„GAP“ SĄSKAITOS DRAUDIMO IR „GAP“ KASKO DRAUDIMO SĄLYGOS

BENDROSIOS NUOSTATOS
§1
1. Vadovaujantis šiomis „GAP“ Sąskaitos dreudimo ir „GAP“
Kasko draudimo sąlygomis (toliau – „draudimo sąlygos“)
draudikų asociacija „Lloyd's“ sindikatas Nr. 4444 (toliau –
draudimo įmonė), kurią valdo „Canopius Managing Agent
Ltd“ Nr. 01514453, registruota Anglijoje adresu Gallery 9,
One Lime Street, Londone, EC3M 7HA, yra įgaliota veikti
laisvosios prekybos sutarties Europos ekonominėje erdvėje
(EEE) pagrindu, sudaro „GAP“ draudimo sutartis su fiziniais
ir juridiniais asmenimis, toliau vadinami „Draudėjais“.
2. "Lloyd's" draudikų asociacijos atstovas Lietuvoje yra
„Lloyd's Polska Sp. z o. o.“, kurios būstinė Warszawskie
Centrum Finansowe, at ul. Emilii Plater 53, 00-113
Varšuvoje.
3. Vadovaujantis draudimo įmonės įgaliojimu, „WAGAS S.A.“
turi teisę įgyvendinti šių draudimo sąlygų nuostatas
draudimo įmonės vardu ir jos naudai.
§2
1. Vadovaujantis šiomis draudimo sąlygomis ir Lietuvos
Respublikos draudimo įstatymo 103 p. Draudėjai gali
sudaryti draudimo sutartį dėl kito fizinio ir juridinio asmens
turtinių interesų, kuris toliau vadinamas „Apdraustuoju“
(draudimo sutartis kito asmens naudai)
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytu atveju kompensacija už
žalą, kuri grindžiama draudimu pagal šias draudimo sąlygas,
išmokama tiesiogiai Apdraustajam.
3. Kai sudaroma „GAP“ draudimo sutartis kito asmens
naudai, draudimo įmonė gali iškelti reikalavimą, kuris turi
įtakos draudimo įmonės atsakomybei prieš Apdraustąjį.
4. Poliso turėtojas, sudaręs „GAP“ draudimo sutartį kito
asmens naudai, turi supažindinti Apdraustąjį su „GAP“
draudimo sutarties sąlygomis ir pateikti šias draudimo
sąlygas.
5. Apdraustasis gali prašyti draudimo įmonės supažindinti su
jo naudai sudarytos „GAP“ draudimo sutarties sąlygomis ir
šiomis draudimo sąlygomis, jei jos turi reikšmės Apdraustojo
teisėms ir pareigoms.
SĄVOKOS
§3
Šio draudimo tikslais:
1) Žalų patvirtinimo centras laikomas „WAGAS S.A.“,
kurio registruota buveinė yra Varšuvoje (00-236),
adresu ul. Świętojerskiej 5/7, Lenkija;
2) visų nuostolių atsiradimo data yra įvykio data, dėl
kurios pagrindinis transporto priemonės draudikas turi
atlyginti visus nuostolius pagal pagrindinę transporto
priemonių draudimo sutartį;
3) visiškas nuostolis yra laikoma žala, atsirandanti dėl
vieno atsitiktinio įvykio, dėl kurios sunaikinama ar
prarandama transporto priemonė ir laikoma visišku
nuostoliu pagal pagrindinį draudiką, kaip numatyta
pagrindiniame transporto priemonių draudime;
4) vairuotojas - bet kuris asmuo, kuriam transporto
priemonės savininkas yra suteikęs leidimą naudotis
transporto priemone ir kuris turi teisę vairuoti
transporto priemonę pagal šalies teisės aktus, kurioje
įvykiui taikomos šios draudimo sąlygos;
5) pagrindinis transporto priemonių draudimas
laikomas:
a) Kasko draudimo sutartis, sudaryta su pagrindiniu
draudiku, kuri apima transporto priemonės visiško
nuostolio ir sunaikinimo riziką pagal „GAP“
draudimo sutartį ir
draudimo vertė atitinka
transporto priemonės, nurodytos GAP draudimo
polise, vertę;
b) transporto priemonių savininkų privalomo civilinės
atsakomybės draudimo sutartis, pagal kurią
pagrindinis transporto priemonių draudikas
apdraudžia nuo visos trečiųjų šalių padarytos žalos
transporto priemonėje pagal „GAP“ draudimo
sutartį.
6) pagrindinis transporto priemonės draudikas yra
laikomas draudimo veiklos subjektu, turinčiu leidimą
sudaryti draudimo sutartis Lietuvos Respublikoje, kuris
sudaręs pagrindinę transporto priemonės draudimo
sutartį;
7) apdraustoji
transporto
priemonė
laikoma
motorine transporto priemone, kurios maksimalus
leistinas svoris yra ne didesnis kaip 3,5 tonos, kuri gali
dalyvauti eisme pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, su Lietuvos Respublikos registracijos numeriais,
nurodytais polise;

