimai žalai sumažinti. 

• Laiku pateikti mums visą informaciją, susijusią su bet kuria pareikšta pretenzija. 

• Suteikti mums reikalingą pagalbą, kad galėtume ištirti, apginti ar išspręsti bet kokią pareikštą 
pretenziją. 

• Be išankstinio ir rašytinio mūsų sutikimo neturėtumėte pritarti, duoti jokių pasiūlymų ar 
susitarimų, pažadų ar nuostolių atlyginimo nė vienai šaliai. 

 

 

Kaip ir kada moku? 

Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai yra nurodyti Jūsų draudimo sutartyje. Draudimo įmoka turi būti 
sumokėta iki draudimo sutartyje ir sąskaitoje nurodyto termino.  

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 
 
Jūsų draudimo sutartis prasideda ir baigiasi draudimo sutartyje nurodytomis dienomis, nebent ji būtų 
nutraukta vienos iš šalių iniciatyva iki draudimo sutarties pabaigos. 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 
 
Nutraukti draudimo sutartį Jūs galite bet kuriuo sutarties galiojimo metu atsiųsdami laisvos formos prašymą 
raštu likus 30 d. iki nutraukimo dienos.   

 


