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TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO  SUTARTIS 
Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – transporto priemonių draudimą (KASKO). Jame 

pateikiama dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai.  Šis dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. 

Visa išsami informacija, susijusi su draudimo sąlygomis, pateikiama kituose dokumentuose (pvz.: draudimo sutartyje, KASKO draudimo 

taisyklėse). 

Kokia šio draudimo rūšis? 
 
Transporto priemonių savanoriškas draudimas (KASKO) – ne gyvybės draudimo rūšis. Išmoka pagal šį draudimą mokama apdrausto turto 
savininkui ar kitam asmeniui, turinčiam draudimo interesą, ar kurį kaip naudos gavėją įvardijo turto savininkas. 
 

 

 

Kam taikoma draudimo apsauga? 

✓ Transporto priemonės sugadinimas ar sunaikinimas dėl: 

✓ eismo įvykio (avarijos); 

✓ vagystės (automobilio ar jo detalių); 

✓ gamtos jėgų; 

✓ trečiųjų asmenų tyčinės veikos; 

✓ gaisro; 

✓ kitų staiga ir netikėtai įvykusių įvykių metu padarytos žalos. 
 

✓ Transporto priemonės arba jos detalių vagystė. 
 

✓ Papildomai atlyginame dėl draudžiamojo įvykio atsiradusias išlaidas: 

• Transporto priemonės gelbėjimo, nutempimo (pervežimo) iki artimiausių remonto dirbtuvių; 

• Transporto priemonės saugojimo, bet ne ilgiau kaip už tris paras (ne daugiau kaip 300 EUR vieno įvykio metu); 

• Nuostolio mažinimo; 

• Remonto užsienyje išlaidas be suderinimo su draudiku, jeigu sąskaitos išrašymo dieną jos neviršija 1000 EUR. 
 

✓ Techninė pagalba Lietuvoje ir Europoje. 
 

• Neatidėliotina pagalba įvykio vietoje; 

• Degalų pristatymas; 

• Transporto priemonės transportavimas; 

• Kelionės pratęsimas ir grįžimas atgal; 

• Nakvynė; 

• Transporto priemonės saugojimas; 

• Prarastų Transporto priemonės raktelių paslauga; 

• Grįžimas/nuvykimas į/iš autoservisą; 

• Pakaitinis automobilis. 
 

✓ Papildomai galite pasirinkti arba automatiškai galioja šios draudimo apsaugos: 

• Vairuotojų ir keleivių nelaimingų atsitikimų draudimas; 
• Papildomos įrangos draudimas. 

Transporto priemonės draudimo suma dėl sugadinimų ar vagystės yra lygi apdraustos Transporto priemonės rinkos 
vertei Lietuvoje draudžiamojo įvykio dieną, jeigu draudimo sutartyje nenurodyta kitaip.  

 

 

Kam netaikoma draudimo apsauga? 

    Žala dėl sugadinimo arba sunaikinimo neatlyginama, jeigu: 

• Transporto priemonę vairavęs asmuo, buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų 
medžiagų. 

• Transporto priemonė įvykio metu buvo valdoma asmens, neturėjusio teisės vairuoti to tipo Transporto 
priemonės. 

• Transporto priemonę įvykio metu vairavo jaunesnis arba turintis mažesnį vairavimo stažą nei numatyta 
Draudimo sutartyje asmuo. Išimtis taikoma pirmam įvykiui – 500 EUR didinama sutartyje nurodyta išskaita.  

• Žala ar įvykis atsirado dėl techninių Transporto priemonės gedimų. 
• Transporto priemonės valdytojas pateikė neteisingą/klaidinančią informaciją apie įvykį, kurio metu  buvo 

prarasta, sugadinta ar sunaikinta Transporto priemonė. 
• Transporto priemonės vairuotojas pasišalina iš įvykio vietos iki policijos atvykimo, kai, pagal taikomus teisės 

aktus arba Taisykles, privaloma pranešti policijai. 
• Apdrausta Transporto priemonė naudojama neteisėtai veikai atlikti. 
• Žala atsirado dėl Transporto priemonės naudojimo jos eksploatavimui neskirtose vietose. 
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    Žala dėl vagystės neatlyginama, jeigu: 

• Įvykio metu Transporto priemonė buvo palikta atidarytais langais, neužrakintomis durimis ar bagažinės dangčiu, 
neuždengtu stogu. 