8) žala laikoma žala, kaip numatyta 4 skyriaus 1 punkte;
9) transporto priemonės sąskaitos vertė laikoma
verte (neto - be PVM / bruto - su PVM / grynąja + 50%
PVM) pagal Lietuvos Respublikoje įsigytos transporto
priemonės pirkimo dokumentą (įskaitant gamykloje
įmontuotus priedus), išskyrus garantines įmokas,
draudimo
įmokas,
pristatymo
mokesčius,
administravimo mokesčius, transporto priemonių kelių
mokesčius,
licencijų
mokesčius
ir
priedus,
sumontuotus pardavimo vietoje, nebent jie yra įtraukti
į atitinkamo gamintojo kainoraštį ir nurodyti pirkimo
dokumente (ne daugiau kaip 105% EUROTAX GLASS
paskelbto katalogo vertės); „GAP“ polise nurodyta
vertė turi atitikti transporto priemonės pirkimo
sąskaitoje nurodytą vertę, kai taikomas „GAP“
sąskaitos draudimas; „GAP“ sąskaitos draudime
nurodyta vertė turi atitikti transporto priemonės
pirkimo sąskaitoje nurodytą vertę, kai taikomas „GAP“
Kasko draudimas.
10) numatoma transporto priemonės vertė transporto priemonės vertė, kaip nurodyta „GAP“
draudimo polise, jei transporto priemonės vertė
nenurodyta atnaujinant Kasko poliso. Numatoma
transporto priemonės vertė apskaičiuojama sudarant
„GAP“ draudimo poliso polisą, atsižvelgiant į transporto
priemonės sąskaitos sumą pirkimo dieną ir
nusidėvėjimo lentelę;
11) Nusidėvėjimo lentelė - lentelė, rodanti transporto
priemonės vertės procentinį sumažėjimą vėlesniais
eksploatavimo metais, palyginti su transporto
priemonės amžiumi, ir leidžiantį apskaičiuoti
transporto priemonės vertę, reikalingą „GAP“
draudimo polisams apskaičiuoti. Šis transporto
priemonės vertės sumažėjimas yra: 20% pirmaisiais
metais, 35% antraisiais metais, 45% trečiaisiais
metais, 55% ketvirtaisiais metais ir 65% penktaisiais
metais, - atsižvelgiant į transporto priemonės amžių;
12) transporto priemonės amžius laikomas laikotarpiu
nuo pirmosios transporto priemonės registracijos
datos jos pagaminimo metais iki draudimo sutarties
sudarymo dienos; jeigu pirmoji registracija buvo atlikta
po vienerių metų nuo pagaminimo, tuomet transporto
priemonės amžius skaičiuojamas nuo pagaminimo
metų gruodžio 31 d.;
13) Draudėjas - fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs
draudimo sutartį savo naudai arba Apdraustojo naudai.
14) Apdraustas - fizinis ar juridinis asmuo, nurodytas
draudimo sutartyje, kaip tas, kurio turtas yra
apdraustas.
15) Draudimo įmonė - draudimo polise nurodytas
„Lloyd's“ sindikatas, prisiimantis draudimo riziką pagal
GAP programą.
16) Gap programa – „GAP“ sąskaita ir „GAP“ Kasko
draudimas.
17) „GAP“ draudimo polisas - draudimo sutartis tarp
draudimo įmonės ir Draudėjo.
18) Draudimo laikotarpis - Draudimo įmonės
atsakomybės laikotarpis, nurodytas „GAP“ draudimo
polise.
DALYKAS IR DRAUDIMO APIMTIS
§4
1. Šių draudimo sąlygų taikymo sritis yra rizika dėl kurios
Apdraustasis patirtų žalą, kurią sudaro skirtumas
bendros žalos ir sąskaitos vertės („GAP“ sąskaitos
draudimo atveju) arba draudimo vertės pagal Kasko
draudimo sutartį, taikomos pirmąją Kasko poliso dieną
(„GAP“ Kasko draudimo atveju) transporto priemonei,
apdraustai „GAP“ draudimo sutartimi:
a. bendros žalos atlyginimo dydis nustatomas
atsižvelgiant į: pagrindinio draudiko sumokėtą
kompensaciją už transporto priemonę ir pažeistos
transporto priemonės vertę pagal pagrindinę
transporto priemonės draudimo sutartį;
b. transporto priemonės vertė visiško nuostolio dieną,
pateikiama EUROTAX GLASS paskelbiamame
kataloge.
2. Nustatant 1 dalyje nurodytos žalos vertes, taikomos
didesnis 1 punkto a) ir b) papunkčiuose nurodytos
vertės.
3. Atsižvelgiant į šias draudimo sąlygas, transporto
priemonės gali būti draudžiamos, kurios visiškai atitinka
šias „GAP“ draudimo sutarties sąlygas:
1) kurių amžius neviršija 5 metų (60 mėnesių);
2) sąskaitos vertė neviršija 75 000 EUR (su PVM),
kurios draudimo suma yra 12 600 EUR; ar

