
Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės
draudimo liudijimas

EK 2501963917 0500250

Nr. 710-932-706002

Draudimo grupė: bendrosios civilinės atsakomybės draudimas.

Draudikas Draudėjas
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Įmonės kodas 302912288
PVM kodas 100007345010
Tel. 1887, (8 5) 268 3222, el. p. info@ergo.lt,
https://epristatymas.lt/, www.ergo.lt

UAB „LUCKAUS TRANSPORTAS“
Įmonės kodas 145346125
METALISTŲ G. 6B, ŠIAULIAI, LT-78107 LIETUVA
Tel. 841502777; 37069828098
El. p. Info@saudingos.lt

Draudimo sutarties laikotarpis: nuo 2023-02-28 00:00 iki 2024-02-28 00:00

Draudimo objektas:

Draudimo rizika Draudimo suma vienam įvykiui Išskaita
Atsakomybė už krovinį, finansiniai nuostoliai, gelbėjimo išlaidos 350.000  Eur 10.000  Eur

Atsakomybė už žalą tretiesiems asmenims 150.000  Eur 10.000  Eur

Atsakomybė už patikėtą turtą 50.000  Eur 10.000  Eur

Kabotažiniai pervežimai, iki 40 SDR/kg 600.000  Eur 10.000  Eur

Metinė draudimo suma: 1.200.000 Eur

Kitos išskaitos:
Reguliuojamos temperatūros kroviniams 10.000  Eur

Transporto priemonėms 10.000  Eur

Vagystės / įsibrovimo atveju 10.000  Eur

Alkoholiui 10.000  Eur

Draudimo apsaugos galiojimo teritorija: Europa, išskyrus Baltarusiją, Rusiją. Azijoje draudimo apsauga galioja –
Kazachstane, Uzbekistane, Turkmėnistane, Azerbaidžane, Tadžikistane, Kirgizijoje, Sakartvele.

Papildomos sąlygos:
•  Papildomai draudimo apsauga galioja pervežamam alkoholiui.
•  Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 019 II dalies 2.14 yra keičiamas ir išdėstomas taip:
dėl krovinio vagystės, kai transporto priemonė su kroviniu numatomam poilsiui stovėjo:
2.14.1. ne saugioje stovėjimo aikštelėje arba ne saugioje degalinėje;
2.14.2. kai pervežami didelės vagystės rizikos kroviniai ir Draudėjas apie tai žino – ne saugomoje stovėjimo aikštelėje, o NVS
šalyse ne saugojamoje aikštelėje arba ne prie policijos postų;
•  Draudimo apsaugos išplėtimas dėl didelio neatsargumo:
Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 019 II dalies 2.4, 2.11, 2.13, 2.14.1, 2.14.2, 2.15, 2.16 punktai
panaikinami ir draudimo apsauga  dėl draudžiamųjų įvykių nurodytų tuose punktuose galioja. Draudimo sumos limitas pagal
anksčiau nurodytus įvykius yra 300.000,00 EUR sutarties galiojimo laikotarpiui, taikoma išskaita 10.000,00 EUR. Draudimo
išmoka mokama taikant 8,33 SDR už kilogramą bruto svorio apribojimą. Per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį
atsiradusiems ir teismo metu įrodytiems įvykiams dėl Draudėjo didelio neatsargumo, Draudikas netaikys atsakomybės
apribojimo numatyto CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje. Pagal šį punktą Draudiko maksimali metinė draudimo suma –
100.000,00 EUR.
Bet kokiu atveju kai žala atsirado dėl Draudėjo ir / ar Apdraustojo vadovaujančio personalo yra laikoma nedraudžiamuoju įvykiu.
Vadovaujantis personalas - akcininkai, valdybos nariai, direktorius.
•  Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 019 II dalies 1.7.2 yra keičiamas ir išdėstomas taip:
Atsakomybė dėl žalos įvykusios pervežimo metu ir padarytos Draudėjo naudojamam patikėtam turtui. Draudimo apsauga
galioja tik dėl gaisro, vagystės / plėšimo, kelių eismo įvykio. Apsauga negalioja dėl patikėto turto išvaizdos pablogėjimo, vertės
sumažėjimo. Nėra atlyginamos skubaus detalių pristatymo išlaidos bei išlaidos už transporto priemonės prastovą.
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•  Draudimo teritorijos išimties sąlyga: draudimo apsauga negalioja Rusijos ir Baltarusijos teritorijose, karo ir neramumų zonose
(t.y. šalis, kurių rodiklis pagal JCC Cargo Watchlist viršija 3,1). Jeigu įvykis, galintis būti pripažintas draudžiamuoju pagal šią
draudimo sutartį įvyko išvardintų valstybių teritorijose, karo ir neramumų zonose, draudimo išmokos nėra
m o k a m o s .• Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 019 II dalies 3.1 punktas keičiamas ir išdėstomas: „Draudimo
apsauga galioja draudimo teritorijoje, nurodytoje draudimo sutartyje. Tuo atveju, jei krovinio pakrovimo ir / ar iškrovimo vieta
arba draudžiamojo įvykio vieta yra už draudimo sutartyje nurodytos teritorijos ribų, draudimo apsauga galioja tik draudimo
sutartyje nurodytos teritorijos ribose.“