• Įvykio metu nebuvo įjungta arba neveikė ar netinkamai veikė Transporto priemonės apsaugos nuo vagystės 
sistema. Įvykio metu Transporto priemonėje buvo palikti jos registracijos dokumentai, užvedimo rakteliai. 
 

    Neatlyginami nuostoliai atsiradę dėl: 
 

• gamybos broko, savaiminių gedimų ar natūralaus nusidėvėjimo; 

• Transporto priemonės prekinės vertės sumažėjimo; 

• skubaus Transporto priemonės detalių ir/ar dalių pristatymo; 
• degalų praradimo ar išlaidų degalams; 

kitais Taisyklėse nurodytais atvejais. 

 

 

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų? 

Draudimo išmoka nemokama dėl: 

! taikomų tarptautinių finansinių, ekonominių ar kitų sankcijų bei poveikio priemonių. 
! radioaktyvaus spinduliavimo, žemės drebėjimo, dėl karo  veiksmų, maišto, streiko, masinių neramumų, pilietinio karo, 

teroro aktų, stichinių nelaimių, valdžios institucijų priimtų/panaikintų teisės aktų. 

! Žalos, atsiradusios dėl ruošimosi ar dalyvavimo oficialiose ir/ar neoficialiose sportinėse varžybose, lenktynėse ar 
treniruotėse 

 

 

Kur man taikoma draudimo apsauga? 

✓ Draudimo apsauga galioja Lietuvoje ir/ar geografinėje Europoje pagal pasirinktą Taisyklėse pateiktą variantą. Draudimo 
galiojimo teritorija nurodyta draudimo sutartyje.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokios mano pareigos?  

• Suteikti Mums visą Mūsų prašomą, teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti; 

• Sudarius sutartį pateikti apdraustos Transporto priemonės, bei visų esamų Transporto priemonės apgadinimų, 
nuotraukas. Nuotraukas prašome siųsti el. paštu nuotraukos@balcia.lt pagal sutarties sudarymo metu pateiktą 
fotografavimo instrukciją. 

• Pranešti apie kiekvieną draudžiamąjį įvykį per 3 darbo dienas raštu (užpildant Draudėjo puslapyje esančią pranešimo 
formą, informuojant elektroniniu laišku ar kitu būdu). Vagytės atveju – ne vėliau kaip per 48 valandas. 

• Apie eismo įvykį nedelsiant pranešti policijai: 
Kelių eismo taisyklėse nurodytais atvejais. 
Kai yra pavagiama ar plėšimo būdu užvaldoma apdraustoji Transporto priemonė ar jos dalys; 

• Nedelsiant informuoti apie prarastus automobilio raktelius arba registracijos dokumentus. 

• Nedelsiant informuoti apie pasikeitusią draudimo riziką. 
• Užtikrinti, kad draudžiamoje Transporto priemonėje būtų sumontuotos Mūsų reikalaujamos arba lygiavertės apsaugos 

sistemos. 

• Draudimo liudijime nustatytais terminais mokėti draudimo įmokas. 

 

 

Kada mokamos įmokos? 

Draudimo įmoką reikia sumokėti iki draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, įskaičius 

pavedimą į Mūsų ar Mūsų įgalioto platintojo, iš kurio įsigysite draudimą, banko sąskaitą. 

 

 

 

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga? 

 

KASKO draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos 
dienos draudimo įmoka yra sumokėta. 

 

 

Kaip galiu nutraukti sutartį? 

Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą arba el. paštu 
draudimas@balcia.lt . Sutartis nutraukiama tik gavus užpildytą bei pasirašytą nutraukimo prašymą. 
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