3) sąskaitos vertė neviršija 150 000 EUR (su PVM),
kurios draudimo suma yra 20 000 EUR
4) yra paskelbtame EUROTAX GLASS kataloge, ir
5) yra apdraustas pagrindiniu transporto priemonių
draudimu.
§5
Draudimo kompanija yra atsakinga už žalą pagal „GAP“
draudimo sutartį, jei tenkinamos visos šios sąlygos:
1. bendra žala atsirado ES valstybės narės teritorijoje
„GAP“ sutarties galiojimo laikotarpiu;
2. pagrindinis transporto priemonės draudikas
kompensavo bendrą žalą pagal pagrindinio transporto
priemonės draudimo sąlygas;
3. draudiko ar draudėjo pagrindinio transporto
priemonės draudimas, nurodytas 3 dalies 5 punkte (a
ir b), galiojančių tuo sudarant draudimo GAP sutarties
metu, ir per visą laikotarpį, kuriuo šis susitarimas yra
pateiktas.

1.
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

RIBOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ
§ 6
Draudimas neapima žalos padarytos tokioms
transporto priemonėms:
naudojamas renginiuose ir automobilių lenktynėse,
varžybose, testuose ar kurjerių paslaugoms;
įregistruotas kaip specialus transportas, naudojamas
kaip bankininkystės mašinos (išskyrus C tipo
keleivinius automobilius), greitosios pagalbos,
laidojimo i, policijos, kariuomenės, gaisrininkų ir
sienos apsaugos pareigūnų automobiliai;
skirtas nuomai,
naudojamas kaip taksi ir
komerciniam asmenų vežimui;
naudojamas vairavimo pamokoms;
su elektriniais varikliais arba rotoriniais varikliais
(netaikoma hibridinėms transporto priemonėms)
pritaikytas
neįgaliesiems,
automobiliams
su
gyvenamąja dalimi, priekabomis ar kempingais;
kurie buvo modifikuoti ir neatitinka gamintojo
specifikacijų.
kurie buvo visiškai prarasti ir vėliau atstatyti į
naudojamą būklę.