Draudimo įmoka apskaičiuojama: pagal apyvartą

Planuojama apyvarta: 30.000.000 Eur

Tarifas: 0,0667%

Draudimo įmoka: 20.010,00 Eur

1) 5.002,50  Eur Iki 2023-02-28 2) 5.002,50  Eur Iki 2023-05-28

3) 5.002,50  Eur Iki 2023-08-28 4) 5.002,50  Eur Iki 2023-11-28
Draudimo įmokos mokėjimo
grafikas

ERGO Insurance SE Lietuvos filialo sąskaitos: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, sąskaita LT204010042400052204 ir sąskaita
LT542140030001577156; AB SEB bankas, sąskaita LT957044060001118835; „Swedbank“, AB, sąskaita LT187300010000170937.
Prašome mokėjimo pavedime nurodyti draudimo sutarties numerį 710-932-706002.

Šios draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos sumokėjimu, t. y. draudimo sutartis įsigalioja draudimo
liudijime nurodytą dieną, bet ne ankščiau kaip draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies sumokėjimo į draudiko sąskaitą dieną.

Draudimo taisyklės: Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 019 (galioja nuo 2020-07-16).

Draudimo sutartis yra elektroninė. Jos originalą galima pamatyti Draudiko interneto svetainėje www.ergo.lt esančiame savitarnos portale arba atvykus į bet kurį
Draudiko klientų aptarnavimo skyrių. Spausdintas draudimo liudijimas laikomas dokumentu, patvirtinančiu elektroninės draudimo sutarties sudarymą.

Šis dokumentas suformuotas 2023-02-24 16:15

Atsitikus įvykiui praneškite internetu
www.ergo.lt/zalos arba
skambinkite tel. 1887
(iš užsienio +370 5 268 3222)

Šis dokumentas patvirtina draudimo sutarties sudarymą.
Sumokėdamas (-a) draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį), patvirtinu, kad:
- susipažinau su individualiai aptartomis draudimo sutarties sąlygoms, sutinku, kad šios sąlygos būtų
draudimo sutarties dalimi, ir sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas (-a) su ERGO Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimo taisyklėmis Nr.
019 (patvirtintos ERGO valdybos sprendimu, įsigaliojo nuo 2020-07-16) ir man yra įteikta jų kopija; šių
taisyklių sąlygos man yra suprantamai išaiškintos ir / ar esu informuotas apie galimybę dėl draudimo
sutarties sąlygų papildomai konsultuotis telefonu 1887;
- visi duomenys, nurodyti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- prieš sudarant draudimo sutartį, mano pateiktos informacijos pagrindu buvo tiksliai nustatyti mano
reikalavimai ir poreikiai bei suprantamai pateikta objektyvi informacija apie draudimo produktą, kuria
remdamasis priėmiau sprendimą sudaryti šią draudimo sutartį;
- susipažinau su ERGO svetainėje www.ergo.lt patalpinta ERGO Privatumo politika, kurioje pateikta
informacija apie tai, kaip ERGO tvarko asmens duomenis;
- sutinku gauti su draudimo sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją (įskaitant duomenis apie
mano sveikatą) ir elektroniniu paštu mano nurodytu elektroninio pašto adresu.

