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Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie vežėjų automobiliais atsakomybės (CMR) draudimo produktą. Šis dokumentas
neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami ikisutartinė informacija apie draudimo produktą ir su konkrečia draudimo sutartimi
susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose, pavyzdžiui, draudimo pasiūlyme, taisyklėse, draudimo liudijime.
Kokia šio draudimo rūšis?
Vežėjų automobiliais atsakomybės (CMR) draudimas yra savanoriška draudimo rūšis. CMR draudimo sutartimi apdraudžiame vežėjo atsakomybę
pervežant krovinius tarptautiniais maršrutais.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas yra krovinių vežėjo atsakomybė, numatyta
su užsakovu sudarytoje apmokamo vežimo sutartyje,
naudojant draudėjui priklausančias transporto priemones,
skirtas vežti krovinius

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Kai yra pervežami šie kroviniai: alkoholis, tabakas ir tabako
gaminiai, paštas, vertybiniai popieriai, dokumentai, pinigai,
brangieji metalai, juvelyriniai gaminiai, brangakmeniai, meno
dirbiniai, antikvariatas, persikraustymo daiktai, gyvi gyvūnai,
palaikai
Kai vykdomos kitos – ne krovinių vežimo operacijos:
ekspedijavimas, sandėliavimas, krovimas, taisymas,
remontas, apdirbimas, pakavimas
Kai žalą kroviniui sukelia kiti vežimo procese dalyvaujantys
ūkio subjektai, ypač vežėjai, draudimo sutartyje nepaminėti
kaip apdraustieji asmenys

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?
kai kroviniai vežami neteisėtai
kai įvykis įvyko dėl draudėjo ar apdraustojo didelio
neatsargumo
kai nuostoliai atsirado dėl draudėjo tyčios, nusikalstamos
veikos ar neveikimo
kai žala atsirado dėl neblaivių ar kitaip apsvaigusių vairuotojų
kai nuostolių kyla dėl bet kokio pobūdžio teroristinių aktų,
karo, agresijos, karinio pobūdžio veiksmų, ginkluotų konfliktų,
pilietinio karo, masinių neramumų, maištų, vidaus
neramumų, streikų

Kai nesilaikoma arba yra grubiai pažeidžiami krovinio
transportavimo, saugojimo, darbo režimo taisyklių
reikalavimų, numatytų įstatymuose ir tarptautinėse
konvencijose (ATP, AETR, ADR, negabaritinių krovinių
gabenimo taisyklės ir pan.)

Draudžiamasis įvykis yra pervežamo krovinio praradimas ar jo
sugadinimas dėl vežėjo veiksmų ir klaidų, numatytų draudimo
sutartyje. Gali būti pasirenkama:

• standartinė draudimo taisyklėmis apibrėžta apimtis
• išplėsta draudimo taisyklėmis apibrėžta apimtis, įskaitant

draudimo liudijime bei draudimo sutarties sąlygose
nurodytus draudimo apimties papildomus susitarimus

Draudimo suma yra draudimo liudijime nurodyta didžiausia
pinigų suma, kurią draudikas draudžiamojo įvykio atveju turi
išmokėti teisėtam pretenzijų reiškėjui

• CMR draudimo suma – maksimali vežėjo atsakomybės
suma, apskaičiuojama vadovaujantis 1956 m. CMR
konvencija

• draudimo sumą krovinio gelbėjimo išlaidoms pasirenka
draudėjas

• draudimo sumą finansiniams nuostoliams pasirenka
draudėjas

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Vežėjų automobiliais atsakomybės (CMR) draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytos teritorijos ribose. Tuo atveju, jei
krovinio pakrovimo / iškrovimo vieta yra už šios teritorijos ribų, draudiminė apsauga negalioja visam pervežimui, jeigu draudimo
sutartyje nenumatyta kitaip

Kokios mano pareigos?
• Iki sudarant draudimo sutartį – pateikti draudikui teisingą informaciją rizikai įvertinti
• Sutarties galiojimo metu – informuoti draudiką apie iš esmės pasikeitusias draudimo sutartyje numatytas aplinkybes, dėl kurių padidėja

arba gali padidėti draudimo rizika, arba apdrausta rizika sumažėja ar gali sumažėti. Draudimo sutartis jos galiojimo metu gali būti raštu
pakeista ar papildyta

• Naudoti krovinių pervežimams tinkamas transporto priemones
• Rūpestingai parinkti transporto priemonių vairuotojus, juos reguliariai konsultuoti, apmokyti, kontroliuoti, kaip jie vykdo pareigas
• Atsitikus draudžiamajam įvykiui: sužinojus apie draudiminį įvykį per 3 darbo dienas pranešti draudikui raštu arba trumpuoju telefonu

1887; informuoti draudiką apie įvykio aplinkybes, imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai išvengti ar jai sumažinti, laikytis
draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai buvo duoti; padėti draudikui išsiaiškinti draudiminio įvykio aplinkybes bei pateikti išsamius ir
teisingus pranešimus apie žalą ir visus faktus, susijusius su draudiminiu įvykiu; be išankstinio draudiko sutikimo nepatenkinti ir
nepripažinti jokių pretenzijų; apie kiekvieną vagystę, apiplėšimą ir kiekvieną eismo įvykį, kuris gali sukelti žalą kroviniui, tuoj pat pranešti
atsakingai policijos tarnybai

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka, jos terminai ir sąlygos nurodomi draudimo liudijime.
Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai ji pervedama į draudiko sąskaitą arba sumokama į draudiko kasą, jei draudimo
liudijime nenurodyta kitaip

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo sutartis sudaroma draudėjo ir draudiko sutartam ir draudimo liudijime nurodytam draudimo laikotarpiui.
• Draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos. Draudimo sutarties įsigaliojimas

yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimu.
• Draudimo sutartis pasibaigia nesumokėjus antros ar vėlesnės draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje numatytais terminais.
• Draudimo sutartis taip pat pasibaigia Civiliniame kodekse ir Draudimo įstatyme nustatytais pagrindais

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš jos galiojimo pabaigą – draudėjo iniciatyva ar abipusiu draudiko ir draudėjo susitarimu arba
išnykus galimybei įvykti draudžiamajam įvykiui. Nutraukiant draudėjo iniciatyva raštu pranešti draudikui prieš 30 kalendorinių dienų