2. Draudimo įmonė nebus atsakinga už:
1) žalą turtui, kurio pagrindinis transporto priemonės
draudikas nepriskyrė bendrai žalai;
2) žalą ar bendrą žalą, patirtą prieš draudimo
laikotarpio pradžią;
3) bendra žala, kurią sukėlė draudėjas, Apdraustasis ar
draudžiamos transporto priemonės vairuotojas
dėl didelio neatsargumo ar tyčia;
4) bendras žala, patirta dėl to, kad apdraustą
transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis
tesiės vairuoti transporto priemonę toje šalyje,
kurioje įvyko įvykis, susijęs su „GAP“ draudimo
sutartimi, jeigu tai turėjo įtakos bendros žalos
atsiradimui;
5) bendra žala, atsiradusi dėl to, kad asmuo
vairuojantis apdraustą transporto priemonę, buvo
apsvaigęs alkoholių, svaigalais ar vaistais, kai po
šių medžiagų vartojimo draudžiama vairuoti
transporto priemonę;
6) žalą ar bendrą nuostolį, atsiradusį kitomis
aplinkybėmis, nei aplinkybės, aprašytos prašymo
formoje, pateiktos pagrindiniam transporto
priemonių draudimui arba GAP draudimui;
7) žalos dalį, kai Kasko polise nurodant transporto
priemonės vertę, kuri neatitinka tikrovės ir
pagrindinio draudiko kompensacijos mokėjimo
metu taikytos neigiamos korekcijos; nuosavų
įnašų, draudimo sumos suvartojimo, likutinės
vertės, vertės sumažinimų ar kitų atskaitymų
(visų pirma PVM ir pajamų mokesčio),
atsižvelgiant į pagrindinio transporto priemonių
draudimo sąlygas;
8) bendra žala, atsiradusi dėl apdraustos transporto
priemonės raktų ar dokumentų palikimo viešoje
vietoje, ar transporto priemonėje dėl didelio
neatsargumo ar tyčios.
9) bendra žala, atsirandanti dėl karo, riaušių ar dėl to,
kad
transporto
priemonės
naudojamos
kariuomenėje, policijoje ir kitų valdžios institucijų
veikloje arba transporto priemonės, kurios
naudojamos protestų, streikų, kelio blokų ir pan.
metu;
10) bendra žala dėl branduolinės energijos,
radioaktyviųjų priemaišų, lazerio spinduliuotės,

magnetinių ir elektromagnetinių laukų poveikio;
11) bendra žala, atsiradusi savininkui ar kitam
asmeniui, kuriam savininkas leido naudotis
transporto priemonę ar ją parduoti, naudojant
transporto priemonę nusikalstamos veikos metu;
12) bendra žala, atsiradusi dėl transporto priemonės
naudojimo ne pagal paskirtį, neteisingo
pakrovimo ar netinkamai pervežant krovinį, ar
bagažą;
13) bendra žala, atsiradusi dėl transporto priemonės
vagystės arba transporto priemonės trumpalaikio
naudojimo be savininko leidimo, jei vairuotojas
palieka transporto priemonę ir palieka raktus
automobilio viduje (dėl ko transporto priemonė
buvo atidaryta arba įjungta);
14) bendra žala, atsiradusi dėl nuosavybės perleidimo,
kai
Apdraustajam
taikomos
procesinės
priemonės, ar patikėtos transporto priemonės
neteisėto pasisavinimo;
15) netiesioginiai, ekonominiai nuostoliai, pelno
praradimas dėl to, kad negalima naudotis
apdraustąja transporto priemone;
16) nuostoliai ar žala, kuri buvo aiškiai neįtrauktos į
pagrindinės transporto priemonių draudimo
sutarties taikymo sritį;
17) bet kokios „GAP“ draudimo sutarties sumos
mokėjimas, jei buvo suteiktas pakaitinis
automobilis
pagal
pagrindinę
transporto
priemonės draudimo sutartį;
18) sumokėti bet kokią kompensacijos sumą pagal šį
„GAP“ draudimo sutartį, jei kompensacija buvo
anksčiau sumokėta pagal su kita draudimo įmone
sudaryta „GAP“ polisą.
DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS
§7
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Draudimo sutartis sudaroma remiantis
draudėjo prašymu.
Draudimo sutartis sudaroma, kai transporto
priemonė identifikuojama (pvz. VIN Nr.,
modelį, versiją ir vertę, kaip numatyta Kasko
polise).
Draudimo sutarties sudarymą patvirtina
išduodamas dokumentas – polisas ar
sertifikatas.
Prieš sudarant „GAP“ draudimo sutartį,
draudimo įmonė per WAGAS S.A. perduoda
apsidrausti siekiančiam asmeniui:
- Documentą, kuriame nurodoma reikalinga
informacija apie draudimo produktą –
„GAP“ sąskaitos ir „GAP“ Kasko draudimą;
- „GAP“ draudimo sąlygas.
Draudimo įmonė teiks draudimo apsaugą,
kaip numatyta draudimo dokumente ir „GAP“
draudimo sąlygose, įskaitant kai draudikas ir
Draudimo įmonė sutaria dėl pakeitimų „GAP“
draudimo sutarties galiojimo metu.
Visi pakeitimai galioja sudaryti raštu.
Draudimas įsigalioja tą dieną, kuri nurodyta
draudimo dokumente.