UAB „LUCKAUS TRANSPORTAS“
Sutarties šalys
ERGO Insurance SE Lietuvos filialo
draudimo departamento
direktorius
Darius Bivainis

Priedas Nr. 1 Nurodymai vairuotojams
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Priedas Nr. 1
Nurodymai vairuotojams

Pervežimo proceso metu turite:
• naudoti krovinių pervežimams tinkamas ir techniškai tvarkingas transporto priemones;

vežant krovinius planuoti maršrutą ir poilsiui sustoti aikštelėse, kurios atitinka šioje draudimo sutartyje nurodytus
kriterijus;
jeigu yra būtinybė palikti transporto priemonę trumpalaikio sustojimo metu (kuro degalinėse degalų papildymui,
muitinės teritorijoje dokumentų pildymui), privalote rūpestingai patikrinti, ar vilkikas ir priekaba yra tinkamai
užrakinti, ar yra įjungtos ir veikiančios visos apsaugos nuo vagysčių sistemos;

• pervežimo metu negalite vežti pašalinių asmenų;
puspriekabės turi būti rakinamos ir plombuojamos;•
vadovaujantis krovinį lydinčiais dokumentais, privalote įsitikinti, kad krovinys pristatytas teisėtam jo gavėjui – vardas,
pavardė, pareigos, parašas ir antspaudas (kokia įmonė);

•

• jei krovinys priimamas be patikrinimo, apie tai atžymėkite CMR važtaraštyje.

• laikytis vidaus ir tarptautinius krovinių vežimus reglamentuojančių taisyklių, AETR ir ATP susitarimų;
• vežant reguliuojamos temperatūros krovinius, naudokite  specialias transporto priemones su techniškai tvarkingais ir

veikiančiais temperatūros registravimo įtaisais;
• nepalikti automobilio su kroviniu be priežiūros:

-

-

Priimant krovinį privalote patikrinti: Priimant konteinerį / puspriekabę / priekabą / refrižeratorių
privalote patikrinti:

• krovinio vietų skaičių, numeraciją, markiruotę ir
sutikrinti su įrašais padarytais CMR važtaraštyje, visus
neatitikimus pažymėti visuose važtaraščio
egzemplioriuose;

• išorinę TP sąstato būklę;

• išorinę krovinio ir jo įpakavimo būklę;
• kontroliuokite krovinio išdėstymą automobilio kėbule /

puspriekabėje / priekaboje pakrovimo metu, siekiant,
kad tai nesukeltų pavojaus eismo saugumui,
transporto priemonei ir pačiam pervežamam kroviniui;

• kai vežami reguliuojamos temperatūros kroviniai -
prekių pervežimui pateikite reikiamos temperatūros
refrižeratorius ar transportavimo konteinerius;
užtikrinkite krovinio vežimui saugų pakrovimo būdą,
ypač kad, kai vežami reguliuojamos temperatūros
kroviniai,  oras vienodai efektyviai cirkuliuoti tarp
pakrautų prekių išorinių pakrovimo erdvės sienelių,
grindų ir durų;

•

kai vežami reguliuojamos temperatūros kroviniai –
pamatuokite krovinio vidinę temperatūrą, esant
neatitikimams su siuntėjo CMR važtaraštyje nurodyta
vežimo temperatūra tai užfiksuokite CMR važtaraštyje
18 grafoje ir informuoti užsakovą.

•

• temperatūrinius parodymus ir juos sutikrinti su
dokumentuose nurodyta krovinio vežimo temperatūra;

• radus konteineryje / puspriekabėje /priekaboje /
refrižeratoriuje trūkumų ir / ar dėl objektyvių priežasčių
negalint patikrinti aukščiau nurodytų faktų, privalote
įrašyti apie tai pastabas į CMR važtaraščio 18 grafą.
Pastebėtus defektus aprašyti ir nufotografuoti.

Įvykio atveju privalote:
• apie įvykį nedelsiant pranešti vadovybei;
• apie įvykį nedelsiant pranešti kompetentingoms institucijoms (apie vagystę, apiplėšimą ar eismo įvykį – policijai;

asmens sužalojimą, mirtį – greitajai medicinos pagalbai, policijai; gaisrą – priešgaisrinės saugos tarnybai; komunikacijų
avariją – avarinei tarnybai; sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai ir t. t.);

• jei įvykio metu apgadinamas patikėtas turtas reikia pranešti aukščiau nurodytoms kompetentingoms institucijoms arba
užpildyti eismo įvykio deklaraciją;

• išsamiai informuoti draudiką apie įvykio aplinkybes, imtis prieinamų protingų priemonių galimai žalai išvengti ar jai
sumažinti, laikydamasis draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai buvo duoti;

