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Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudo-
jasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo Taisyklėse patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1052 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose drau-
dimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomasis civilinės atsakomybės 
draudimas. Draudimo apsauga taikoma draudėjo turtiniams interesams, susijusiems su draudėjo civiline atsakomybe trečiajam 
asmeniui už žalą, atsiradusią dėl draudėjo vykdomos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais 
Europos Sąjungos teritorijoje ir (ar) geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos, su sąlyga, kad 
įvykis yra draudžiamasis. Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Draudikas yra atleidžiamas nuo išmokos mokėjimo, jeigu:
žala atsirado dėl kitos geležinkelio įmonės (vežė-
jo) ar įmonių, kurios atlieka manevravimą ir (ar) 
važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų sta-
tybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų 
atlikimo vietą ir iš jos ir pageidauja naudotis ar 
naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra vei-
klos, nesusijusios su keleivių, bagažo ir (ar) krovi-
nių vežimu vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais 
ar geležinkelių riedmenų naudojimu;
žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar 
įmonių, kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja 
į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, re-
monto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo 
vietą ir iš jos ir pageidauja naudotis ar naudojasi 
viešąja geležinkelių infrastruktūra tyčinės veikos, 
išskyrus socialiai vertingus tyčinius veiksmus (bū-
tinąją gintį, pilietinės pareigos atlikimą ir kita);
žalą patiria geležinkelio įmonės (vežėjo) ar įmonių, 
kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į gele-
žinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto 
ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir 
iš jos ir pageidauja naudotis ar naudojasi viešąja 
geležinkelių infrastruktūra darbuotojas dėl nelai-
mingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga;
žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) 
krovinių vežimo tam nepritaikytais geležinkelių 
riedmenimis arba geležinkelio įmonės (vežėjo) ar 
įmonių, kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja 
į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, re-
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(vežėjo) ar įmonių, kurios atlieka manevravimą ir 
(ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objek-
tų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros 
darbų atlikimo vietą ir iš jos ir pageidauja naudo-
tis ar naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktū-
ra civilinės atsakomybės atsiradimas dėl draudi-
mo sutarties galiojimo metu geležinkelio įmonės 
(vežėjo) ar įmonių, kurios atlieka manevravimą ir 
(ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objek-
tų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros 
darbų atlikimo vietą ir iš jos ir pageidauja naudo-
tis ar naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra 
vykdytos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo 
vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos 
sąjungos teritorijoje ar geležinkelių riedmenų nau-
dojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje vei-
klos pasekmių, net jeigu šios pasekmės atsirado 
pasibaigus draudimo sutarčiai, jeigu draudėjui ar 
draudikui pareikštas reikalavimas atlyginti žalą 
atitinka visas šias sąlygas: yra pateiktas kaip 
rašytinė pretenzija arba ieškinys; yra pareikštas 
draudimo sutarties galiojimo metu ir draudimo 
sutarties šalių nustatytu laikotarpiu, ne trumpes-
niu negu vieni metai nuo draudimo sutarties pa-
baigos; yra pareikštas dėl žalos, kuri atsirado dėl 
geležinkelio įmonės (vežėjo) vykdomos keleivių, 
bagažo vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais marš-
rutais Europos sąjungos teritorijoje veiklos ir (ar) 
geležinkelio įmonės (vežėjo) vykdomos krovinių 
vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais 

Kam taikoma draudimo apsauga?



Europos sąjungos teritorijoje veiklos ar įmonių, 
kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į gele-
žinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto 
ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir 
iš jos ir pageidauja naudotis ar naudojasi viešąja 
geležinkelių infrastruktūra vykdomos geležinkelių 
riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infras-
truktūroje veiklos.