DRAUDIMO SUMA
§8
1. Draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma yra:
a) 12.600 EUR už transporto priemones iki 75.000 EUR,
b) 20.000 EUR už transporto priemones iki 150.000
EUR.
2. Draudimo suma yra draudimo kompanijos
maksimali atsakomybės riba.
DRAUDIMO ĮMOKOS
§9
1. Draudimo kompanija turi teisę į įmoką dėl draudimo
sutarties sudarymo.
2. Įmoka nustatoma atsižvelgiant į draudimo įmonės
atsakomybei taikomą laikotarpį ir „GAP“ draudimo
sutarties sudarymo dieną galiojantį dydį.
3. Draudėjas turi sumokėti įnašą.
4. Draudimo įmoka mokama nuo draudimo sutarties
sudarymo dienos arba draudimo dokumente nurodytą
dieną.
5. Jeigu „GAP“ draudimo sutartis pasibaigia anksčiau nei
laikotarpis, kuriam ji buvos sudaryta, tuomet draudėjas
turi teisę susigrąžinti įmokos dalį.
6. Kai įmoka nesumokama laiku, draudimo įmonė leidžia
sumokėti draudėjui įmoką per 14 dienų nuo jo
informavimo dienos. Jei šiuo atveju įmoka
nesumokama, tuomet draudimo įmonė gali iškarto
vienašališkai nutraukti „GAP“ draudimo sutartį ir
reikalauti iš draudėjo sumokėti įmokos dalį už
laikotarpį, kuriai buvo taikomas draudimas. Kai
draudimo sutartis nėra nutraukiam, ji netenka galios,
kai įmoka nėra sumokama iki nustatytos datos.

1.
2.

3.

4.

ATSAKOMYBĖS LAIKOTARPIS
§ 10
„GAP“ draudimo sutartis sudaroma 36, 48 arba 60
mėnesių laikotarpiui.
Draudimo įmonės sutikimu, jei Apdraustasis draudimo
galiojimo metu parduoda transporto priemonę, teisės
ir pareigos pagal „GAP“ draudimo sutartį gali būti
perduotos naujam transporto priemonės savininkui.
Šio skyriaus 2 dalyje nurodytas draudimo įmonės
sutikimas duodamas, kai pateikiamas draudimo
dokumentas dėl Kasko draudimo transporto priemonei,
kuri atitinka 3 skyriaus 5 punkto (a) papunktyje
numatytas sąlygas.
Draudimo laikotarpis perdavus transporto priemonę
išlieka toks pat, kaip numatyta „GAP“ sutartyje.
§ 11