• apie įvyki pranešti internetu: https://mano.ergo.lt/lt/prisijungti (prisijungus prie savitarnos) arba
https://online.ergo.lt/lt/zalos. Konsultacijos žalų klausimais darbo dienomis teikiamos ir telefonu 1887 (skambinant iš
užsienio +370 5 2683222);
be išankstinio draudiko sutikimo nepatenkinkite ir nepripažinkite jokių pretenzijų.•
Rekomenduojame – pagal galimybes filmuoti, fotografuoti ir aprašyti kas įvyko.•
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Insurance Cover Certificate No. 710-932-706002

Insurer Insured
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Enterprise code 302912288
VAT payer code 100007345010
Tel. 1887, (8 5) 268 3222, Email: info@ergo.lt,
https://epristatymas.lt/, www.ergo.lt

UAB „LUCKAUS TRANSPORTAS“
Company code 145346125
METALISTŲ G. 6B, ŠIAULIAI, LT-78107 LIETUVA
Phone: 841502777; 37069828098
Email: Info@saudingos.lt

Insurance period: from 2023-02-28 00:00 till 2024-02-28 00:00

Insurance object:

Risk covered Sum insured Deductible
Carriers liability for damage of cargo, cargo salvage costs, financial
losses, cabotage transportation 350.000  Eur 10.000  Eur

Third party liability 150.000  Eur 10.000  Eur

Damage to entrusted property 50.000  Eur 10.000  Eur
Cabotage within EU, United Kingdom, Switzerland, Norway, 40
SDR/kg 600.000  Eur 10.000  Eur

Annual sum insured: 1.200.000 Eur

Other deductibles:
Temperature sensitive goods 10.000  Eur

Vehicles 10.000  Eur

Alcohol 10.000  Eur

In case of theft, intrusion 10.000  Eur

Coverage territory: Europe, except Russian Federation, Belarus. In Asia insurance coverage valid in Kazakhstan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Georgia.

In case of an incident please inform us via internet
www.ergo.lt/zalos
or call us at 1887 (from abroad +370 5 268 3222)

Date of issue: 2023-02-24 16:15
This evidence of insurance is issued as a matter of
information only and confers no right upon the holder.
Coverage is subject to the terms, conditions and limitations
of the original policy and in the event of claims or disputes
the policy wording will be binding. Policy terms can be
changed at any time.

ERGO Insurance SE Lithuanian branch
Head of Insurance department
Darius Bivainis

4/6



Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, kurio steigėjas yra draudimo bendrovė ERGO Insurance SE, licencijos Nr. 4.1-1/67
Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 019 (galioja nuo 2020-07-16)

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimo produktą. Šis
dokumentas neatspindi konkrečios draudimo sutarties sąlygų. Visa išsami ikisutartinė informacija apie kovinių pervežimo įmonių
atsakomybės draudimo produktą ir su konkrečia draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose,
pavyzdžiui, draudimo pasiūlyme, taisyklėse, draudimo liudijime.

Kokia šio draudimo rūšis?
Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimas yra savanoriška draudimo rūšis. Pagal krovinių pervežimo įmonių
atsakomybės draudimą apdraudžiama vežėjo atsakomybė pervežant krovinius ir ekspeditoriaus atsakomybė už ekspedijuojamą
krovinį.

Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo objektas - turtiniai interesai, susiję su
draudėjo, veikiančio kaip vežėjas ir / ar ekspeditorius
civiline atsakomybe

Kam netaikoma draudimo apsauga?

kai yra pervežami šie kroviniai: paštas, vertybiniai
popieriai, dokumentai, pinigai, brangieji metalai,
juvelyriniai gaminiai, brangakmeniai, meno dirbiniai,
antikvariatas, persikraustymo daiktai, gyvi gyvūnai,
palaikai, alkoholis, tabakas ir tabako gaminiai,
transporto priemonės, pervežamos platformomis ir
autovežiais
kai žala įvyksta dėl krovinio pervežimo, nesilaikant
krovinių pervežimą ir vairuotojų darbo režimą
reglamentuojančių teisės aktų
kai žala įvyksta dėl dėl valdžios institucijų nurodymu
atliktų krovinio konfiskavimo, arešto, sulaikymo
sunaikinimo