monto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo 
vietą ir iš jos ir pageidauja naudotis ar naudojasi 
viešąja geležinkelių infrastruktūra naudojamų 
geležinkelių riedmenų gedimų ar defektų, jeigu 
jie buvo nustatyti atitinkamuose dokumentuose 
iki žalą sukėlusio įvykio ir jeigu geležinkelio įmo-
nė (vežėjas) ar įmonės, kurios atlieka manevra-
vimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros 
objektų statybos, remonto ir (ar) techninės prie-
žiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos ir pageidauja 
naudotis ar naudojasi viešąja geležinkelių inf-
rastruktūra ar jos atstovai apie šiuos gedimus ar 
defektus žinojo; 
žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) 
ar įmonių, kurios atlieka manevravimą ir (ar) va-
žiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų sta-
tybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros dar-
bų atlikimo vietą ir iš jos ir pageidauja naudotis 
ar naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra 
veiklos geležinkelio keliais, kuriais geležinkelių 
transporto eismas draudžiamas, vykdymo;
žala atsirado dėl nurodytų įmonių vežamų krovi-
nių netekimo, dingimo ar sunaikinimo.

Kiti nedraudžiamieji įvykiai yra pateikiami Geležin-
kelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi 
viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo ci-
vilinės atsakomybės draudimo Taisyklėse patvir-
tintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 
lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1052.

Draudimo išmokai išskaita nėra taikoma.
Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka, 
kurią BTA išmokės. Ji gali būti nustatyta visam 
laikotarpiui, taip pat vienam įvykiui. Minimali gele-
žinkelio įmonės (vežėjo) privalomojo civilinės atsa-
komybės draudimo suma turi būti 290.000,- eurų 
vienam draudžiamajam įvykiui ir 725.000,- eurų 
visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. 
Minimali įmonės, kurios atlieka manevravimą ir 
(ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų 
statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros dar-
bų atlikimo vietą ir iš jos ir pageidauja naudotis ar 
naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra priva-
lomojo civilinės atsakomybės draudimo suma turi 
būti 58.000,- eurų vienam draudžiamajam įvykiui 
ir 145.000,- eurų visiems draudžiamiesiems įvy-
kiams per metus.
Taip, draudimo apsauga netaikoma teroristiniams 
veiksmams, karo, invazijos, priešiškiems užsienio 
valstybės veiksmams, karinėms ar joms prilygi-
namoms operacijoms, branduolinės energijos ar 
radioaktyvių preparatų poveikiui bei užterštumui, 
aplinkybėms, kurios pagal LR teisės aktus laiko-
mos force majeure, tyčinių Draudėjo, Apdraustojo 
ar Naudos gavėjo veiksmų.

Ar yra kokių nors draudimo 
apsaugos apribojimų?

Draudimo sutartis įsigalioja nuo nurodytos dienos (bet ne anksčiau negu nuo įmokos sumokėjimo), iki paskutinės 
dienos, abi šias datas nurodant draudimo liudijime (polise). 

Draudimo sutartį galite nutraukti informavę raštu savo draudimo atstovą ar elektroniniu paštu bta@bta.lt ne vėliau kaip 
prieš 15 dienų iki pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos.

Įmoka už draudimo sutartį mokate iki jame nurodytos dienos vienu iš šių būdų: 
• mokėjimo pavedimu į BTA banko sąskaitą;
• visose parduotuvių Maxima kasose, visuose „Perlas“ terminaluose ir „Virtualių paslaugų operatorius“ skyriuose, 

pateikiant mokėjimo sąskaitą.
• bet kurioje BTA atstovybėje atsiskaitant kortele, kuriose yra įrengtas EKS kortelių skaitytuvas, arba grynais.

Kada ir kaip moku?

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Kaip galiu nutraukti sutartį?

Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas ir pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, ypač jeigu tai susiję su draudimo 
objektu ar jo naudojimo būdo, pasikeitimu. 
Įvykus įvykiui, Jūs privalote per 3 dienas apie tai pranešti BTA, nedelsiant informuoti kompetentingas tarnybas, su-
daryti BTA sąlygas apžiūrėti įvykio vietą, vykdyti BTA nurodymus bei pateikti prašomus dokumentus. 

•

•

Kokios mano pareigos?

Jeigu nesutarta kitaip draudimo apsauga galioja Europoje.

Kur man taikoma draudimo apsauga?