1. Draudimo įmonės atsakomybė prasideda nuo draudimo
dokumente nurodytos datos.
2. GAP draudimo sutartis baigiasi:
a) draudimo laikotarpio pabaigoje, nebent draudimo
apsauga pasibaigė kita data dėl kitų priežasčių;
b) kompensacijos išmokėjimo dieną pagal „GAP“
draudimo sutarties sąlygas;
c) transporto priemonės pardavimo dieną, jei teisės ir
pareigos pagal „GAP“ draudimo sutartį nebuvo
perduotos;
d) tą dieną, kai draudikas pasitraukia iš „GAP“
draudimo sutarties;
e) transporto priemonės išregistravimo dieną;
f) pranešimo dieną, kaip numatyta 9 skyriaus 6 dalyje.
3. Draudėjas turi teisę nutraukti „GAP“ draudimo sutartį
per 30 dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos,
o jei draudėjas yra juridinis asmuo – per 7 dienas. Šiuo
atveju draudėjas nėra atleidžiamas nuo prievolės
sumokėti draudimo įmoką už laikotarpį, per kurį
draudimo įmonė teikė draudimo apsaugą.
4. Jei „GAP“ draudimo sutartis sudaryta kitos šalies
naudai, draudėjas gali nutraukti ją tik esant
Apdraustojo sutikimui raštu, kurį turi pateikti draudimo
įmonei.
ŽALOS PATVIRTNIMO TVARKA
§ 12
1. Gavus sprendimą iš pagrindinio transporto priemonės
draudiko dėl bendros žalos kompensavimo už visą
nuostolių sumokėjimą, draudėjas ar Apdraustasis
privalo nedelsdamas kreiptis į Žalų patvirtinimo centrą
ne vėliau kaip per 7 darbo dienas:
WAGAS S.A.
g. Świętojerska 5/7
00-236 Varšuva
Telefono numeris:
(+370) 52 047 015
El. Paštas: claims.lt@wagas.eu
Internete: claimswagas.eu
2. Draudimo leidimo centras draudėjui ar Apdraustajam
pateikia žalos aprašymo formą.
3. Draudėjas ar Apdraustasis, ne vėliau kaip per 7 darbo
dienas nuo dienos, kai pagrindinis draudikas
kompensuoja bendrą žalą, privalo išsiųsti paštu
užpildytą ir pasirašytą žalos aprašymo formą, kurioje
yra visa reikalinga informacija, arba ją pateikti
internetu adresu www.claimswagas.eu
4. Prie 2 dalyje nurodytos formos draudėjas ar
Apdraustasis prideda šiuos dokumentus:
a) „GAP“ draudimo laikotarpiu galiojančių pagrindinių
draudimo sutarčių kopijas;
b) sprendimo nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl transporto
priemonės vagystės kopiją, jei žala atsirado dėl
transporto priemonės vagystės;
c) pagrindinio transporto priemonės draudiko išduoto
dokumento kopiją, patvirtinančią bendros žalos
likvidavimą, įskaitant, be kita ko, informaciją apie
transporto priemonės rinkos vertę, naudojamą
apskaičiuojant bendrą žalą, ir išsamų bendros žalos
apskaičiavimą;
d) pagrindinio transporto priemonės draudiko suma ir
kompensacijos išmokėjimo kopiją;
e) transporto priemonės pirkimo sąskaitos kopiją;
f) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;
g) dokumento, patvirtinančio kompensaciją už
pagrindinį transporto priemonių draudimą, kopiją
(patvirtinimas apie žalos atlyginimo gavimą);
h) transporto priemonės finansavimo sutarties
patvirtinimo dokumento kopija arba originalas.
5. Draudimo
įmonės
prašymu
draudėjas
arba
Apdraustasis privalo pateikti draudimo įmonei ar Žalos
atlyginimo centrui ir kitus reikalingus dokumentus,
susijusius su žalos nustatymu.