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?
kai kroviniai vežami neteisėtai
kai žala atsirado dėl draudėjo ir / ar apdraustojo, ir / ar
pasamdyto vežėjo didelio neatsargumo
kai žala atsirado dėl draudėjo ir / ar apdraustojo ir / ar
pasamdyto vežėjo tyčios, nusikalstamos veikos ar
neveikimo
kai žala atsirado dėl neblaivių ar kitaip apsvaigusių
krovinio pervežimą atliekančių vairuotojų veiksmų

kai žala kyla dėl bet kokio pobūdžio teroristinių aktų,
karo, agresijos, karinio pobūdžio veiksmų, ginkluotų
konfliktų, pilietinio karo, masinių neramumų, maištų,
vidaus neramumų, streikų

kitų taisyklėse arba draudimo liudijime numatytų įvykių

Apdraudžiama Draudėjo atsakomybė dėl žalos kroviniui
pagal CMR ir kt. teisės aktus, kartu įtraukiant:

atsakomybę dėl žalos kroviniui jo pakrovimo,
perkrovimo, iškrovimo metu
atsakomybę dėl finansinių nuostolių pagal CMR
konvencijos 23 straipsnio 4 ir 5 punktus

Papildomai galima pasirinkti apdrausti šias rizikas:
- atsakomybė dėl tiesioginių nuostolių, atsiradusių

dėl žalos trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ar
gyvybei, kuri padaryta pervežamu kroviniu

- atsakomybė dėl žalos padarytos Jūsų naudojamam
patikėtam turtui

- atsakomybė dėl žalos padarytos vykdant
ekspedijavimo veiklą

būtinas ir pagrįstas išlaidas krovinio gelbėjimui ir
vietos po draudžiamojo įvykio sutvarkymui

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

Neatlyginami nuostoliai dėl:

kai žala atsirado su draudėju susijusiems asmenims

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimo apsauga galioja draudimo teritorijoje, kurią pasirenka Draudėjas ir ji
nurodoma draudimo sutartyje. Tuo atveju, jei krovinio pakrovimo ir / ar iškrovimo vieta arba draudžiamojo įvykio vieta
yra už draudimo sutartyje nurodytos teritorijos ribų, draudimo apsauga negalioja visam pervežimui.

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

• Atsitikus draudžiamajam įvykiui:
- imtis protingų priemonių galimai žalai išvengti arba ją sumažinti ir vykdyti su tuo susijusius draudiko reikalavimus,

jeigu tokie buvo duoti
- pagal žalos pobūdį nedelsiant informuoti kompetentingas institucijas (pvz., apie gaisrą – priešgaisrinės saugos

tarnybą, vagystę, eismo įvykį – policiją)
apie įvykį ir / ar gautą reikalavimą atlyginti nuostolius pranešti draudikui internetu www.ergo.lt/zalos arba
skambinant tel. 1887 (iš užsienio +370 5 2683222) ir suteikti visą žinomą informaciją apie įvykio aplinkybes; pateikti
draudikui visus jo prašomus dokumentus, reikalingus įvykio aplinkybėms ištirti, žalos ir išmokos dydžiui nustatyti ir
vykdyti kitus su įvykio tyrimu susijusius draudiko reikalavimus

-

- be rašytinio draudiko sutikimo nepripažinti ir / ar nevykdyti trečiųjų asmenų reikalavimų atlyginti žalą ir neatlikti
jokių kitų veiksmų, susijusių su žalos pripažinimu ar atlyginimu
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Kada ir kaip moku?
Draudimo liudijime nurodyta įmoka ar jos dalys turi būti sumokėtos draudimo liudijime nurodytais terminais. Galimi
įmokos sumokėjimo būdai nurodyti priminime apie draudimo įmokos sumokėjimą

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
• Draudimo sutartis sudaroma Draudėjo ir draudiko sutartam ir draudimo liudijime nurodytam 12 mėnesių draudimo

laikotarpiui
• Draudimo apsauga įsigalioja draudimo sutartyje nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos yra sumokėta visa ar pirmoji

draudimo įmoka, ir galioja iki draudimo sutartyje nurodytos datos
• 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?
Draudėjas turite teisę nutraukti draudimo sutartį prieš jos galiojimo pabaigą savo iniciatyva, sutartis gali būti
nutraukiama abipusiu Draudėjo ir draudiko susitarimu, taip pat kitais sutartyje numatytais atvejais. Apie draudimo
sutarties nutraukimą Draudėjas privalo informuoti draudiką raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų, jeigu draudimo sutartyje
nėra nurodytas kitas pranešimo terminas
Dėl sutarties nutraukimo prašome kreiptis į Draudėją aptarnaujantį draudimo atstovą, el. paštu info@ergo.lt arba
skambinti telefonu 1887
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