
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: AAS „BTA Baltic Insurance
Company“, atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Sausumos transporto
priemonių draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Sausumos transporto priemonių draudimo Taisyklėse Nr. 
03.01 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?
Sausumos transporto priemonių draudimas – tai transporto draudimo rūšis.

Draudimo suma
Automobilio draudimo suma nustatoma pagal tai ar 
automobilis draudžiamas rinkos verte ar nauja verte.
Nauja verte draudžiame tik naujus, iš automobilių 
salonų įsigytus, automobilius ir jų draudimo suma 
lygi automobilio pirkimo sutartyje nurodytai vertei. 
Draudžiant automobilį rinkos verte, draudimo 
suma lygi automobilio rinkos vertei draudžiamojo 
įvykio dieną.
Draudimo variantas nurodytas draudimo liudijime.
Transporto priemonės sugadinimas, sunaiki- 
nimas ar praradimas dėl šių staiga ir netikėtai 
įvykusių įvykių: 
eismo įvykis (susidūrimas su kita transporto 
priemone, susidūrimas su gyvūnais ir kt.;
gaisras;
gamtinės jėgos (audra, kruša, liūtis ir kt.);
trečiųjų asmenų tyčinė veika (apiplėšimas ir pan.)
Stiklo dūžis
priekinio ar kitų stiklų dūžis; 
veidrodėlių stiklų dūžis; 
žibintų stiklų dūžis.
Vagystė
transporto priemonės vagystė; 
transporto priemonės dalių vagystė.
Papildomai atlyginsime dėl draudžiamojo 
įvykio atsiradusias išlaidas:
už papildomos įrangos vagystę, sugadinimą ar 
sunaikinimą (iki 1000 Eur);
už padangų sugadinimą be išskaitos;
už būtinąsias išlaidas, susijusias su transporto 
priemonės pašalinimu iš įvykio vietos;
už transporto priemonės sugadinimus, atsi- 
radusius gelbstint nukentėjusiuosius;
už transporto priemonės saugojimą iki 5 parų;
už valstybinio numerio vagystę ar sugadinimą 
netaikant išskaitos (iki 50 Eur);
už vaiko kėdutės vagystę ar sugadinimą (iki 500 Eur);
už pavogtų užvedimo raktelių pagaminimą, 
spynelių pakeitimą ir apsaugos priemonių 
perprogramavimą (iki 500 Eur).
Papildomai galite pasirinkti arba automatiškai 
galioja šios draudimo apsaugos:
vairuotojų ir keleivių nelaimingų atsitikimų draudimas;
pagalba kelyje.

Žala dėl sugadinimo, sunaikinimo ar praradi- 
mo neatlyginama, jeigu;

transporto priemonė buvo naudojama padidin-
tos rizikos sąlygomis (taksi veiklai, nuomai, 
operatyvinei veiklai, pavojingų krovinių 
pervežimui) jeigu tai nebuvo iš anksto aptarta ir 
tai aiškiai nurodyta draudimo sutartyje;
žala atsirado dėl techninių transporto priemonės 
gedimų;
transporto priemonę vairavo neblaivus arba
apsvaigęs nuo narkotinių/psichotropinių 
medžiagų;
vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės 
vairuoti šios kategorijos transporto priemonės; 
įvykis nutiko dėl techniškai netvarkingos 
transporto priemonės arba pažeidus eksploa-
tavimo taisykles;
naudojo transporto priemonę kelių eismui 
neskirtose vietose;
transporto priemonės salonui ir vidaus dalims 
padaryta žala, kuri atsirado dėl viduje buvusio 
gyvūno, keleivio ar paties transporto priemonės 
valdytojo;
tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo 
veiksmų;

Žala dėl vagystės neatlyginama, jeigu:
transporto priemonė buvo palikta be priežiūros,
t. y. su atidarytais langais, stoglangiu ar stogu, 
neužrakintomis durimis.

Neatlyginami šie nuostoliai, patirti dėl kitų 
rizikų:
papildomos išlaidos: už remontuojant papildomai 
sutaisytą gamyklinį arba autoservise padarytą 
broką arba išlaidos, skirtos transporto priemonę 
patobulinti;
finansiniai nuostoliai, tiesiogiai susiję su su- 
gadintos transporto priemonės atkūrimo išlaidų 
arba sunaikintos (pavogtos) transporto priemonės 
vertės (kainos) kompensavimu; 
degalų išlaidos.

Kam taikoma draudimo apsauga? Kam netaikoma draudimo 
apsauga?

Draudžiamiems įvykiams yra taikoma draudimo liudijime numatyta išskaita (neatlyginama nuostolių suma).
Transporto priemonės vagystės atveju joje palikus registracijos dokumentus, užvedimo raktelius ir signalizacijos 
pultelius ir kt., draudimo išmoka yra mažinama;
Jeigu transporto priemonę vairavo turintis mažesnį vairavimo stažą asmuo nei nurodyta sutartyje, įvykus įvykiui 
žala neatlyginama (išskyrus pirmąjį draudžiamąjį įvykį, kuriam taikoma papildoma besąlyginė išskaita);

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?

Sausumos transporto 
priemonių draudimas
(LUMINOR LIZINGO KLIENTAMS)



Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas ir pranešti apie jūsų kontaktinių duomenų pasikeitimus (gyv. vietos, 
telefono, el. pašto)
- Pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, ypač jeigu tai susiję su draudimo objektu ar jo naudojimo būdo, pasikeitimu 
(pvz. planuojate užsiimti mokamo keleivių pervežimo veikla, nebeveikia apsaugos sistemos, transporto priemonė 
perregistruota valstybiniame transporto priemonių registre)

- Įvykus įvykiui, nedelsiant informuokite kompetentingas tarnybas (pvz. policiją, gaisrinę tarnybą), per 3 darbo 
dienas apie tai praneškite BTA (www.zalos.bta.lt/transportas) vykdykite BTA nurodymus bei pateikite prašomus 
dokumentus. Tais atvejais, kai pagal kelių eismo taisykles policijos kviesti nereikalaujama, kartu su kitais eismo 
įvykio dalyviais užpildykite eismo įvykio deklaraciją.

Kokios mano pareigos?

Draudimo apsauga galioja Lietuvoje ir/ar geografinėje Europoje. Draudimo galiojimo teritorija nurodyta draudimo 
sutartyje.

Kur man taikoma draudimo apsauga?

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

Draudimo sutartį galite nutraukti informavę Luminor lizingas, UAB raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 15 dienų 
iki pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos. Prašymą nutraukti draudimo sutartį taip pat galite pateikti bta@bta.lt.

Draudimo įmokos mokamos Luminor lizingas, UAB sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

Kada ir kaip moku?

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Kaip galiu nutraukti sutartį?