3. Kompensacija mokama eurais.
4. Kompensacijos mokėjimas pagal „GAP“ draudimo
sutartį, įskaitant PVM (bruto) arba jos dalies (net +50%
PVM) yra galimas tik tuo atveju:
a) sudarius „GAP“ draudimo sutartį: pagal automobilio
pirkimo sąskaitos vertę („GAP“ sąskaitos draudimo
atveju), arba pagal pagrindinio transporto priemonės
draudiko Kasko polisą („GAP“ Kasko draudimo atveju),
įskaitant PVM (bruto) arba jo dalį (grynąją + 50% PVM);
b) gauti kompensaciją iš pagrindinio transporto
priemonės draudiko už bendrą žalą, įskaitant PVM
(bruto) arba jo dalį (grynąją +50% PVM).
5. Draudėjas arba Apdraustasis gauna kompensacija,
kai žala yra patvirtinama vadovaujantis duomenimis ir
pateiktais dokumentais, kaip nurodyta 12 skyriuje.
6. Draudimo įmonė pasilieka sau teisę patikrinti iš
draudėjo ar Apdraustojo gautus dokumentus ir
neatmeta galimybės kreiptis į ekspertus.
§ 14
1. Draudimo įmonė privalo sumokėti kompensaciją per 30
dienų nuo pranešimo apie žalą.
2. Pranešimo apie žalą data yra laikoma prašymo ir
reikalingų dokumentų pateikimo data.
3. Jei per 1 dalyje nurodytą laikotarpį būtų neįmanoma
nustatyti
žalos
atsiradimo
aplinkybių
arba
kompensacijos dydžio, ypač kai nebuvo pateikti visi
reikalingi dokumentai nurodyti 12 skyriaus 2-4 dalyje,
kompensacija turi būti sumokėta per 14 dienų nuo tos
dienos, kai tapo įmanoma išaiškinti šias aplinkybes.
Tačiau neginčijama draudimo įmonės kompensacijos
dalis turi būti išmokėta per 1 dalyje nurodytą laikotarpį.
DRAUDIMO REGRESAS
§ 15
1. Išmokos mokėjimo dieną draudimo įmonė perduoda
žalos
atlyginimo
reikalavimą
iki
sumokėtos
kompensacijos sumos asmeniui, atsakingam už
padarytą žalą.
2. Regresas nėra taikomas ir draudimo kompanija
neišieško nuostolių iš įvykio kaltininko, jei kaltininkas
yra žmogus tiesiogiai susijęs su draudėju (susietas
bendrais giminystės ryšiais ar vedą bendrą ūkį),
išskyrus jei tokia žala atsirado dėl to žmogaus tyčios.
3. Draudikas arba Apdraustasis privalo pateikti draudimo
įmonei visą informaciją ir dokumentus, reikalingus
draudimo įmonei veiksmingai išieškoti žalą iš
kaltininko.
4. Jei draudėjas arba Apdraustasis atsisako teisės į žalos
atlyginimą iš trečiųjų šalių be draudimo įmonės
sutikimo, jai nėra taikomi jokie tokio susitarimo
suvaržymai.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
§ 16

1. Visi draudimo įmonei skirti pranešimai ir prašymai turi būti
siunčiami per „WAGAS S.A.“ raštu su gavimo patvirtinimu
arba išsiųsti „WAGAS S.A.“ registruotu laišku, kaip
nurodyta 12 skyriaus 1 dalyje.
2. Draudikas arba draudėjas informuoja draudimo įmonę per
„WAGAS S.A.“ apie visus adresų pakeitimus.
3. Draudimo įmonių atsakomybė pagal draudimo sutartis
nėra jungtinė ir kiekviena yra atsakinga už prisiimtus
įsipareigojimus atskirai.
4. Skundai, susiję su draudimo sutarties sudarymu ar
vykdymu, draudikas / draudėjas gali pranešti draudimo
įmonei per „WAGAS S.A.“. Skundai tvarkomi
nepažeidžiant kliento teisių. Skundus, susijusius su „GAP“
draudimo sutartimi, gali „WAGAS S.A.“ pateikti tiek
draudikas, tiek draudėjas.
5. Skundai gali būti pateikti:
a) raštu - asmeniškai WAGAS būstinėje g. Świętojerska
5/7 Varšuvoje, 00-236 arba paštu aukščiau paminėtų
adresų;
b) žodžiu - telefonu (+370) 52 047 015 arba asmeniškai
„WAGAS S.A.“ būstinėje;
c) elektroniniu paštu complaints@wagas.eu.
6. „WAGAS S.A.“ į skundus atsako per 30 dienų nuo skundo
gavimo dienos.
7. Atsakymas į skundą pateikiamas:
a) raštu ir pristatoma paštu;
b) elektroniniu (tik skundą pateikusio asmens prašymu ir
nurodžius elektroninio pašto adresą).
8. Jei „WAGAS S.A.“ dėl skundo sudėtingumo negalės
atsakyti per 30 dienų, jis susisieks su skundą pateikusiu
asmeniu, kad informuotų apie vėlavimo priežastis, apie
būtinus veiksmus, kurių turi imtis „WAGAS S.A.“ siekiant
išsiaiškinti skundą ir numatomą nagrinėjimo datą. Tačiau
skundo atsakymo laikas negali neviršyti 60 dienų.
9. Jei skundas yra nepriimamas, gavus neigiamą atsakymą
ar pažeidus skundo nagrinėjimo terminus, draudėjas ar
Apdraustasis gali pateikti skundą 4 dalyje nurodytu
KOMPENSACIJOS MOKĖJIMAS
adresu.
§ 13
1. Draudimo įmonė nustato kompensacijos dydį pagal 10. Kai draudėjas ar Apdraustasis yra fizinis asmuo, jis gali
pateikti skundą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri
“GAP“ draudimo sutartį ir šias draudimo sąlygas.
ikiteisminius ginčus nagrinėjanti institucija. Draudėjas
2. Kompensacijos suma negali būti didesnė už draudimo
arba Apdraustasis taip pat gali kreiptis į teismą, Lietuvos
sumą.
Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

§ 17
„WAGAS S.A.“ yra įgaliota veikti draudimo įmonių
vardu ir jų naudai draudimo sutarčių sudarymo ir
vykdymo klausimais bei įgyvendinant šias draudimo
sąlygas.
§ 18
1. Šių draudimo sąlygose, „GAP“ draudimo sutartyje ar
polise neaptartais atvejais, taikomos Lietuvos
Respublikos draudimo įstatymo nuostatos.
2. Draudimo įmonės veiklą prižiūri Jungtinės Karalystės
priežiūros
institucija
„Financial
Supervisory
Authority“ (FSA), Lietuvoje Respublikoje -Lietuvos
Bankas.
3. Visiems ginčams, kylantiems iš draudimo sutarties,
taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
4. Ieškiniai teismui dėl ginčų, kylančių iš draudimo
sutarties, gali būti pateikiami teismui pagal
bendrasias teismingumo taisykles arba pagal
draudėjo ar apdraustojo gyvenamąją vietą, įskaitant
apdraustojo paveldėtojo ar paveldėtojo asmens,
kuris yra naudos gavėjas pagal draudimo sutartį,
vietą.
5. „Lloyd’s“ draudikų asociacijos įgaliotasis atstovas
privalo turėti įgaliojimus atstovauti atitinkamiems
šios asociacijos nariams teisminiuose ir kitokiuose
ginčuose, kylančiuose iš draudimo sutarties ar
susijusiuose su ja, ir valstybės institucijose bei savo
veiksmais lemti teisių ir pareigų atsiradimą
atitinkamiems šios asociacijos nariams. draudėjai,
apdraustieji (naudos gavėjai) ir nukentėję tretieji
asmenys šio atstovo atžvilgiu turi tokias pačias teises
kaip ir ginčuose su įprasta draudimo įmone.
§ 19
Šios draudimo sąlygos yra taikomos nuo galioja nuo
2018 m. gruodžio 1 d. sudarytoms draudimo
sutartims.

